Виконання Плану заходів Хмельницької облдержадміністрації з реалізації
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
по Деражнянському району за 2012 рік
№
пункт
у

Назва заходу

Стан виконання заходу

1. Технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури
1.1. Розвиток електроенергетики
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Максимальне забезпечення населених пунктів
області мережею зовнішнього освітлення, у тому
числі за рахунок ремонту та реконструкції діючих
мереж, зокрема згідно програми ЄС/ПРООН –
реконструкція вуличного освітлення с.Маниківці
та Яблунівка

-Згідно Програми ЄС/ПРООН реалізовуються 2 проекти по
реконструкції вуличного освітлення с.Маниківці та Яблунівка.
Станом на 01.01.2013 року в районі 12 населених пунктів
забезпечено вуличним освітленням:
Деражня, Шпичинці, Теперівка, Копачівка, Нижнє, Вовковинці,
Волоське, Мазники, Новосілка, Загінці, Лозове, Кальня. Яблунівка,. У
двох населених пунктах
Маниківці
та Яблунівка роботи з
встановлення вуличного освітлення на стадії завершення.
повних і своєчасних поточних
розрахунки становлять:
за 2012 рік
споживачів
за
використані
- за використану електроенергію- 100,7%
- за використаний газ
- 109,6 %
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Забезпечення
розрахунків
енергоносії
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У вересні 2011 року проведено енергоаудит на комунальному
Проведення енергетичних аудитів в бюджетних
“Деражнянський
міськводоводоканал».На
основі
установах та організаціях, а також суб’єктів підприємстві
висновків,
наданих
у
звіті
про
стан
використання
паливногосподарювання які ндають послуги у сфері ЖКГ
енергетичних ресурсів розроблено
проект «Капітальний ремонт
водопостачальних артсвердловин м. Деражні, розташованих біля с.
Шарки та насосних станцій IІ та IIІ підйому». Вартість проекту 758,0
тис.грн.
На сьогодні проект пройшов експертизу в ДП «Хмельницький
держбудекспертиза» та знаходиться в головному управлінні ЖКГ для
подальшого фінансування з державного бюджету.

1.2. Програма розвитку перспективних секторів
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Будівництво заводу по виробництву круп
В квітні 2012 року введено в експлуатацію завод по виробництву
(вівсяної, кукурудзяної, горохової, пшеничної, круп потужністю 20 тис. тонн/рік, м.Деражня . Запустити виробництво
ячневої та пластівців «Геркулес») потужністю 10 продукції планується в 2013 році.
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тис. тонн/рік, м.Деражня
Придбання та встановлення лінії по виробництву
кукурудзяних солодких пластівців потужністю
1200 тонн/рік
Придбання та встановлення лінії по виробництву
пюре яблучного та кабачкового
Сприяння залученню інвестицій для розвитку
перспективних секторів

Через недостатню кількість обігових коштів дану лінію не
закупили. Підприємство планує придбати та встановити лінію в разі
появи обігових коштів.
В 2012 році проведено підготовчі роботи (забетоновані площадки)
для установки лінії.
З метою залучення інвесторів в економіку району, в тому числі
іноземних до Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної
державної адміністрації щорічно подаються інформаційно –
презентаційні матеріали (буклети, настінні та настільні календарики)
по підприємствах – виробниках для представлення на різноманітних
ярмарках, виставках, щорічному інвестиційному форумі.
При створенні друкованого щорічного Каталогу експортного
потенціалу підприємств області промисловим підприємствам району
пропонується заповнити анкети для включення в перелік. Від району в
перелік даного каталогу вже входять наступнні підприємства: ВК
«Лозівський інструментальний завод», колишній ДП «Маниковецький
спиртовий завод», ВАТ «Деражнянське ХПП», СЛКП «Флора», ТОВ
«Герром інвест – Україна».
Для виготовлення електронного каталогу підприємства району
подали пропозиції щодо своїх експортних можливостей. Інформація
буде розповсюджуватись на міжнародних виставках, ярмарках,
форумах, серед торговельно – економічних місій при дипломатичних
представництвах України, а також розміщуватись в ЗМІ та на інтернет
– сайтах. Від Деражнянського району інформацію надавали такі
підприємства як: СЛКП «Флора», ВК «ЛоІЗ», ДП «Маниковецький
спиртовий завод», «Об»єднання бджолярів».
Спрощення процесу підготовки та отримання
Будівельні паспорти забудовникам видаються забудовникам
документів дозвільного характеру в будівництві
відповідно до Порядку про видачу будівельних паспортів на забудову
земельної ділянки.
В період з січня по грудень 2012 року відділом було виготовлено та
надано забудовникам 30 будівельних паспортів на забудову земельних
ділянок. Перспектива площ забудови по виданим будівельним
паспортам становить 3200 кв. метрів.

1.3. Розвиток промисловості
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Аналіз соціальних питань, що можуть мати вплив
Райдержадміністрацією визначено пріоритетні завдання розвитку
на економічний ефект виробництва промислових відповідних сфер району та
забезпечується їх поступове
впровадження.
підприємств області
Так, пріоритетними напрямками розвитку промислового сектору
економіки є:
- Нарощування
потужностей
промислових
підприємств,
виробництво нових видів продукції та розширення ринків збуту, в
результаті чого досягнення збільшення обсягу виробництва
промислової продукції на 4 відсотки. Ці показники будуть досягнуті за
рахунок підприємств: ПрАТ «Деражнянський молочний завод», ДП
«Деражнянський плодоконсервний завод ХОСС», ВК «Лозівський
інструментальний завод», ТОВ «Санні Фуд Україна», ТОВ «ДеражняМлин», ПП «Торгвий дім «Пролісок»».
- З метою розширення асортименту, збільшення обсягів
виробництва та реалізації продукції на
ВК «Лозівський
інструментальний завод», ДП «Деражнянський плодоконсервний завод
ХОСС», СЛКП «Флора» розроблено інвестиційні проекти. Крім того, в
поточному році «Деражнянський плодоконсервний завод ХОСС»
заключено контракт на поставку продукції на експорт (Польща), ВК
««Лозівський інструментальний завод» заключив угоду на поставку
продукції на експорт (Росія).
- Розпочати випуск продукції на нововведених в експлуатацію
об’єктах харчової та переробної промисловості.
Вирішення питання створення у районі мережі
В фірмовому магазині Деражнянського плодоконсервного заводу
фірмової торгівлі продукцією виробництва «Декос» виділено торгівельну площу та відкрито відділ по реалізації
місцевих суб’єктів господарювання, у тому числі, певних продовольчих товарів від товаровиробників. Управлінням
шляхом запровадження постійно діючих ярмарок економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму спільно з
управлінням
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
проводиться робота з сільгоспвиробниками району, керівниками
фермерських господарств, приватними підприємцями щодо насичення
відділу відповідними продовольчими товарами.
Сприяння збільшенню кількості підприємств, які
Щорічно направляються кандидатури для участі у семінарах, які
сертифікують власну систему управління якості проходитимуть в Українсько – Польському центрі на тему
на відповідність державному стандарту ISO 9001- «Внутрішній аудит систем управління якістю відповідних стандартам
2001
серії ISO 9000».
Залучення промислових підприємств до участі у
Підприємства району приймають участь у різноманітних
виставкових заходах
виставкових заходах, форумах, надають презентаційні матеріали.
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Надання допомоги підприємствам при розробці та
впровадженні у виробництво інноваційних
проектів
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Сприяння суб’єктам господарської діяльності, які
прагнуть
відкрити
власну
справу
в
переобладнаних приміщеннях та розпочинають
будівництво промислових та інших об’єктів

Створений та наданий до Департаменту економічного розвитку та
торгівлі перелік промислових підприємств з можливими обсягами
виробництва продукції на експорт для виготовлення електронного
каталога.
Підприємства постійно впроваджують нові технологічні процеси
для виробництва нових видів продукції, збільшення їх асортименту,
розширення ринків збуту, покращення якості.
Інформація про нові види продукції, які виробляються
підприємствами району подається до Департаменту економічного
розвитку та торгівлі облдержадміністрації.
Протягом 2012 року прийнято в експлуатацію:
- введено в експлуатацію крупозавод по переробці зернових та
виготовленню круп, потужністю 20 т/добу;
- відкрито швейний цех у с.Підлісне на 30 робочих місць;
Прийняття в експлуатацію вище перелічених об’єктів дасть змогу
розширити перелік продукції, що виробляється на території району,
створити нові робочі місця, збільшити надходження до бюджету та
підвищити рівень життя населення.

1.4. Розвиток галузі туризму та курортів
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Працівниками
музею
ведеться
робота
щодо
вивчення
Налагодження
рекламно
–
інформаційної
діяльності для поширення інформації про недосліджених сторінок історії Поділля та Деражнянського району у
Державному архіві Хмельницької області.
Матеріали досліджень
туристичний потенціал Деражнянського району
висвітлені на сторінках районної газети "Вісник Деражнянщини":
- Кохановський О., Долінська Л. "Ідею Соборності радо вітали в
Києві, а останні ілюзії розвіялись у Деражні" (20 січня 2012 р.),
- Кохановський О. "Засновник Теперівки приймав у своїх маєтках
самого польського короля" (17 лютого 2012 р.),
- Кохановський
О.Б.
"Колективізація
та
голодомор
у
"бандитському" селі Радівці" (28 вересня 2012 р.),
- Долінська Л.Й. "Найжахливіша сторінка в історії Деражні" (28
вересня 2012 р.),
- Кохановський О.Б. «1933 год – стал последним годом трудностей,
крепко создал фундамент для превращения всех колхозов в
большевицкие, а всех колхозников – в зажиточных…» ( 23 листопада
2012 р.),
Наукова
публікація
Кохановського
О.Б.
"Колективізація
селянських господарств на Деражнянщині у 1929-1930 роках ХХ ст."
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надрукована у збірнику "Матеріали Всеукраїнської науковокраєзнавчої конференції "Хмельниччина в контексті історії України".
Брошура досліджень працівників музею "Роки колективізації,
голодомору та політичних репресій" готується до видання у 2013 році.
Хмельницький обласний літературний музей видав брошуру із
зображенням літературно – меморіального музею Анни Ахматової в с.
Слобідка Шелехівська
Видана поштівка з зображенням маєтку Новицького у с. Слобідка
Шелехівська.
Розширення мережі садиб сільського зеленого
Районний центр зайнятості спільно з представниками кластеру
туризму, шляхом поширення інформації про
сільського туризму «Оберіг» смт. Гриців проводить семінари для
сільський зелений туризм, надання методичної залучення населення району до створення мережі садиб сільського
допомоги початківцям у започаткування власної зеленого туризму.
справи у сільському зеленому туризмі
Працівники культури району взяли участь у семінарі-навчання
Деражнянського районного центру зайнятості щодо розвитку зеленого
туризму та створення зелених осель (квітень 2012 р.)
Рекламно-інформаційну продукцію установ культури про
Представлення туристичного потенціалу
туристично-рекреаційні можливості району представлено у м.Києві на
Деражнянського району на обласних,
ХУІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці "Україна – подорожі та
всеукраїнських та міжнародних виставках
туризм" (березень 2012).
Відділом культури і туризму райдержадміністрації та районним
Залучення майстрів народного мистецтва до
вишивки, плетіння, різьблення, гончарства та інше будинком культури проведено зустріч народних майстрів декоративноприкладного мистецтва району щодо обміну досвідом та технікою
у проведенні майстер класів
виготовлення виробів (липень 2012). Також організовано дві виставкиярмарки декоративно-прикладного мистецтва майстрів району (липень,
серпень 2012).

1.5. Програма розвитку інфраструктурних секторів
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В районі проведено 83 спортивних заходи, в яких прийняв участь
Розвиток інфраструктури для занять спортом та
активного відпочинку дітей, молоді, жінок, 7381 учасник.
В обласних змаганнях прийняли участь 90 команд та 907 учасників.
активного населення
На обласні спортивні заходи було витрачено – 21 тисячу гривень,
що на 5,9 тис. грн. менше, як у минулому році, а на районні 12,9 тис. грн.
що на 1,9 тис. грн. більше, як у минулому році.
Станом на 01.01.2013 року в Деражнянському районі налічується

140 спортивних споруд - усього:
- 1 стадіон;
- 97 площинних спортивних споруд, з них у тому числі:
- 13 майданчиків з тренажерним обладнанням,
- 12 футбольних полів,
- 1 майданчик з синтетичним покриттям ;
- 71 інших майданчиків;
- 24 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, у тому числі
6 з тренажерним обладнанням;
- 10 спортивних залів площею не менше 162 м2 ;
- 8 стрілецьких тирів (на даний час не працюють).
На території Деражнянського району працює освітянська дитячоюнацька спортивна школа в якій відкриті 5 відділень : бокс - 1 тренер,
боротьба вільна – 1 тренер, дзюдо – 1 тренер, волейбол – 3 тренера, легка
атлетика -1 тренер, футбол – 6 тренерів. Загалом 13 тренерів з яких 7
штатних.
Всього на організацію спортивно-масових та фізкультурнооздоровчих заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту витрачено
11,7 тис. грн. що на 4,3 тис. грн. менше ніж у минулому році.
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Реконструкція системи теплопостачання шляхом
впровадження тепло акумуляційного електричного
опалення на об’єктах:
- Будинку культури с.Яблунівка
- Будинку культури с.Волоське
- Приміщенні Божиковецької сільської ради,
будинку
культури,
бібліотеці
ім.
Д.М.Прилюка
- Капітальний ремонт дороги по вул.
Шеремівка – 3 км. с.Волоське
- Капітальний ремонт дорожнього покриття
вулиць Яблунівської с/р
- Капітальний ремонт дорожнього покриття
вулиць Шпичинецької с/р
- Капітальний ремонт дорожнього покриття
вулиць м.Деражня

По всіх трьох об’єктах виготовлена проектно – кошторисна
документація, та через брак коштів роботи по впровадженню тепло
акумуляційного електричного опалення не проводились. Проведення
даних робіт планується у 2013 році.

Протягом 2012 року на ремонт зазначених доріг використано:
- Волоське сільська рада – 36,2 тис. грн..;
- Яблунівська сільська рада – 18,2 тис.грн.;
- Шпичинці сільська рада – 15,9 тис.грн.;
- м. Деражня – 1314,8 тис.гривень.
Крім того ремонт доріг проводився і в інших сільських радах.
Загальна вартість коштів використаних на ремонт доріг в 2012 році
становить 2,2 мільйона гривень.

22

Проектно – вишукувальні роботи по Програм
розроблення
та
оновлення
містобудівної
документації з планування населених пунктів та
територій Деражнянського району на 2012 – 2016
роки

В грудні 2012 року на виконання листа облдержадміністрації
№70/36-19-6564/2012 від 20.12.2012 року, а також за результатами
попереднього розгляду проекту «Схеми планування території
Хмельницької області» (далі – Схема), яка розробляється Державним
підприємством Український державний науково-дослідний інститут
проектування
міст
«Діпромісто»
ім.
Ю.М.Білоконя
м.Київ,
райдержадміністрацією
підготовлено
пропозиції
щодо
розділів
вищезазначеної містобудівної документації. Зокрема доведено місцеве
бачення розділу Схеми, який обґрунтовує розвиток транспортної
інфраструктури області де передбачено будівництво транспортного
коридору «Балтика-Чорне Море», значний відрізок якого заплановано
прокласти територією Деражнянського району.
Загальна ситуація пов’язана із питаннями вибору, вилучення
(викуп) і надання землі для містобудівних потреб, ускладнена в зв’язку із
низькими темпами та проблематикою фінансування робіт по
оновленню/розробці містобудівної документації населених пунктів
району.

1.6. Реформа ЖКГ
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На території району у всіх 62-х населених пунктах розроблено та
Запровадження системи контролю за дотриманням затверджено схеми санітарного очищення населених пунктів. В
норм благоустрою та чистоти в населених пунктах м.Деражня, селищі Лозове та селищі Вовковинці рішеннями сесій
затверджені правила благоустрою населеного пункту.
Виконуються роботи по 10 об’єктах соціально культурного значення
Розробка та затвердження плану заходів з
енергозбереження, обладнання всіх бюджетних району (школи, дит.садки, заклади культури), які включено до обласної
установ
приладами
обліку
енергоносіїв, програми енергоефективності на 2011-2015 роки. На підготовку проектнопродовження роботи по встановленню сучасних кошторисної документації по вищезазначеним об’єктам виділено кошти з
високоефективних котлів,утепленню приміщень районного бюджету, надано вихідні дані на проектування.
(теплоізоляція будинків, заміна вікон, дверей) і
забезпечення
скорочення
витрат
місцевих
бюджетів на комунальні послуги та енергоносії
Триває вивчення потреби створення комунальних підприємств на
Формування
сільської
комунальної
інфраструктури. Створення в сільських населених території найбільш перспективних сільських населених пунктів району.
Актуальність питання доведено до керівників органів місцевого
пунктах комунальних підприємств по наданню
самоврядування.
необхідних комунально-житлових послуг
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Реконструкція
систем
водопостачання
та
Деражнянською міською радою в І кварталі 2012 року за кошти
водовідведення з заміною технічно – зношеного та міського бюджету розроблені та направлені в Міністерство житлово –
аварійного обладнання
комунального господарства на конкурс інвестиційні проекти:
- «Реконструкція водопровідної мережі по вул. Першотравневій в
м. Деражня». Протягом року по даному проекту кошти не виділялись.
- «Реконструкція водонапірної башти і водопостачальної мережі
центральної частини м. Деражня». По даному проекту кошти не
виділялись.
Реконструкція
систем
централізованого
- «Реконструкція артезіанських свердловин, станцій ІІ і ІІІ підйому
водопостачання
міста
з
впровадженням з встановленням станції знезараження питної води в м. Деражня
енергозберігаючих технологій, знезараженням та Хмельницької області». Протягом року по даному проекту кошти не
доочищенням
питної
води
в
м.Деражні виділялись. Даний інвестиційний проект у І кварталі 2013 року був
Хмельницької області
направлений для участі у конкурсному відборі інвестиційних
проектів, що можуть реалізовуватися в 2014 році за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку.

1.7. Дерегуляція і розвиток малого та середнього бізнесу
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Проведення
роз’яснювальної
роботи
з
роботодавцями щодо ведення соціально –
відповідального бізнесу, легалізації «тіньової»
зайнятості, детенізації заробітної плати найманих
працівників

Протягом 2012 року районною службою зайнятості проведено 188
інформаційних семінарів (семінари з загальних питань зайнятості
населення та стану ринку праці, орієнтації на підприємницьку
діяльність ”Як розпочати свій бізнес”, „Служба зайнятості працівникам села”, ”Оволодій ситуацією”, з основ організації
сільського туризму, орієнтації на тимчасові та громадські роботи,
гендерних питань та інші) та 149 тематичних семінари (з техніки
пошуку роботи, започаткування власного бізнесу, ефективного
ведення сільського господарства, презентації актуальних професій, з
правових знань, запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі
людьми, зайнятості жінок, молоді тощо).
Вже протягом кількох років поспіль активно розвивається
співпраця Деражнянського районного
центру зайнятості з
представниками
сільськогосподарської
дорадчої
служби
„Агроаргумент”, Кластером сільського туризму „Оберіг”, ТзОВ
«Вектор Успіху», ПП Устиновою О.А., якими проводяться мотиваційні
тренінги та тематичні семінари для безробітних і зайнятого населення.
Силами наших соціальних партнерів протягом 2012 року проведено 19
тренінгів, участь в яких взяли 264 особа, 43 з них працевлаштовані, що
складає 16.2%.
За звітний період було проведено 10 міні-ярмарок, 2 ярмарки
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Запровадження електронної системи державної
реєстрації суб’єктів господарювання
Здійснення дієвого контролю за недопущенням
випадків нелегального ведення суб’єктами
підприємництва господарської діяльності та
використання найманої праці без офіційного
оформлення трудових відносин з роботодавцями

професій, в результаті проведення 20 осіб працевлаштовано та 2
направлено на професійне навчання осіб. Протягом 2012 року
проведено 43 семінари та тренінги для роботодавців, взяло участь 759
учасників, проведено 25 виїзних засідань робочої групи, у роботі яких
взяло 129 учасників.
Проведено 4 круглих столи з соціальними партнерами на тему
«Соціально-психологічна допомога соціально-незахищеним верствам
населення, як основа їх адаптації до сучасних умов ринку праці»,
«Взаємодія центру зайнятості та органів влади - запорука розвитку
підприємництва в районі», «Аспекти профорієнтації в сучасних умовах
ринку праці», «Виконання угод про співпрацю між Деражнянським
районним центром зайнятості і сільськими, селищними радами - шлях
до успіху вирішення проблем сільського безробіття ».
Обмін відомостей з єдиного державного реєстра здійснюється в
електронному вигляді
Контроль за недопущенням випадків нелегального ведення
суб’єктами підприємництва господарської діяльності та використання
найманої праці без офіційного оформлення трудових відносин з
роботодавцями здійснюється спільно з представниками РДА,
пенсійного фонду, служби зайнятості, управління праці та соціального
захисту та інспектора праці.

2. Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя
2.1. Реформування системи соціальної підтримки
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Влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування до прийомних сімей та
будинків сімейного типу, що функціонують на
території Хмельницької області
Проведення інвентаризації видів соціальної
допомоги і пільг
Оптимізація переліку платних послуг, умов та
порядку їх надання
Продовжити роботу по створенню єдиних центрів
(приймалень ) для комплексного обслуговування
громадян похилого віку, інвалідів

Протягом 2012року до прийомної сімї було влаштовано 1 дитину, яка
перебуває на обліку у службі у справах дітей Деражнянської РДА

Щорічно проводиться інвентаризація по всіх видах соціальних
допомог.
Територіальним центром надається 28 видів соціальних послуг, в тому
числі 26 на платній основі. За 2012 рік було надано платних послуг на суму
48,1 тис. грн..
Створено виїзну мультимедійну команду в складі спеціалістів
управління праці та соціального захисту населення, управління ПФУ,
управління юстиції, територіального центру для проведення
інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення району.
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Встановлення зв’язків з підприємствами,
установами, організаціями, незалежно від форм
власності, з метою покращення надання
соціальних послуг (соціального обслуговування) та
соціальної допомоги бездомним громадянам та
особам, звільненим з місць позбавлення волі
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Проведення щомісячного обміну інформацією з
підприємствами, які надають послуги пільговим
категоріям громадян
Проведення щомісячного моніторингу видів пільг,
які фінансуються з державного бюджету
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Проведення презентацій в навчальних закладах з
метою поширення ідеї волонтерства та залучення
нових волонтерів
Проведення роз’яснювальної роботи серед
населення, з ветеранськими та іншими
громадськими організаціями, які об’єднують
пільгові категорії населення, щодо доцільності
реформування системи соціальних пільг,
впровадження системи аадресності надання пільг
Створення єдиної автоматизованої
загальдержавної системи збирання, накопичення,
захисту, обліку та надання відомостей про
бездомних громадян та осіб звільнених з місць
позбавлення волі

Здійснюється діяльність кримінально – виконавчої інспекції у тісній
взаємодіїз судом, прокуратурою, РВ УМВС у Хмельницькій області та
громадськими організаціями.
Вживаються заходи про укладанню угод про співробітництво з районним
центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді щодо надання
засудженим психолоого – педагогічної, правової та інформаційно –
консультативної допомоги.
В разі звернення осіб даних категорій до районного центру зайнятості їм
надається повний спектр соціальних послуг та здійснюється постійний
контроль за якістю надання цих послуг.
Крім того проводиться постійна робота з керівниками підприємств
району (зустрічі, співбесіди, семінари, витїздина підприємства) з метою
виявлення усього обсягу вакантних робочих місць, та встановлення
можливості працевлаштування на дані робочі місця осіб квотних категорій,
в тому числі осіб звільнених з місць позбавлення волі.
Загальна кількість підприємств з якими управління праці здійснює
щомісячний обмін інформації складає 9 організацій із 8 підприємствами
проводиться звірка в електронному вигляді.
До 5 числа наступного за звітним місяцем проводиться звірка з
підприємствами та реєструється заборгованість по кожній житлово –
комунальній організації, що подають послуги пільговикам в розрізі
кожного виду пільг.
В усіх школах району створені волонтерські загони, які проводять рооту
згідно власних планів.
Проводятьс зустрічі, засідання «круглих столів» з представниками
ветеранських організацій де проводиться інформаційно –
роз’яснювальна робота щодо доцільності реформування системи
соціальних пільг, впровадження системи аадресності надання пільг

Кримінально –виконавчою інспекцією ведеться журнал обліку осіб
звільнених з місць позбавлення волі прибувших для проживання на
території району. Подальша робота з даними особами проводиться
дільничим інспектором міліції по місцю проживання особи звільненої з
місць позбавленняволі. Щомісячно проводиться звірка з дільничими
інспекторами щодо прибуття даних осіб для проживання на території

району.

2.2. Реформа медичного обслуговування
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Інвентаризація мережі та потужностей закладів
охорони здоров’я області, виходячи з потреб
населення у медичній допомозі різних рівнів
Ремонт хірургічного відділеня ЦРЛ
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За 2012рік в районі скорочено 14,5 штатних посад.
Завершено ремонт хірургічного відділення, загальна вартість
робіт становить 294,0 тис.гривень.

З 01.03.2012 року на базі поліклініки ЦРЛ був створений Центр
Оптимізація мережі закладів, що надають
первинну медико-санітарну допомогу на засадах первинної медико-санітарної допомоги (Центр ПМСД) Деражнянської
ЦРЛ, як структурний підрозділ ЦРЛ. Функціонально підпорядковано
сімейної медицини, а саме:
- створення Центрів ПМСД на базі поліклінік ЦРЛ Центру ПМСД лікарські дільниці загальної/практики сімейної медицини м.
Деражні та приписної дільниці, амбулаторне відділення Вовковинецької
СДЛ, Зяньковецьку, Лозівську, Мазницьку, Маниковецьку АЗПСМ, ФАП,
ФП, медичні пункти району. На базі бувшої поліклініки лікарні, як другого
рівня надання медичної допомоги, згідно регламентуючих документів
створено новий структурний підрозділ лікарні — консультативнодіагностичний Центр лікарні.
Відповідно до рішення сесії районної ради від 19 липня 2012року
№6-14/2012р. на базі структурного підрозділу ЦРЛ – Центру ПМСД
створено комунальну некомерційну установу «Деражнянський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» з органом управління в
особі Деражнянської районної ради із структурними відокремленими
підрозділами: лікарськими амбулаторіями загальної практики сімейної
медицини, ФАП та ФП. Як окрема юридична особа Деражнянський
районний Центр ПМСД розпочав функціонувати з 01.01.2013року.
За рахунок районного бюджету, спонсорської допомоги, видатків з
Поліпшення
стану
матеріально-технічного
забезпечення закладів, що надають первинну обласного бюджету підготовлена проектно – кошторисна документація та
проводився капітальний ремонт бувшої будівлі будинку творчості для
медико-санітарну допомогу
переводу в неї Вовковинецької СДЛ на суму 449,2 тис.грн. Підготовлено
проектно – кошторисну документацію на ремонт поліклініки на суму 4,87
тис.грн.
Проводився капітальний ремонт поліклінічного відділення, улаштовано
115 шт. віконних блоків із 118, улаштовано 210 кв. м. мінеральної плитки,
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частково утеплено фасад.
Проведення
роз’яснювальної
роботи
серед Для забезпечення організаційно - методичного керівництва процесом
населення щодо доцільності та переваг системи реформування охорони здоров'я та активізації роботи щодо висвітлення у
засобах масової інформації шляхів, напрямів і мети реформування
медичного страхування
медичної галузі головним лікарем району було затверджено склад робочої
підгрупи з питань реформи медичного обслуговування робочої групи з
питань реформи соціальної сфери і підвищення якості життя місцевого
комітету з економічних реформ при РДА та розроблено план заходів
інформаційно-роз'яснювальної роботи. Згідно даного плану 17 лютого 2012
року проведено медичну раду про перспективи реформування, надруковані
статті головного лікаря району Онуфрійчука В.І. в місцевій газеті
07.02.2012 року, в районній газеті 02.03.2012 року, 09.03.2012 року,
13.04.2012 року , в газеті “Ваше здоров'я ” №28-29 від 27.07.2012 року . В
газеті “Життя міста ” від 27.07.2012 року опубліковано статтю головного
лікаря ЦПСМД Затворніцького М.Г. 17.01 2012 року відбулась зустріч
адміністрації ЦРЛ з колективом Лозівської АЗПСМ та громадою селища,
12.04.2012 року - з представниками громади с Маниківці та працівниками
Маниковецької АЗПСМ, 18.07.2012 року — з працівниками ЛПЗ району,
22.08.2012 року — збори трудового колективу ЦРЛ, СДЛ, АЗПСМ, ФП
щодо роз'яснення мети реформування медичної галузі. Проведено три
виступи головного лікаря по районному телебаченню.
З даних питань медиками району опубліковано в місцевих газетах 19
Проведення
широкомаштабної
інформаційної
кампанії із залученням засобів масової інформації статей, проведено 25 виступів по телебаченню, прочитано 1701 лекція та
щодо необхідності реформування галузі охорони проведено 12372 бесід, виготовлено 49 санітарних бюлетенів,
здоров’я та пропагування здорового способу життя розповсюджено 107 примірників санітарно-освітньої літератури.
Відбір сільської молоді для вступу до медичних
За 2012 рік в район прибуло 19 молодих спеціалістів,
училищ/коледжів
області
за
цільовим випускників медичних училищ області, всі працевлаштовані, 10
направленням з урахуванням перспективної
з них направлено у сільську місцевість. ФП ,де відсутній
потреби в кадрах середнього медперсоналу в
закладах сільської місцевості, зокрема на медичний працівник в районі немає. На даний час вже відібрано
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських 2 випускників навчальних закладів району на цільове
поступлення в медичні училища області.
пунктах
Удосконалення системи загальної диспансеризації
населення шляхом підвищення відповідальності
роботодавців та органів місцевого самоврядування
за стан здоров’я населення

В районі дана робота упорядкована відповідним розпорядження голови
РДА, по даному питанню головний лікар району Онуфрійчук В.І. звітував
на профільній комісії Деражнянської райради, колегії РДА від 19 грудня
2012 року, сесії райради від 20 грудня 2012 року VI скликання.
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Ефективний перерозподіл наявного кадрового
ресурсу та підготовка додаткової кількості лікарів
загальної практики/сімейної медицини, лікаріванестезіологів
Дооснащення лікувально-профілактичних закладів
сучасною медичною апаратурою та санітарним
транспортом, в першу чергу закладів, що
функціонують в сільських адміністративних
територіях
Оптимальний
перерозподіл
вивільнених
в
результаті реструктуризації мережі закладів
коштів з метою їх спрямування на покращення
якості медичних послуг
Збільшення обсягів позабюджетних надходжень
шляхом
співпраці
медичних
структур
з
благодійними громадськими фондами, участі в
міжнародних
проектах,
збільшення
обсягів
платних послуг
Розмежування фінансування первинного та
вторинного рівнів надання медичної допомоги
Реконструкція
нежитлової
будівлі
під
Вовковинецьку
АЗСПМ
по
вул.Миру
15,
смт.Вовковинці Деражнянського району

Протягом 2012 року 2 дільничних терапевти пройшли курси спеціалізації
по сімейній медицині. Станом на 01.01.2013 року в районі підготовлено і
працюють вже 18 лікарів загальної практики/сімейної медицини. В районі
підготовлено 4 лікарів анестезіологів, відповідно до потреби.
Протягом 2012 року отримано санітарний автомобіль за кошти обласного
бюджету в Мазницьку АЗПСМ.

У результаті оптимізації мережі в районі вивільнилось 342446 грн.
зарплати, які спрямовані на покращення матеріально-технічної бази.

Протягом 2012 року залучено 409,6 тис. грн. позабюджетних коштів

З 01.01.2013 р. проведено розмежування фінансування первинного та
вторинного рівнів допомоги.
За рахунок районного бюджету, спонсорської допомоги, видатків з
обласного бюджету підготовлена проектно – кошторисна документація та
проводився капітальний ремонт бувшої будівлі будинку творчості для
переводу в неї Вовковинецької СДЛ на суму 449,2 тис.грн.

2.3. Реформа освіти
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Реалізація районної Програми роботи з
обдарованою молоддю на 2008 – 2012 роки.
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Забезпечення у сільській місцевості регулярного
безоплатного підвезення до місця навчання і

Заходи передбачені Програмою роботи з обдарованою молоддю на
2008 – 2012 роки виконані в повному обсязі.
Продовження роботи з обдарованою молоддю передбачено в Програмі
«Розвиток галузі освіти на 2013 -2015 роки» як окремий розділ.
В травні проведено свято «Творча обдарованість». За результатами
2011-2012 н.р. за участь в обласних олімпіадах район має 6 місце по роботі
позашкільних навчальних закладів 5 місце.
Функціонує районна програма шкільний автобус до 2012 р.
Забезпечено підвіз 595-ти учнів (100%) з дому до школи і назад по 12

додому учнів та педагогічних працівників
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Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів
відповідно до потреб району на основі аналізу
статистичних даних функціонуючої мережі
Запровадження інклюзивного та інтегрованого
навчання для дітей з особливими освітніми
потребами; розширення мережі навчально –
реабілітаційних центрів
Зміцнення навчально – матеріальної бази
загальноосвітніх навчальних закладів:
1. Обладнання навчальних кабінетів;
2. Створення сучасних комп’ютерних класів,
підключення їх до мережі Інтернет.
Збереження мережі позашкільних навчальних
закладів та перетворення їх у координаційні
центри виховної та організаційно – масової роботи
у районах
Створення оновлених спеціалізованих
транспортних маршрутів для перевезення учнів та
педагогічних працівників з урахуванням більш
ефективного використання шкільних автобусів та
вжиття дієвих невідкладних заходів щодо
забезпечення якомога більшої кількості учнів
організованим підвезенням
Проведення у лікувально-профілактичних
закладах щорічних медичних профілактичних
оглядів учнів загальноосвітніх навчальних
закладів
Моніторинг прогнозованих демографічних змін та
умов функціонування загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості з метою
продовження оптимізації Їх мережі та вжиття
додаткових заходів щодо недопущення
необґрунтованої реорганізації і ліквідації сільських
шкіл

маршрутах. 167 потребує підвозу. Шкільним автобусом підвозиться 47
учителів.
Збережено мережу дошкільних навчальних закладів відповідно до
потреб району. Функціонує 10 ДНЗ і 23 групи короткотривалого
перебування на базі шкіл. Дошкільною освітою охоплено 83,1 % дітей.
Немає

Придбано кабінет хімії в Деражнянський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
гімназія
В 26-ти школах району 100% забезпечення комп’ютерною технікою і
підключено до мережі Інтернет.
В районі функціонує Деражнянський Будинок творчості дітей та
юнацтва та Дитячо-юнацька спортивна школа. Охоплено 1277 учнів
позашкільною освітою.
Відкрито маршрут Красносілка-Лозове в жовтні 2012р., оновлено
маршрут Радянське-Зяньківці.
По 12-ти маршрутах підвозиться 595 учнів.

Медичні огляди для учнів проводяться згідно графіка на базі районної
центральної лікарні для декретованих класів та на базі шкіл для всіх інших
класів.
Сформовано фактичну мережу шкіл
на 2012-2013 р.(вересень 2012 р.) та прогнозовану мережу шкіл до
2019-2020 навчального року. Прогнозується в 2013р. призупинити
функціонування шкіл І-ІІ ступенів: Коржовецької, Яськовецької,
Мазниковецької, Гатнянської із-за відсутності учнівського контингенту.
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Залучення громад (інших самоврядних об*єднань),
фінансово активних суб’єктів господарювання до
вирішення
проблем
функціонування
загальноосвітніх навчальних закладів. Проведення
роз’яснювальної роботи серед батьків,педагогів та
громадськості з питань необхідності та доцільності
змін у мережі загальноосвітніх навчальних
закладів,вчасне їх інформування щодо зазначених
питань
Поліпшення якості освітніх послуг шляхом
використання інноваційних технологій навчання
та виховання, збільшення кількості
старшокласників, охоплених профільним
навчанням, частки дітей, охоплених поглибленим
вивченням окремих предметів, гуртковою роботою,
факультативами, вивченням нових курсів тощо.
Підвищення рівня кадрового
потенціалу(збільшення частки педагогів з вищою
освітою,педагогічними званнями,вищої та першої
категорії,вчителів та керівників навчальних
закладів,що пройшли курсову
перепідготовку,володіють комп’ютерними
технологіями,залучення до навчально-виховного
процесу наукових
працівників,психологів,соціальних педагогів
тощо).
Модернізація системи управління освітою
(забезпечення демократичного, державно –
громадського характеру управліня освітою,
розширення в даних процесах участі батьків і
громадськості, впровадження в процес управління
інформаційних технологій, використання
досягнень педагогічної і психологічної наук тощо)
Удосконалення роботи по соціальному
захисту,моральному і матеріальному
стимулюванню вчителів та закріпленню їх у
сільських навчальних закладах,піднесенню

В жовтні 2012. проведено схід громади в 2012р. в с. Коржівці по
питанню ліквідації Коржовецької ЗОШ І-ІІ ст. (14.01.2013р. призупинено
функціонування закладу, а 04.04.2013р. Коржовецьку ЗОШ І-ІІ ст..
ліквідовано.

Профільним навчанням охоплено 159 учнів. У факультативах, курсах за
вибором навчається 2015 учнів. Гуртковою роботою охоплено 1118 учнів.

Присвоєно педпрацівникам звання «Старший вчитель» 8-чоловікам,
«Вчитель-методист» 4-чоловікам,
встановлено вищу категорію -15 чол.
першу категорію - 12 чол.
другу категорію – 21 чол.
Пройшли курсову перепідготовку 189 чоловік.
Збільшилось педагогів з повною вищою освітою на 6 чоловік.

У кожному навчальному закладі проводяться засідання ради школи з
залученням громадськості, обговорення планів роботи закладу, визначення
і вирішення проблем, визначення претендентів на відзнаки і медалі.

Проведено преміювання педпрацівників до професійного свята - вересень
2012р.
Встановлено 20% надбавку педагогам відповідно до постанови КМУ №373
від 23 березня 2011р.

престижу педагогічної праці.
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Сприяння ефективній взаємодії підприємств і
навчальних закладів регіону щодо
працевлаштування молодих фахівців відповідно до
здобутої освіти
Створення умов щодо можливості проходження
практики студентами вищих навчальних закладів
на місцях майбутнього працевлаштування
Капітальний ремонт будівлі Деражнянської ЗОШ ІІІІ ст. №1 ім. Героя Радянського союзу П.Ф.
Стрілецького. Утеплення фасадів, горищного
перекриття, заміна вікон та дверей по вул. Миру,
64 в м. Деражня Деражнянського району
Хмельницької області
Капітальний ремонт будівлі Деражнянського НВК
ЗОШ І-ІІІ №3, ліцей. Утеплення фасадів,
горищного перекриття, заміна вікон та дверей по
вул. Миру, 64 в м. Деражня Деражнянського
району Хмельницької області
Капітальний ремонт Волоської ЗОШ І-ІІІ ст.. по
вул. Шкільна, 1 в с. Волоське Деражнянського
району Хмельницької області
Капітальний ремонт Загінецької ЗОШ І-ІІІ ст.. по
вул. Миру, 22 в с. Загінці Деражнянського району
Хмельницької області
Реконстукція системи теплопостачання
Макарівської ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Миру, 1 в с.
Макарово Деражнянського р-ну Хмельницької об
Реконстукція системи теплопостачання
Коричинецької ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по пров. Шкільному, 6 в с.
Коричинці Деражнянського р-ну Хмельницької обл

-

Створюються необхідні умови для проходження практики студентами
вищих навчальних закладів. 4 студента пройшли практику у 2012.
Роботи виконано на 35%

Роботи виконано на 35%

Роботи виконано на 100%

Роботи виконано на 100%

Виготовлено проектно-кошторисну документацію

Виготовлено проектно-кошторисну документацію
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Реконстукція системи теплопостачання
Кальнянської ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Панасюка, 8 в с.
Кальня Деражнянського району Хмельницької
області
Реконстукція системи теплопостачання
Радовецької ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Шкільна, 11 в с.
Радівці Деражнянського р-ну Хмельницької обл
Реконстукція системи теплопостачання
Вовковинецької ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Миру, 12 в с.
Вовковинці Деражнянського р-ну Хмельницької об
Реконстукція системи теплопостачання Будинку
туризму відділу освіти Деражнянської РДА шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Миру, 89 в м.
Деражня Деражнянського району Хмельницької
області
Реконструкція каналізаційної мережі
Деражнянської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ
ст. по вул. Миру 64
Будівництво дошкільного навчального закладу,
с.Літки
Покращення якості надання освітніх послуг в ДНЗ
№1 «Дзвіночок» м.Деражні (реконструкція котельні
, утеплення фасаду, заміна вікон і вхідних дверей на
металопластикові, реконструкція покрівлі),
Загальна вартість1600 тис.грн
Формування державного замовлення на підготовку
робітничих
кадрів
у
професійно-технічних
навчальних закладах відповідно до пріоритетного
переліку професій та потреб регіонального ринку
праці

Роботи виконано на 100%

Роботи виконано на 100%

Роботи виконано на 100%

Роботи виконано на 100%

Роботи виконано на 100%

Зведено підвальне приміщення
-

-
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Сприяння ефективній взаємодії підприємств і Працевлаштовано 12 молодих спеціалістів.
навчальних
закладів
регіону
щодо
працевлаштування молодих фахівців відповідно до
здобутої освіти

2.4. Подолання бідності
Ліквідація заборгованості із виплати заробітної
плати:
- економічно активних підприємств;
- підприємств-банкрутів;
- економічно неактивних підприємств
Посилення роботи з питань дотримання
законодавства про працю керівниками
підприємств, установ та організацій області, для
попередження виникнення нових підприємствборжників із виплати заборгованості із заробітної
плати
Проведення моніторингу спільно з Головним
управлінням Пенсійного фонду України в області
фактичної заборгованості із заробітної плати
Активізація на конструктивних засадах роботи
районних, міських та обласної:
- комісій з питань погашення заборгованості
із виплати заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат;
- робочих груп з питання легалізації
"тіньової" зайнятості населення та "тіньової"
заробітної плати
Посилення контролю за дотриманням власниками
та керівниками суб’єктів господарювання
трудового законодавства щодо найманих
працівників, виконанням галузевих угод,
колективних договорів
Поширення інформації про стан ринків праці шляхом
щомісячного розміщення інформації на сайті
облдержадміністрації та сайтах місцевих органів
виконавчої влади, у засобах масової інформації, на
стендах міських та районних центрів зайнятості
населення

Станом 01.01.2013 року заборгованість із виплати заробітної плати по
району становить 25,3 тис. грн. У порівнянні з початком 2012року
заборгованість не змінилась. У структурі заборгованості економічно неактивне підприємство Хмельницька організація Народного союзу
«Наша Україна» - 25,3 тис. грн.
Територіальною державною інспекцією з питань праці у
Деражнянському районі за 2012 рік проведено 36 перевірок дотримання
законодавства про працю. Перевірено 25 роботодавців, складено і
передано до суду про адміністративні правопорушення 20 протоколів та
винесено 3 постанови відповідно до статті 188-6 КУпАП
Протягом 2012 року управлінням соціального захисту населення
проводились взаємозвірки з управлінням Пенсійного Фонду в районі
адміністративних даних поданих суб’єктами господарювання та
статистичних даних, щодо заборгованості із виплати заробітної плати.
Питання заборгованості із виплати заробітної плати та її рівня
постійно заслуховується на засіданнях районної комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати. За рік проведено
10 засідань, заслухано 33 керівники.
Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення в 2012 році проведено 7 засідань заслухано
27 керівників підприємств, платників єдиного внеску до органів
Пенсійного фонду України, що нараховують заробітну плату найманим
працівникам у розмірі нижче встановленої законодавством
При по відомчій реєстрації колективних договорів проводиться їх
експертиза в частині дотримання керівниками підприємств та
роботодавцями трудового законодавства щодо найманих працівників. За
2012 рік зареєстровано 33 колективних договорів та змін до них.
Завдяки тісні співпраці з масовими засобами районної газети «Вісник
Деражнянщини» висвітлювались інформаційні питання зайнятості та
ринку праці. Протягом поточного року опубліковано 12 статей, 4
«круглих столи».
Інформацію про стан ринку праці розміщено на стендах районного
центру зайнятості.

3. Сталий економічний розвиток, бізнес-клімат та інвестиції
3.1. Стабілізація державних фінансів
На фінансування місцевих програм на 2012 рік передбачено 181,7 тис.
Перегляд кошторисів місцевих програм у частині скорочення
190
грн., фактично
проведено фінансування семи вкрай необхідних програм
бюджетних асигнувань на найменш важливі статті витрат
та
на суму
підготовка відповідних пропозиції для розгляду на сесіях місцевих
рад 156,4 тис. грн.
Фінансовим
управлінням
райдержадміністрації
щомісячно
Проведення ретельного аналізу стану наповнення місцевих бюджетів,
проводився
детальний
аналіз
стану
наповнення
місцевих
бюджетів.
За
здійснення оцінки очікуваного виконання затверджених відповідними
2012 рік надійшло власних доходів загального фонду в бюджет району
місцевими радами планів мобілізації податків і зборів до місцевих
17698,6 тис. грн., що склало 110,0 % до затверджених сум місцевими
бюджетів та у разі виявлення стійких тенденцій зниження податкових
1 93
радами на 2012 рік, тобто надійшло більше доходів в сумі 1606,6 тис.
надходжень підготовка пропозицій щодо внесення у встановленому
грн.
порядку змін до місцевих бюджетів та відповідного скорочення
27 сільських, 2 селищні ради забезпечили виконання надходжень
доходів і видатків місцевих бюджетів
власних доходів на 100 і більше відсотків.
Проводилася роз’яснювальна робота серед орендарів та орендодавців
Здійснення організаційних заходів щодо активізації
серед орендарів та орендодавців земельних ділянок земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних
сільськогосподарського призначення, земельних часток(паїв) щодо оптимізації розмірів плати за оренду земельних
203
часток (паю) роз’яснювальної роботи з питань ділянок. Так, розмір орендної плати по земельних частках (паях) складає
оптимізації розмірів плати за оренду зазначених 3-5 відсотків від грошової оцінки земельних ділянок.
земельних ділянок для захисту інтересів власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв)
204.
Районною робочою групою з питань легалізації заробітної плати та
Активізація роботи щодо недопущення нарахування
зайнятості
населення за 2012 рік проведено 7 засідань де заслухано 27
та виплати заробітної плати найманим працівникам
у розмірах менших законодавчо встановлених рівнів керівників підприємств платників єдиного внеску до Пенсійного фонду
та виплати офіційно не облікованої заробітної плати України, що нараховують заробітну плату найманим працівникам у
розмірі нижче законодавчо встановленого рівня.
у “конвертах”
Протягом року за результатами роботи робочої групи намітилась
динаміка щодо зменшення кількості найманих осіб які отримують
заробітну плату меншу від мінімального розміру. Так, якщо у січні 2012
року з 4455 найманих працівників 762 працівникам була нарахована
заробітна плата нижче мінімального розміру, що становило 17,1%до
загальної кількості, то в грудні з 4455 найманих працівників 557
працівникам була нарахована заробітна плата нижче мінімального
розміру, що становило 12,5 % до загальної кількості.

3.2. Реформа податкової системи
206.

Запровадження обов'язкового подання декларації
Через засоби масової інформації та на тематичних семінарах
великими і середніми підприємствами в електронній проведено роз’яснення щодо запровадження обов’язкового надання
формі із застосуванням електронного підпису підприємствами району декларацій в електронній формі із

підзвітних осіб

207.

Визначення переліку платників, що мінімізують
податкові зобов’язання. Проведення комплексу
заходів по дослідженню, виявленню та руйнуванню
таких схем згідно чинного законодавства

208.

Проведення системної роботи з унеможливлення
діяльності нелегальних суб’єктів підприємництва та
доступу контрабандних товарів на споживчий ринок
області
Проведення
засідань
громадських
рад,
узгоджувальної робочої групи Союзу промисловців і
підприємців та Об’єднання організацій роботодавців
у Хмельницькій області і державної податкової
адміністрації в області щодо розгляду проблемних
питань за участю голови державної податкової
адміністрації в області, семінарів, засідань “круглих
столів”

209.

211.

212.

Проведення
щомісячного
моніторингу
середньооблікової чисельності працівників, які
виконують роботи за договорами цивільноправового характеру та з доходів яких утримуються
податки і збори (обов’язкові платежі)
Відпрацювання платників податків по групах і
факторах ризиків та проведення перевірок
фінансово-господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання, які мають значні валові доходи,
збільшують економічний потенціал, але офіційно
виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір
заробітної плати, чи на рівні мінімальної заробітної
плати

застосуванням електронного підпису підзвітних осіб.
Станом на 01.01.2013 року на відповідну процедуру здачі декларацій
заключено 95 договорів із підприємствами району.
По підсумках декларування податку на прибуток за 2012 рік
визначено платників, що мінімізують податкові зобов’язання. Дані
платники заслуховуються на засіданні робочих комісій.
Проводяться дослідження валових витрат платників щодо
достовірності включення до обліку. Заходи по виявленню та
руйнуванню
схем
мінімізації
податкового
навантаження
здійснюється і по інших податках.
Проводяться спільно із представниками РДА, пенсійного фонду,
служби зайнятості, інспектором праці перевірки щодо діяльності
нелегальних суб’єктів господарювання.
В 2012 році проведено 15 семінарів із платниками податків, щодо
роз’яснення норм Податкового Кодексу України.
Проведено 5 сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія” по
питаннях проведення компанії декларування доходів громадян
отриманих в 2011 році, заповнення декларацій, реєстрації та обліку
платників податків.
Проведено 14 зустрічей в трудових колективах по питаннях
проведення декларування та подача звітності в електронному
вигляді.
Проведено 16 засідань круглих столів.
Здійснюється постійний моніторинг звітності за ф.1 Дф та
декларацій по податку з доходів фізичних осіб з метою виплати
зарплати не нижче мінімальної та своєчасної, і в повному об’ємі
сплати податку з доходів фізичних осіб.
Проводиться на постійній основі відпрацювання платників
податків групи ризику та низькому податковому навантаженні з
метою збільшення надходжень до бюджету. По наслідках роботи
складаються протоколи узгодження та довідки щодо виизначення
угод нікчемними правочинами, надсилаються на адреси ДПІ, на
обліку яких перебувають контрагенти, які проводили господарські
операції із зазначеними платниками.

3.3 Реформа системи пенсійного страхування
215.

217

218

219

220

221

223

Недопущення продовження строків ліквідаційних Здійснюється постійний контроль за виконанням строків
процедур
підприємств-банкрутів,
визначених ліквідаційних процедур, визначених господарським судом по
господарським судом області
підприємствах банкрутах району.
Станом на 01.01.2013 року порушення строків проведення ліквідаційних
процедур підприємств- банкрутів, визначених господарським судом
області, немає
Проведення аналізу щомісячної звітності суб’єктів Щомісячно проведиться аналіз звітності суб’єктів господарювання
господарювання щодо нарахованих сум єдиного щодо нарахованих сум єдиного внеску на загальнообов’язкове
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне державне соціальне страхування
страхування
Ведення жорсткого контролю за фондом оплати Ведеться контроль за фондом оплати праці кожного платника,
праці
кожного
платника,
направлення
в направлено матеріали щодо фактів нарахування зарплати менше
оперативному порядку матеріалів до територіальної встановленого мінімального розміру до управління соціального
державної інспекції праці в області, в органи захисту населення, інспектора праці, до державної податкової
державної податкової служби в області, місцеві служби в районі, районної державної адміністрації та
органи влади та правоохоронні органи щодо фактів правоохоронних органів
нарахування
зарплати
менше
встановленого
мінімального розміру
Проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи Проведено 23 лекції в навчальних закладах та серед безробітних щодо
серед селян-одноосібників та осіб, які працюють за добровільної участі в загальнообов’язковому державному пенсійному
кордоном, студентської молоді щодо добровільної страхуванні. Роз'яснення розміщені на інформаційних стендах УПФУ,
участі
в
загальнообов’язковому
державному сільських (селищних) рад.
Станом на 01.01.2013 чинні 3 договори про добровільну участь в
пенсійному страхуванні
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування .
Проведення роз’яснюв. роботи з роботодавцями щодо Проведено 22 зустрічі з роботодавцями щодо детінізації заробітної
легалізм. тіньової зайнятості, детінізації з/п найманих плати найманих працівників, питання легалізації заробітної плати
висвітлювалось в ЗМІ
працівників
Проведення спільних перевірок з інспектором праці Проведені документальні перевірки за участю державного інспектора
щодо дотримання законодавства про оплату праці, праці ФОП Фещук М.І.; ДП «Деражнянський плодоконсервний завод»;
ТОВ «Укрзернопром» виявлені порушення вимог порядку обчислення
виявлення неоформлених найманих працівників.
середньої з/пл, індексація з/п
Проведення
документальних
перевірок Проведено документальні перевірки страхувальників з високим
страхувальників із високим ступенем ризику та на ступенем ризику СФГ «Перлина», ВД «Маниківціторф»
предмет виявлення фінансових ресурсів з метою
погашення заборгованості зі страхових пенсійних
внесків
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Спеціалістами управління проведено 44 виїзних дні до населених
пунктів району та 75 зустрічей по питаннях пенсійного забезпечення
громадян, реформування пенсійної системи. Протягом 2012 року
опубліковано 9 статтей в місцевій газеті „Вісник Деражнянщини” та 11
статей в газеті „Життя міста”, проведено 11 виступів на телебаченні та
проведено 1 семінар - навчання для керівників, бухгалтерів підприємств,
організацій, установ по роз’ясненню діючого законодавства.
Проведення
роз’яснювальної
роботи
з
Протягом 2012 року районною службою зайнятості проведено
роботодавцями щодо легалізації тіньової зайнятості, 188 інформаційних семінарів (семінари з загальних питань
детінізації заробітної плати найманих працівників
зайнятості населення та стану ринку праці, орієнтації на
підприємницьку діяльність ”Як розпочати свій бізнес”, „Служба
зайнятості - працівникам села”, ”Оволодій ситуацією”, з основ
організації сільського туризму, орієнтації на тимчасові та
громадські роботи, гендерних питань та інші) та 149 тематичних
семінари (з техніки пошуку роботи, започаткування власного
бізнесу, ефективного ведення сільського господарства, презентації
актуальних професій, з правових знань, запобігання нелегальній
трудовій міграції та торгівлі людьми, зайнятості жінок, молоді
тощо).
Вже протягом кількох років поспіль активно розвивається
співпраця Деражнянського районного
центру зайнятості з
представниками
сільськогосподарської
дорадчої
служби
„Агроаргумент”, Кластером сільського туризму „Оберіг”, ТзОВ
«Вектор Успіху», ПП Устиновою О.А., якими проводяться
мотиваційні тренінги та тематичні семінари для безробітних і
зайнятого населення. Силами наших соціальних партнерів
протягом 2012 року проведено 19 тренінгів, участь в яких взяли 264
особа, 43 з них працевлаштовані, що складає 16.2%.
За звітний період було проведено 10 міні-ярмарок, 2 ярмарки
професій, в результаті проведення 20 осіб працевлаштовано та 2
направлено на професійне навчання осіб. Протягом 2012 року
проведено 43 семінари та тренінги для роботодавців, взяло участь
759 учасників, проведено 25 виїзних засідань робочої групи, у роботі
яких взяло 129 учасників.
Проведено 4 круглих столи з соціальними партнерами на тему
«Соціально-психологічна допомога соціально-незахищеним
верствам населення, як основа їх адаптації до сучасних умов ринку
Проведення зустрічей за "круглим" столом
із
роботодавцями,
Федерацією
профспілок,
громадськими
організаціями
роботодавців
та
підприємців
щодо
реалізації
пенсійного
законодавства та вироблення пропозицій

праці», «Взаємодія центру зайнятості та органів влади - запорука
розвитку підприємництва в районі», «Аспекти профорієнтації в
сучасних умовах ринку праці», «Виконання угод про співпрацю між
Деражнянським районним центром зайнятості і сільськими,
селищними радами - шлях до успіху вирішення проблем сільського
безробіття ».

4. Регіональний економічний розвиток
4.1. Розвиток сільського господарства
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Реконструкція тваринницьких ферм і комплексів

Стимулювання
виробництва
продукції
тваринництва відповідно до Програми розвитку
агропромислового
комплексу
Деражнянського
району на 2012-2016 роки
Оновлення
машинно-тракторного
парку
сільськогосподарських підприємств

Розширення мережі пунктів штучного осіменіння
ВРХ для господарств населення
Сприяння
механізмів

розвитку кооперації як одного із
інтеграції
сільськогосподарських

Для нарощення поголів’я свиней проводилась:
- реконструкція свинарника на 150 свиноматок ФГ «Калина - Л» м.
Деражня;
- реконструкція свинарника на 120 свиноматок та приміщення на
дорощування 2000 голів свиней ФГ «Болеслав - Агро» с. Богданівці.(ще
незакінчена)
- відкрилася птахоферма ТОВ «Подільський край - 2012» с. Коричинці
з одноразовою посадкою курчат бройлерів – 30 тис. голів. Загальна
вартість даного проекту 1 млн. грн., на даний момент вкладено 500 тис.
грн. власних коштів. За ІV квартал 2012 року посаджено та знято на
реалізацію 55 тис. голів птиці. Важливим фактором для збільшення
виробництва тваринницької продукції є забезпеченість кормами. У
СТОВ ім. Шевченка придбано та встановлено ангар для зберігання сіна
(241 тис. грн.,) та проведена реконструкція ваги (186,5 тис. грн.)
- введено в дію молокопровід на 200 корів ФГ «Пролісок» с.Літки.
По програмі «Державна підтримка галузі тваринництва» виділено та
перераховано фізичним особам за збереження молодняку ВРХ 290,0
тисяч гривень, та зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі
341,8 тисяч гривень.
В 2012 році СТОВ ім. Шевченка закупив сільськогосподарської
техніки на суму – 1 млн. 500 тис. грн., СФГ «Мендрик» - 2 млн. 100 тис.
грн., ФГ «Пролісок» - 275 тис. грн.,ФГ «Калина - Л» - 1 млн. 200 тис.
грн., ФГ «Водолій» - 190 тис. грн. Всього було куплено сільгосптехніки
на суму 5 млн. 265 тис. грн. – власні кошти.
Станом на 01.01.2013 року на території району діє 14 пунктів
штучного осіменіння ВРХ, з них 2 створені ветлікарнею на базі
дільничих ветеринарних участків у 2012 році.
З метою виконання рішення Ради регіонів спеціалістами управління
агропромислового розвитку було проведено анкетне опитування серед

для
товаровиробників, закладів торгівлі, підприємств сільських територіальних громад ініціативи «Рідне село»
визначення доцільності розвитку сільськогосподарської кооперації та
харчової і переробної промисловості
зібрано додаткові дані по кожній сільській раді.
Саме шляхом кооперування сільське населення матиме можливість
сформувати належну систему збуту сільськогосподарської продукції та
отримати реальну ціну за вироблену продукцію, створити додаткові
робочі місця на селі, зменшити собівартість продукції, підвищити якість
продукції, доходи учасників кооперативу.
З метою посилення сприяння розвитку підприємництва необхідно
активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо сприяння
розвитку підприємництва в сільській місцевості, зокрема на
кооперативних засадах із залученням усіх зацікавлених структур та
організацій району, шляхом проведення інформаційних та тематичних
семінарів, семінарів-тренінгів, круглих столів, виїзних інформаційних
акцій безпосередньо в територіальних громадах, а також висвітлення
інформації, особливо з питань матеріальної підтримки розвитку малого
підприємництва держаними та недержавними структурами, в ЗМІ.
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На протязі 2012 року надано 155 дорадчих послуг суб’єктам
Надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання,
що проводять діяльність у сільській місцевості, та господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості та
сільському населенню, також надавались тематичні рекомендації по мірі
сільському населенню
їх надходження.
На території району знаходяться такі переробні підприємства, як
Налагодження взаємовигідної співпраці підприємств
харчової промисловості з сільськогосподарськими ПрАТ «Деражнянський молочний завод», ТОВ «Деражня - млин», ПП
«Торговий Дім Пролісок», ТОВ «Санні Фуд Україна», ДП «Укрспирт»
товаровиробниками
Маниковецьке
МПД
с.
Маниківці,
ДП
«Деражнянський
плодоконсервний
завод»,
які
активно
співпрацюють
з
сільгосптоваровиробниками.

4.2. Реформа галузі переробної харчової промисловості
Участь у обласних виставках-ярмарках
Поділля 2012" ( місто Хмельницький)
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Забезпечення
інформаційного
функціонування діючих в області

"Агро-

Протягом 2012 року було проведено вісім обласних виставокярмарків та 22.09.2012 року відбулася виставка «Агро-Поділля 2012»
на яких представляли та виставляли на продаж свою продукцію усі
підприємства
харчової та
переробної
промисловості
та
сільгосптоваровиробники району.

Надавалися інформації сільськогосподарським виробникам по
супроводу
інтегрованих вирощуванню цукрових буряків та заключили договора з цукровим
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агроструктур з вирощування цукрових буряків та
виробництва цукру
Сприяння збільшенню площ посівів цукрових
буряків та зростанню виробництва цукру в межах
державних (щорічних) квот
Проведення
роз'яснювальної
роботи
з
агровиробниками та переробними підприємствами
стосовно активізації дій по вирощуванню і
виробництву екологічно чистих, дієтичних та
дитячих продуктів харчування

Сприяння розвитку фірмової торгівлі з реалізації
продуктів харчування підприємствами-виробниками

Сприяння виробництву прогнозованих обсягів
продуктів харчування, розширенні їх асортименту та
створенні
додаткових
робочих
місць
на
підприємствах харчової промисловості

заводом ПАТ «Жданівське» Вінницької обл. СФГ «Мендрик А.О.» в
кількості 10170 тонн цукросировини.

На території району вирощують зернові, технічні та лікарські
культури СФГ «Перлина» та СФГ «Стронг» за технологією органічного
землеробства на площі 365 га. Ця система землеробства має особливість,
що не вносять мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин, проте
покращуються якісні показники продукції, відповідно зростає і ціна
реалізації. Тому ця продукція має попит. Ця робота фермерських
господарств проводиться спільно з інститутом «Мікробіології» м. Київ.
На території Деражнянського району функціонують 8 фірмових
магазинів з реалізації продуктів харчування підприємствамивиробниками, це такі як: два кіоска «Молочні продукти», магазин
«Олена», магазин «Барський фірмовий», магазин на території ТОВ
«Деражня - млин» та магазини «Свіжина», «Подільські курчата»,
«М’ясна лавка».
У 2013 році ПрАТ
«Деражнянський молочний завод»
продовжуватиме роботу по модернізації виробничих процесів – для
покращення продуктивності роботи масло цеху, планується закупити
новий масловиготовлювач вартістю 60 тис.гривень. Для збільшення
періоду експлуатації виробничого обладнання та зменшення
матеріальних витрат буде проведено систему холодозабезпеченя на
роботу на льодяній воді (420 тис.грн).
Також планується впровадження у виробництво нових видів продукції
(виробництво йогуртів). Вартість обладнання для їх виробництва
становить 30 тис.гривень.
ДП «Деражнянський плодоконсервний завод ОСС»
планує
придбання та встановлення лінії по виробництву яблучного та
кабачкового пюре вартістю 250 тис.гривень.,та відкриття нової лінії по
виробництву борщової заправки.
Введено в дію підприємство «Деражнянський крупозавод»
товариства „Сані Фуд Україна”. На даний час створено 19 робочих
місць. В перспективі планується додатково створити 9 робочих місць. У
2013 році в інвестиційному плані підприємства передбачено
будівництво цеху по переробці гречаних круп, що дасть змогу збільшити

кількість робочих місць.

4.3. Земельна реформа
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Розробка та подання на затвердження Програми
розвитку земельних відносин в Хмельницькій області на
2011-2015 роки
Створення умов для функціонування ринку землі,
зокрема, завершення видачі державних актів на
право власності на землю, виділення меж земельних
ділянок у натурі (на місцевості), забезпечення
ведення
державного
земельного
кадастру,
проведення грошової оцінки земель та розмежування
земель державної та комунальної власності
Посилення контролю за роботою суб’єктів
господарювання, що здійснюють землеоціночні
роботи на території області
Забезпечення виготовлення проектів землеустрою,
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь
Забезпечення розроблення регіональних схем щодо
використання та охорони земель, які спрямовані на
консервацію деградованих та екологічно вразливих
угідь та відновлення продуктивного потенціалу
земельних ресурсів, що перебувають у виробництві,
на основі впровадження еколого-орієнтованих
заходів
Проведеня повторної нормативно-грошвої оцінки
земель населених пунктів
Проведння розмежування земель державної та
комунальної власності:
Реалізація проекту консервації шляхом заліснення
малопродуктивних та деградованих земель на
території району

Розроблено Програму розвитку земельних відносин Деражнянського
району на 2011-2015роки та затверджену рішенням сесії районної ради
№4-6/2011 від 15.03.2011р.
Протягом 2012 року провелено реєстрацію 2081 державного акта,
видано 1807 витягів з поземельної книги, проставлено 1198 відміток про
перехід права власності на земельні ділянки.
Грошова оцінка виготовлена на всі населені пункти, проте по 26
населених пунктах необхідно зробити поновлення в зв’язку із
закінченням терміну. За звітний період видано 1613 довідок про
нормативно – грошову оцінку земельних ділянок.
Контроль за роботою суб’єктів господарювання, що здійснюють
землеоціночні роботи на території області проводиться постійно
Всім землекористувачам та орендарям розіслано письмові листи –
нагадування про необхідність виготовлення документації з
проектування сівозмін
Розроблено та затверджено проект землеустрою щодо консервації
деградованих і малопродуктивних земель на території Деражнянського
району шляхом заліснення загальною площею 342,9га

Проводиться повторна грошова оцінка земель по 13 населених пунктах
Хмельницьким інститутом землеустрою проводиться розроблення
проекту розмежування земель по Божиковецькій сільській раді
В зв’язку з відсутністю коштів протягом 2012 року дані заходи не
проводились.

5. Міжнародна інтеграція і співпраця
5.1. Міжнародна інтеграція і співпраця
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Активізація роботи щодо міждержавного,
Керівники промислових підприємств постійно працюють по
міжрегіонального співробітництва з країнами розширенню ринку
збуту продукції. Зокрема в районі працює

СНД та іншими стратегічними партнерами
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Сприяння
відновленню
втрачених
та
налагодженню
нових
вертикальних
та
горизонтальних кооперативних зв’язків, у тому
числі створенню міждержавних регіональних
(транскордонних) кластерів
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Опрацювання

експортних

можливостей

товариство з іноземними
інвестиціями – ТОВ „ГЕРРОМ Інвест –
Україна”, яке
здійснює інвестиційний проект „Вирощування
сільськогосподарської рослинної продукції (технічних олійних культур) на
землях району.
ПрАТ „Деражнянський молочний завод” розширює ринок реалізації
своєї продукції
за рахунок укладення нових
договорів з
торгівельними мережами , оптовими базами, а також розширення
фірмової торгівлі. Інвестиційні капіталовкладення протягом січня – грудня
склали 1169,0тис.гривень.
Керівництвом ДП „ Деражнянський плодоконсервний завод ХОСС”
укладено угоду з Польською фірмою щодо поставки соків на експорт.
З метою пошуку потенційних інвесторів підприємством розроблено
інвестиційний проект ”Створення виробництва м”ясних консервів та каш, а
також відкриття цеху по виробництву
рибних консервів під торговою
маркою „Декос”.
На ВК „Лозівський інструментальний завод” для розширення
асортименту, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції на
підприємстві розроблено інвестиційний проект „Реконструкція основних
фондів” та подано заявку
на головне управління економіки
облдержадміністрації для включення в Загальнонаціональну базу даних
інвестиційних проектів з
питань місцевого та регіонального розвитку
та будівництва.
З метою відновленню втрачених та налагодженню нових вертикальних та
горизонтальних зв’язків здійснюються наступні заходи:
ВК «Лозівський інструментальний завод» розроблено інвестиційний проект
«Реконструкція основних фондів» та подано заявку в головне управління
економіки облдержадміністрації для включення в Загальнонаціональну базу
даних інвестиційних проектів з питань місцевого та регіонального розвитку
та будівництва.
Підприємство на даний час працює по двох напрямках:
- виробництво спеціального затискного інструменту 91 виду для
підприємств України, Росії, Чехії;
- з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, в тому
числі за кордон, опрацьовується можливість виробництва нових видів
продукції (виготовлення форм для виробів з поліуретану та інших видів
продукції).
ДП
„Деражнянський
плодоконсервний
завод
Хмельницької

з фірмою
підприємств області та визначення їх латентного облспоживспілки”, 03.03.2012 року заключений контракт
(скритого)
експортного
потенціалу
з „OSKOLA Ewa Darowska” ( Польща, г. Юзефов) на виготовлення березових
соків на суму 375 тисяч гривень.
послідуючим сприянням щодо його реалізації
ВК «Лозівський інструментальний завод», 14.12.2010 року заключний
контракт з фірмою ТОВ Науково – технічний центр „Технології ХХІ” (Росія
м. Брянськ) на виготовлення інструменту.
Розпорядженням голови райдержадміністрації №579/2011-р від
Співпраця з Програмою ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду та іншими 15.11.2011р. внесено зміни до розпорядження від 17 грудня 2008 року №
509/2008-р № «Про створення Форуму місцевого розвитку», затвердивши
міжнародними проектами»
оновлений склад координаційного комітету та положення. Проведено 5
засідань форуму місцевий розвиток орієнтований на громаду, на яких був
затверджений робочий план на 2012 рік по реалізації проектів громад,
обговорено можливість створення та функціонування Районного ресурсного
центру розвитку громад Деражнянського району, обговорено всі проблемні
питання, які виникали на часі, розроблено кроки для їх вирішення.
Варто відзначити, що райдержадміністрацією та районною радою
частково виділено кошти з районного бюджету на спів фінансування проектів
згідно гарантійних листів наданих керівництву ЄС/ПРООН.
Протягом 2012 року в районі реалізовувались чотири мікропроекти
організацій громад, розроблені в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду - 2», а саме:
1. «Капітальний ремонт Волоської ЗОШ І-ІІІст. в с. Волоське
Деражнянського району Хмельницької області». Загальна вартість проекту 162 тис.293грн., з них:
- кошти ПРООН – 78236,08, фактично профінансовано - 72000 ;
- кошти районного бюджету – 75456,92, фактично профінансовано 75456,92;
- кошти громадської організації – 8600,00, фактично профінансовано 8600.
2. «Капітальний ремонт Загінецької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Загінці
Деражнянського району Хмельницької області», Вартість проекту - 86 тис.
676,0 грн., з них:
- кошти ПРООН – 43011,92, фактично профінансовано – 37130,42;
- кошти районного бюджету - 39004,28, фактично профінансовано 39004,28;
- кошти громадської організації – 4659,8, фактично профінансовано –
4659,8.

3. «Енергозберігаючі заходи з вуличного освітлення с.Маниківці
Деражнянського району Хмельницької області» на суму - 135тис.056грн., в
тому числі:
- кошти ПРООН – 66625,76, фактично профінансовано – 60188,96;
- кошти районного бюджету – 50766,8, фактично профінансовано 8274,90;
- кошти громадської організації – 7664,04, фактично профінансовано –
7664,04;
- спонсорська допомога – 10,0, фактично профінансовано – 10,0.
4. «Енергозберігаючі заходи з вуличного освітлення с. Яблунівка
Деражнянського району Хмельницької області» - 166тис.888 грн., з них:
- . кошти ПРООН – 74944,0, фактично профінансовано – 66997,0;
- кошти районного бюджету – 83496,0,0, документи на суму 20,0 подані
до УДКСУ;
- кошти сільської ради – 10000,0, фактично профінансовано 8448,0.

6. Законодавче та інституційне забезпечення реформ
6.1 Реформа державної служби
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Забезпечення підвищення кваліфікації:
- державних службовців місцевих державних
адміністрацій шляхом їх участі у І турі
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець»

Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від
06.03.2012 року № 106/2012-р
Утворений персональний склад організаційного комітету, розроблений план
заходів з організації підвищення кваліфікації у рамках І туру Конкурсу.
Проведений І етап Конкурсу. Прийняли участь 15 державних службовців.
Підвищили кваліфікацію 15 державних службовців.
Переможці І туру Конкурсу прийняли участь у ІІ турі Конкурсу.
Переможець ІІ туру Конкурсу прийняла участь у ІІІ турі.

- державних службовців та посадових осіб
Протягом 2012 року підвищили кваліфікацію 20 державних службовців
місцевого самоврядування області

6.2 Реформування системи органів державної виконавчої влади
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Проведення оптимізації структури підрозділів
обласної та районних державних адміністрацій,
приведення штатного розпису у відповідність до
визначених
напрямків
роботи
органів
виконавчої влади для конструктивного та
ефективного їх виконання

Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від
29.10.2012 року № 527/2012-р «Про структуру районної державної
адміністрації». Попереджені про можливе наступне вивільнення
19
державних службовців.

6.3 Нормативно – правове забезпечення
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Моніторинг ефективності діючої нормативно- Всі запропоновані
правової
бази,
підготовка
та
надання державну службу»
центральним
органам
виконавчої
влади
пропозицій щодо внесення необхідних змін в
нормативно-правові акти

Заступник голови адміністрації,
відповідальний секретар районного комітету з економічних реформ

Вик. А.Намеснікова
2-19-61

раніше зміни

враховані в Законі України «Про

І.Теравський

УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ,
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
вул. Миру, 13, м. Деражня Хмельницької області, 32200,
тел./факс (0256) 2 -11- 41, E-mail:ekonomika0707@rambler.ru Код ЄДРПОУ 21349586

14. 02. 2013 р №__________

Заступнику голови адміністрації
відповідальному секретарю районного
комітету з економічних реформ
Теравському І.А.

Надаємо інформацію про виконання Плану заходів Хмельницької
облдержадміністрації з реалізації Програми економічних реформ на
2010-2014 роки по Деражнянському району за 2012 рік згідно додатка
(додається).
Додатки на 31 аркуші.

Начальник управління

А.Намеснікова

