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Про хід виконання програми
економічного і соціального
розвитку та бюджету району за
9 місяців 2013 року
В районі проводиться робота щодо закріплення позитивних тенденцій в
економіці і соціальній сфері.
Доходну частину загального фонду бюджету району за 9 місяців 2013 року
виконано на 100,5 відсотків розрахункової норми надходжень показників
Міністерства фінансів України та відповідно на 100,0 відсотків виконано
планові завдання, затверджені місцевими радами.
До зведеного бюджету надійшло 35568,3 тис.грн. при прогнозному
показнику 33169,3 тис.грн., що становить 107,2% або більше на 2399,0 тис.грн.,
а в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1379,0 тис.грн
більше.
До державного бюджету надійшло 10531,3 тис.грн. при прогнозному
показнику 9770,0 тис.грн., що становить 107,8 % або більше на 761,3 тис.грн., а
в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 554,2 тис.грн.
До місцевого бюджету надійшло 25037,0 тис.грн. при прогнозному
показнику 23399,3 тис.грн., що становить 107,0 % або більше на 1637,7
тис.грн., а в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на
1022,0 тис.грн.
Сприятлива кон’юнктура для товарів району на зовнішніх ринках , а також
підвищення внутрішнього попиту через потребу в модернізації виробництва
стимулюють зростання у промисловості (приріст за січень-вересень 2013 року
становив 8,9%). Позитивну динаміку у промисловості найбільшою мірою
визначило зростання обсягів реалізації промислової продукції у добувній
промисловості на 63,1%, обробленні деревини та виробництві виробів з неї - на
28,6 %, виробництво неметалевих мінеральних виробів на 6,7%.
Скоротилися обсяги реалізації на підприємствах хімічної промисловості на
25,6%, у галузі машинобудування на 15,3 %, у харчовій на 6,5 % та на 22,3%
ОП «Тепломережа».

Зібрано 4623 га зернових культур, валовий збір становить 9,3 тис. тонн при
урожайності 20,1 цнт/га, в т.ч. по сільгосппідприємствах 810 га, валовий збір
становить 1,2 тис. тонн при урожайності 14,8 цнт/га, що становить - 85,7 % до
плану (план - 1,4 тис. тонн).
Станом на 01.09.2013 року у 4 сільгосппідприємствах району валове
виробництво молока становить 567,2 тонни, що складає 78,3 % до плану
( план - 724,2 тонн). Реалізація м’яса сільгосппідприємствами району складає
10,0 тонн, що становить 7,6 % до плану (план - 130,7 тонн).
Обсяг виконання підрядних робіт будівельними організаціями району за 9
місяців 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
збільшився у 1,1 рази і становить 6715,0 тис.грн.
Проведений капітальний ремонт котельні в Жубровицькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів. Котельня в даний час працює на твердому паливі.
Ведуться роботи по реконструкції системи теплопостачання із
встановленням теплогенератора модульного для опалення приміщення
Олевської гімназії.
По колу підприємств, які звітують у відділ статистики, за оперативними
даними станом на 1 жовтня 2013 року заборгованість із виплати заробітної
плати відсутня.
Створено 462 нових робочих місць, що становить 92,4 % від доведеного
плану (500).
Протягом звітного періоду отримали різних видів державних допомог
7302 сім’ї на суму 33226,9 тис.грн., в тому числі 5565 сімей з дітьми на суму
32781,4 тис.грн.
Житлових субсидій на ЖКП отримало 1537 сімей на суму 208,7 тис.грн. та
на придбання твердого палива та скрапленого газу 1681 сім’я на суму 1069,4
тис.грн.
Надано пільг на загальну суму 8145,9 тис.грн., в тому числі ветеранам війни
та праці, дітям війни на суму 1193,1 тис.грн., постраждалим внаслідок аварії на
ЧАЕС 5980,4 тис.грн.
По “чорнобильських” програмах за 9 місяців 2013 року профінансовано
13,0 млн.грн.
Проблемним залишається питання заборгованості платників до Пенсійного
фонду України, яка становить 5897,0 тис.грн., в т.ч. по страхових внесках
2374,6 тис.грн., по єдиному внеску 3522,4 тис.грн. Порівняно з 01.01.2013 року
заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України по страхових
внесках зменшилась на 41,4 тис.грн., по єдиному соціальному внеску збільшилась на 1513,6 тис.грн.
Станом на 01 жовтня 2013 року заборгованості по виплаті пенсій немає.
В районі завершуються робота по впровадженню мікропроектів
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду» Програми розвитку ООН:
-по Руднє-Бистрянській сільській раді завершені роботи по утепленню
зовнішніх стін дитячого садочку в с.Варварівка;
-по Новобілокоровицькій селищній раді завершені роботи по заміні покрівлі
дитячого садочку.

-по Зубковицькій сільській раді завершуються роботи по заміні частини
вікон на металопластикові та дверей в дитячому садочку;
-по Кам’янській сільській раді завершуються роботи по утепленню зовнішніх
стін в дитячому садочку.
Загалом загальний бюджет мікропроектів становить 743249 грн., із них:
кошти громадських організацій – 38920грн., кошти місцевого бюджету 388899грн. та кошти ПРООН – 315430грн.
За даний період 33 жінкам району присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня».
Оздоровленням та відпочинком із запланованих 70 % від загальної чисельності дітей за звітний період охоплено 53,8 % . До кінця року планується
оздоровити ще 12% дітей, що становитиме 65,8% від загальної кількості дітей
шкільного віку.
Для реалізації заходів по захисту прав дітей службою у справах дітей
райдержадміністрації внесені дані в Єдиний електронний банк даних дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та Єдиний електронний
банк даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. На обліку
служби перебуває 153 дитини, які проживають у складних життєвих
обставинах, із них 3 дітей, які зазнали насильства в сім’ї.
В районі створено та функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, де
виховується 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 10
прийомних сімей, де виховується 24 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування. У 2013 році влаштовано в сімейні форми виховання
8 дітей.
Освітні потреби населення задовольняють 39 загальноосвітніх шкіл,
гімназія та 2 навчально-виробничі комбінати, у яких навчається 5167 учнів.
Всі учні, які потребують підвозу підвозяться до місць навчання і додому.
Організатором харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів в
Олевському районі є ТОВ «Візит». Гарячим харчуванням забезпечені 99,94%
учнів району (крім Будківської ЗОШ, загальна чисельність дітей - 3).
У навчальних закладах встановлено 28 навчальних комп’ютерних
комплексів, що становить 66% від потреби.
В 13 школах облаштовано внутрішні туалети, що складає 30,9% від
потреби. Здійснені заходи по утепленню 25 надвірних туалетів, по 4-х школах
розпочаті роботи по переобладнанню приміщення.
Робота закладів культури була спрямована на організацію культурного
відпочинку населення різних вікових категорій. Були підготовлені та
проведені культурно-мистецькі заходи по відзначенню різних календарних
свят та подій.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
враховуючи необхідність забезпечення виконання завдань, визначених на
2013 рік Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», соціальних
ініціатив Президента України та з метою підвищення рівня відповідальності
місцевих органів влади, структурних підрозділів райдержадміністрації за

збереження позитивних тенденцій в економіці, недопущення зниження
показників економічного і соціального розвитку, стабілізації фінансового стану
в окремих галузях та поліпшення життєвого рівня населення та на виконання
рішення колегії районної державної адміністрації від 07 листопада 2013 року:
1. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських,
селищних та міської рад (за згодою):
1) проаналізувати результати роботи за звітний період та визначити
першочергові завдання щодо поліпшення ситуації у відповідних сферах
діяльності на підвідомчих територіях;
2) забезпечити у межах компетенції повне і своєчасне виконання завдань і
заходів програми економічного і соціального розвитку Олевського району на
2013 рік.
2. Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.):
1) активізувати роботу щодо виконання програми зайнятості населення, у
тому числі щодо створення нових робочих місць з оплатою та умовами праці,
визначеними чинним законодавством;
2) вжити заходів для покращення показників співвідношення між кількістю
створених та ліквідованих робочих місць, забезпечити працевлаштування
найменш конкурентоспроможних на ринку праці людей;
3)спільно з районним центром зайнятості вжити заходів щодо збільшення
обсягів працевлаштування безробітних та скорочення загальної тривалості
безробіття.
3. Управлінню агропромислового розвитку
райдержадміністрації
(Михайленко В.А.):
1) вжити невідкладних заходів по формуванню раціональної структури
поголів’я ремонтних телиць, яка забезпечувала б розширене відтворення
основного стада корів;
2) заборонити використання продуктивних корів основного стада
сільськогосподарських підприємств у якості засобів для проведення
розрахунків по кредиторській заборгованості, розрахунків по зарплаті, орендній
платі;
3)
продовжити
роботу
по
створенню
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів в територіальних громадах району;
4) розробити Програму сталого розвитку сільських територій на період до
2020 року;
5) забезпечити ефективне використання бюджетних коштів;
6) сприяти у залученні інвестицій у розвиток агропромислового
виробництва.
4. Відділу освіти райдержадміністрації (Левченко В.П.):
1) посилити контроль за діяльністю гуртків, створених на базі
загальноосвітніх шкіл;

5. Рекомендувати районному відділу управління Міністерства внутрішніх
справ України в Житомирській області (Бовсуновський Ю.В.) ужити комплекс
заходів щодо попередження дитячої злочинності, насильства в сім’ї, захисту
прав дітей, які потерпають від жорстокого поводження та притягнення винних
осіб до відповідальності.
6. Структурним підрозділам райдержадміністрації:
1)вжити
заходів
щодо
виконання
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 18 листопада 2013 №30 «Про організацію виконання
місцевих бюджетів у 2013 році та посилення фінансово-бюджетної
дисципліни»;
2) здійснювати належний контроль та вживати відповідні заходи щодо
своєчасного та у повному обсязі освоєння коштів державного бюджету, спрямованих на будівництво та реконструкцію запланованих у 2013 році об’єктів
соціальної сфери області.
7. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Біленець Н.І.):
1) забезпечити виконання у 2013 році заходів перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика та сімейна
медицина»;
2) продовжити дооснащення закладів первинної медико-санітарної
допомоги обладнанням згідно з табелем оснащення.
8. Рекомендувати головам сільських, селищних та міської рад передбачити
у місцевих бюджетах на 2014 рік кошти на відшкодування різниці в тарифах на
житлово-комунальні послуги.
9. Структурним
підрозділам
райдержадміністраціям,
виконкомам
сільських, селищних та міської рад (за згодою) проінформувати управління
економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації про хід
виконання розпорядження до 30 грудня 2013 року.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

Голова адміністрації

А.В.Дяченко

