Публічний звіт
голови Козятинської районної державної адміністрації
Юрія Слабчука про результати роботи
райдержадміністрації за 2018 рік
Шановна громадо, члени колегії, шановні гості та запрошені!
На виконання Закону України «Про державну службу», згідно з Типовим
порядком проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, з
метою належного інформування громадськості про діяльність Козятинської
районної державної адміністрації, до Вашої уваги надається звіт про проведену
роботу у 2018 році, який був оприлюднений на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації та облдержадміністрації.
Протягом звітного періоду Козятинська районна державна адміністрація,
працювала відповідно до завдань визначених Картою пріоритетів і цілей на
2018 рік, розроблених на основі Стратегії та Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Козятинського району. Спільними зусиллями з
органами
місцевого
самоврядування,
суб’єктами
господарювання,
громадськими об’єднаннями досягнуто певних позитивних результатів.
Безпека життєдіяльності населення району.
В умовах проведення операції об’єднаних сил на сході України районна
державна адміністрація спрямовувала свою роботу на реалізацію державної
політики з питань правоохоронної роботи та вирішення питань зміцнення
обороноздатності району.
З цією метою проводилось виконання заходів Комплексної оборонноправоохоронної програми, в якій визначені основні завдання з питань оборони,
мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав і свобод
громадян.
Забезпечення громадської безпеки.
Райдержадміністрацією
налагоджено
належну
співпрацю
з
райвійськкоматом, результатом якої є виконання поставлених завдань щодо
призову громадян України на строкову службу та за контрактом.
Протягом року неодноразово проводилися спільні наради
та
інструкторсько-методичні заняття з питань з питань ведення військового обліку
призовників та військовозобов’язаних, порядку організації та проведення
заходів з призову громадян України на строкову військову службу у військових
комісаріатах.
У жовтні – грудні 2018 року проводився призов на строкову військову
службу громадян України чоловічої статті, яким до дня відправлення у
військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27 –
річного віку. Наряд по Козятинщині щодо призову до лав ЗС України та інших
військових формувань складав 45 чоловік. Призвано і відправлено у війська 52
чоловіка (з району - 30 та міста - 22 чоловіка), що складає 116% від наряду.
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Територіальна оборона.
Система територіальної оборони Козятинського району була створена в
2015 році. Основними її завданнями є охорона органів державної влади та
важливих державних об’єктів інфраструктури. Особовий склад батальйону
територіальної оборони району укомплектований з військовозобов’язаних
оперативного резерву, що проживають в кількох суміжних районах області.
На виконання Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні» на базі Козятинського району з 5 по 11 грудня 2019 року успішно
проведено навчальні збори з керівним та резервним складом батальйону
територіальної оборони.
В ході навчальних зборів з особовим складом проведені заняття з вогневої
підготовки, тактичної підготовки в польових умовах та в умовах населеного
пункту, підйому по тривозі, відпрацьовані питання тилового, речового,
продовольчого забезпечення, організації проживання, харчування, зберігання та
видачі зброї, патрулювання.
Запобігання виникненню та подолання наслідків надзвичайних
ситуацій.
Відповідно до розпорядження голови РДА № 21 від 01.02.2018 року «Про
основні завдання Цивільного захисту району у 2018 році» в районі проведені
заходи з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації
ожеледиці, снігових заметів.
З метою забезпечення руху автотранспорту на дорогах району, сталого
функціонування систем життєзабезпечення населення в зимовий період було
забезпечено безперебійну роботу техніки філії «Козятинський райавтодор».
Згідно Комплексної програми захисту населення і території Козятинського
району філії «Козятинський райавтодор» було виділено кошти для придбання
паливно-мастильних матеріалів в сумі 190 тис. грн.
Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації протягом року розглянуто 21 питання.
Потерпілим від пожеж громадянам в 2018 році, в яких були знищені дахи
житлових будинків були відшкодовані збитки з резервного фонду районного
бюджету в сумі 38.5 тис. грн.
Надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту за звітний період не
зареєстровано.

Зростання конкурентоспроможності економіки району.
Зростання конкурентоспроможності економіки району залежить від
виконання програми економічного і соціального розвитку району, поліпшення
розвитку сільських територій та наповнення місцевих бюджетів.
Виконання бюджету.
До зведеного бюджету Козятинського району за 2018 рік по загальному
фонду з врахуванням дотацій та субвенцій надійшло 495,5 млн. грн., або 103,1%
до річного уточненого плану. До плану стовідсотково отримано базову і
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додаткову дотації, освітню і медичну субвенції та субвенцію на соціальноекономічний розвиток окремих територій.
Власних доходів загального фонду бюджету району отримано 119,9 млн.
грн., виконання забезпечено на 116,7% до уточненого річного плану. Порівняно
з 2017 роком у співставних умовах (а саме без урахування показників
Глухівецької об’єднаної територіальної громади) їх одержано на 19,7 млн. грн.,
або на 19,7 % більше.
1. Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі 64,5 млн.
грн., виконання забезпечено на 114,7% до уточненої річної суми. Відповідно до
минулого року ( у співставних умовах) його отримано більше на 13,4 млн. грн.,
або на 26,2%.
2. Податку на майно в частині плати за землю отримано в сумі 17,6 млн.
грн., виконання забезпечено на 115,8% до уточненого річного призначення.
Відповідно до минулого року (у співставних умовах) одержано на 1,8 млн. грн.
більше, або на 11,4%.
3. Єдиного податку за 2018р. одержано в сумі 28,1 млн. грн., виконання
забезпечено на 122,7% до уточненого річного плану. Порівняно з 2017 роком
(у співставних умовах) отримано на 4,3 млн. грн. більше, або на 18,1%.
4. Внутрішніх податків на товари та послуги (а саме акцизного податку)
надійшло 8,3 млн. грн., виконання забезпечено на 114,1% до уточненого
річного плану. У співставних умовах податок надійшов на рівні минулого
2017року.
За звітний період виконання дохідної частини по власних надходженнях
загального фонду бюджету району до показників затверджених місцевими
радами із 33 бюджетів забезпечили всі 33.
З місцевих бюджетів Козятинського району за 2018 рік здійснено 508,5
млн. витрат і порівняно з 2017 роком їх обсяг збільшився на 19,6 млн. грн. або
на 4,0% .
Заборгованість по місцевих бюджетах району станом на 01 січня 2019
року склала 1,8 тис. грн..
Заробітна плата працівникам бюджетної сфери району з місцевих
бюджетів за 2018 рік виплачена своєчасно і в повному обсязі.
ProZorro
Протягом 2018 року в Козятинському районі бюджетними установами з
використанням системи ProZorro проведено 229 електронних закупівель,
вартість яких становить близько 37 млн.грн., економія коштів становить 0,8
млн.грн.
Загалом за 2018 рік проведено 190 допорогових закупівель, економія
коштів по допорогових закупівлях склала 0,2% від загальної кількості
закупівель.
Тендерних закупівель проведено 39, економія коштів становить 1,9% від
загальної кількості закупівель.
Розвиток малого та середнього бізнесу.
Важливу роль у формуванні бюджету району відіграє також стан розвитку
малого підприємництва району.
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Станом на 1 січня 2019 року на території Козятинського району
зареєстровано 1528 діючих суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 375
юридичних та 1153 фізичних осіб-підприємців.
Протягом 2018 року було знято з обліку 21 фізичну особу- та
зареєстровано 33 юридичних осіб на спрощеній формі оподаткування.
Надходження до місцевого бюджету у 2018 році від суб’єктів малого
підприємництва склали 154,2 млн.грн., що на 27,3 млн.грн. більше, ніж у 2017
році. Надходження до бюджетів усіх рівнів за 2018 рік від суб’єктів малого
підприємництва склали 290,2 млн.грн., що на 56,4 млн.грн. більше, ніж у 2017
році.
Протягом 2018 року суб’єктів малого і середнього підприємництва на
єдиному податку зареєстровано 1158 осіб, з них 54 юридичних осіб і 1104
фізичних осіб. Порівняно з 2017 роком в 2018 році зареєстровано на 6
юридичних і 513 фізичних осіб більше, сума надходжень єдиного податку за
2018 рік склала 11,2 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. більше ніж за минулий період.
Спрощення адміністративних процедур.
Для створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних
послуг в Козятинській районній державній адміністрації функціонує СНАП
(сектор з питань надання адміністративних послуг). В 2018 році через сектор
надано 12571 адміністративна послуга, в тому числі 2909 консультацій та 530
он-лайн послуг. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від
28 грудня 2018 року № 350 через СНАП надається 94 послуги структурними
підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади України а саме: (сектором
містобудування та архітектури – 4 послуги, відділом освіти – 10, сектором
молоді та спорту – 2, службою у справах дітей – 7, управлінням соціального
захисту населення – 17, архівним відділом – 3, державними реєстраторами прав
на нерухоме майно – 8, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців - 20, відділом Держгеокадастру – 14, районним управлінням
Держпродспоживслужби – 7, районним сектором Державної служби з
надзвичайних ситуацій України та районним сектором управління державної
міграційної служби України – по 1).
За 2018 рік до місцевих бюджетів за надання адміністративних послуг було
перераховано близько 230 тис. грн.
Агропромисловий комплекс являється основою економіки району. В
цій сфері працює 104 суб’єкти господарської діяльності, в обробітку яких
знаходиться 76 тис. га ріллі .
Структура валового виробництва сільського господарства: рослинництво
– 87%; тваринництво – 13% .
Структура посівних площ: зернові культури – 55%, кормові – 8%,
технічні – 37% . На території району є 2 насіннєві господарства ТОВ «Арчі» та
СТОВ Агрофірма «Світанок».
Тваринництвом займається 12 господарств, із яких 7 молочним
скотарством. В яких утримується 4774 гол. ВРХ, в т.ч. 1694 корів, 4901 гол.
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свиней та 25000 гол. птиці. СТОВ «Хлібороб» с. Зозулинці має статус
племінного господарства.
80 відсотків, або 4,6 млрд. грн. виробництва валової продукції району
належить аграрному сектору. У 2018 році сільськогосподарські підприємства
району отримали валовий збір зернових культур 240,8 тис. тонн із площі 33,7
тис. га при урожайності 61,8 ц/га.
У 2018 році із площі 3,1 тис. га накопано 155,3 тис. тонн цукрового
буряка, при середній урожайності 489,7 ц/га. Переробку цукрового буряка
району здійснював Юзефо-Миколаївський цукровий завод.
Що стосується розвитку орендних відносин, то за 2018 рік
агроформуваннями Козятинського району повністю проведено розрахунки за
оренду - за землю пайового фонду нараховано та виплачено – 178 млн. 337
тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2018 рік
складає 7069 грн., що на 35,8% більше проти 2017 року. Заборгованості із
виплати заробітної плати немає.
Промисловість.
Основними підприємствами, що виробляють промислову продукцію в
регіоні залишаються Жежелівський кар’єр, ТОВ АКВ «Українське каолінове
товариство», Глуховецький каоліновий комбінат, ТзОВ «Юзефо-Миколаївська
АПК». Обсяг реалізованої промислової продукції
в 2018 році по
Козятинському району становить біля 1,154 млн.грн., або 1,5% до всієї
реалізованої продукції області, що становить 29,4 тис.грн. на 1 особу.
Торгівля
Станом на 01.02.2019 року в районі працює 192 підприємства роздрібної
торгівлі, з них: 131 одиниць змішані, 33 – продуктові та 28 – непродовольчі.
Оптовий оборот очікується – 32,3 млн.грн., що складає 72,4 % до
минулого року.
Роздрібний товарооборот – 10,5 млн.грн., що складає 129,9 до 2017 року.

Енергозбереження та використання альтернативних
відновлюваних джерел енергії.

і

З метою запровадження сучасних технологій у сфері альтернативної
відновлювальної енергетики у січні 2018року в КП «Козятинська центральна
районна лікарня» за сприяння благодійного Фонду «Здоров’я для всіх» на даху
одного із відділень лікарні було встановлено геліосистему для нагрівання води
загальною річною потужністю близько 12500 кВт.
За рахунок інвестора ТОВ "Інвесттепло-Вінниця" у розмірі 200тис.грн
встановлено додаткову модульну котельню потужністю 600 кВт, яка опалює
Самгородоцьке медико-соціальне відділення та лікарську амбулаторію.
У восьми закладах освіти за рахунок бюджетних та благодійних коштів
замінено 80 старих вікон на сучасні енергозберігаючі. Загальна вартість
виконаних робіт становить близько 600 тис.грн.
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У вересні 2018 року за рахунок інвестицій ТОВ «Сокілець солар енерджі»
розроблено детальний план території на земельну ділянку для будівництва
об'єкта альтернативної електрогенерації (сонячної електростанції) із
орієнтовною площею проектування 17,0га.
Крім цього, у 2018 році були видані містобудівні умови та обмеження на
будівництво сонячної електростанції в с. Іванківці, замовник – ТОВ
«СЕРВІСТРАНСАВТО» та будівництво цеху біогазової станції потужністю 3
МВт на ТОВ «Юзефо-Миколаївська біогазова компанія» с. Широка Гребля.

Інвестиційний розвиток.
Ще одним напрямком розвитку економіки району є проведення
цілеспрямованої політики в напрямку залучення як державних, так і приватних,
вітчизняних та іноземних інвестицій.
За 2018 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно понад 260 млн.грн.
В сільськогосподарську галузь інвестовано близько 180 млн.грн.
Найбільшими інвестиційними в 2018 році були проекти:
- СТОВ Агрофірма «Світанок» с. Непедівка – будівництво зерносушарки
на соломі, потужністю 200 тонн, вартість проекту склала 4,3 млн.грн. Проект
завершено;
- СВК «Маяк» с. Глухівці – реконструкція тваринницького приміщення
під зерносклад, вартістю 2 млн.грн. Проект завершено.
В жовтні 2018 року розпочато будівництво зерноперевантажувального
комплексу ТОВ «Він-Агро-Експорт» в с. Махаринці, потужністю близько 65
тис. тонн, вартістю 12-13 млн. дол.
На ТОВ «Юзефо-Микаліївська АПК», потужність якої складає в
середньому 2400 тонн переробки буряка за добу, ведеться будівництво заводу
з виробництва біогазу, який буде перероблятись на електричну енергію та
продаватись по «Зеленому тарифу», вартість проекту складає 6 млн. євро. В
поточному році на модернізацію заводу Юзефо-Миколаївська АПК витратила
80 млн. гривень .
До розробки програм з комплексного розвитку територій, які
реалізуються за рахунок обласного і державного бюджетів залучались
територіальні громади району:
В 2018 році територіальними громадами на соціально-економічний
розвиток та формування інфраструктури територіальних громад з Державного
фонду регіонального розвитку було використано 2 млн.грн.:
- на реконструкцію та добудову культурно-спортивного комплексу
ДЮСШ м. Козятин – 2 млн.грн.:
- за рахунок субвенції з ДФРР, на придбання медичного обладнання для
КП «Козятинська центральна лікарня Козятинської районної ради» на суму 1,7
млн.грн.
На інвестиційні проекти, які реалізуються за рахунок Обласного
конкурсу на соціально-економічний розвиток та формування інфраструктури
територіальних громад Козятинського району в 2018 році виділено 472 тис.грн.
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В минулому році на обласний конкурс подано 8 проектів з 2-ох територіальних
громад Козятинського району, з них виграли конкурс 1 територіальна громада і
Глуховецька ОТГ. Загальна вартість проектів-переможців становить 1,4
млн.грн., всі виділені кошти на впровадження проектів з обласного бюджету
використані повністю, а саме в розрізі галузей:
- енергозбереження: 1 проект – 72 тис.грн.;
- благоустрій: закуплено автобус – 400 тис.грн.
В 2018 районний конкурс не проводився.
Експорт-імпорт товарів.
За звітний період експорт товарів становив 22,9 млн. дол. США, що
складає 110,6% до аналогічного періоду 2018 року.
Імпорт товарів становив 2,7 млн. дол. США, що складає 201,5% до
аналогічного періоду 2017 року.
Зовнішньоторговельні операції здійснювались в Польщею, Білорусією,
Туреччиною та ін.
В експорті вагоме місце займають продукти рослинного походження, це
в основному зернові культури.

Охорона навколишнього природного середовища.
Важливу роль в розвитку цивілізованого суспільства займає екологічна
безпека навколишнього середовища та включає в себе заходи, спрямовані на
охорону та санітарне очищення, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ,
поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).
На екологічні проекти, які реалізовуються за рахунок Обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища для збереження та
покращення екологічного стану територіальних громад Козятинського району в
2018 році використано 4 млн. 179 тис.грн., а саме:
1. Реконструкція очисних споруд в смт. Глухівці на суму 4 млн. грн.
(загальна вартість проекту понад 14 млн.грн.).
2. Проект «Зробимо громаду чистішою через організацію системи
поводження з ТПВ» в смт. Глухівці на суму 179,3 тис.грн. (загальна вартість
проекту понад 370 тис.грн.).
Благоустрій
Навесні 2018 року відбулась загальнорайонна акція з благоустрою та
озеленення території. Участь в акції взяли представники сільських, селищних
рад, учнівська молодь, вчителі, працівники культури, держслужбовці та значна
частина мешканців району.
Видатки на фінансування заходів із благоустрою територій сільських,
селищних рад склали 6 млн. 67,5 тис.грн.
Поводження з твердими побутовими відходами.
Розроблені конкурсні пропозиції для участі в обласному конкурсі з
охорони навколишнього природного середовища з метою придбання
контейнерів для роздільного збирання ТПВ у територіальних громадах району.
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Необхідно закупити 133 комплекти контейнерів для роздільного збирання
ТПВ, орієнтовна вартість одного комплекту становить 13 тис.грн, загальна
вартість становить біля 1,8 млн.грн. Відповідно до умов конкурсу по 15% від
зазначеної суми, а саме по 264 тис.грн мають надійти із районного бюджету та
місцевих бюджетів (або партнерів проекту), решту– 1,2 млн.грн. має
фінансуватись із обласного Фонду охорони навколишнього природного
середовища.

Розвиток інфраструктури.
Протягом звітного періоду територіальні громади району залучались до
розробки програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за
рахунок обласного і державного бюджетів. В 2018 році було використано 2,0
млн.грн. з Державного фонду регіонального розвитку. З обласного фонду
охорони навколишнього середовища – 4,2 млн.грн. та з обласного фонду на
соціально-економічний розвиток і формування інфраструктури територіальних
громад району – 472,0 тис.грн.
Ремонт доріг.
З метою покращення стану дорожнього покриття у Козятинському районі в
2016 році була розроблена «Програма ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення Козятинського району на
2016-2020 роки».
На виконання зазначеної програми у 2018 році на автомобільних дорогах
загального користування місцевого значення відремонтовано майже 99 тис. кв.
м. дорожнього покриття на суму понад 23 млн.грн (із них майже 20,0млн.грн –
за рахунок коштів Державного дорожнього фонду).
Проводився ремонт комунальних доріг місцевих рад - було відремонтовано
майже 137 тис. кв. м. дорожнього покриття на суму 6 млн.грн.
Завершено ремонт під’їзної дороги до міста Козятин від траси Кременець –
Біла Церква. Відремонтовано близько 2100 кв. м. дорожнього покриття на суму
1038тис.грн, роботи проведено за кошти районного бюджету.
Всього ж для ремонту доріг загального користування місцевого значення та
комунальних доріг у 2018 році було освоєно майже 31 млн.грн.
Водопостачання .
Також слід зазначити, що у 2018 році була проведена робота щодо
покращення в районі ситуації з водопостачанням населення як для власних
потреб так і для забезпечення сільської соціальної інфраструктури.
У 2018 році був реалізований проект з реконструкції водопровідної мережі
по с. Молотківці, освоєно 750 тис.грн. коштів, збудовано 3 км мережі, послуги
централізованого водопостачання отримують близько 30 абонентів.
Також у 2018 році проводились роботи з будівництва мереж
водопостачання: по с. Дубові Махаринці освоєно 1,5 млн.грн., по с. Пиковець
освоєно 1 млн.грн та по с. Пустоха освоєно 150 тис.грн. На замовлення
Махнівської сільської ради розроблено проектно кошторисну документацію на
будівництво водопровідних мереж по с. Медведівка на суму 1,5 млн.грн.
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Будівництво.
Протягом 2018-го року 20 сільських рад і Глуховецька об’єднана громада
розробили генеральні плани та схеми зонування своїх населених пунктів.
Також розроблено 3 детальних плани територій, які дадуть можливість
для будівництва 3 об’єктів на території району, такі як:
1.Будівництво об’єкта альтернативної електрогенерації (сонячної
електростанції) на території Сокілецької сільської ради Козятинського району
2. Будівництво та експлуатація зернового складу (елеватора) місткістю 65
тис. тонн на території Махаринецької сільської ради .
3. Детальний план території забудови земельної ділянки для
розміщення,будівництва та експлуатації будівель і споруд енергогенеруючих
підприємств та установ (ТЕЦ на соломі) на території Глуховецької селищної
ради.

Розвиток соціальної
Козятинського району.

та

культурно-туристичної

сфери

Освіта.
Упродовж 2018 року забезпечувалася ефективна і стабільна діяльність
навчальних закладів, виходячи з фактичних обсягів фінансування освіти в
районі.
У районі нараховується 25 закладів дошкільної освіти. У цих закладах
дошкільну освіту здобуває 837 дітей. Різними формами дошкільної освіти
охоплено 1176 дітей, що становить 95% від загальної кількості дітей від трьох
до шести років.
У всіх закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях ЗНВК
проведено поточні ремонти, а саме: побілка стін, стелі, фарбування вікон та
дверей, обробка та декорування стін в ігрових та спальних кімнатах,
фарбування спортивно-ігрових споруд.
На виконання вищевказаних робіт у дошкільних закладах освіти
використано 435, 7 тис. грн. бюджетних коштів та 117, 2 тис. грн. субвенцій із
сільських рад, залучено 33,7 тис. грн. позабюджетних коштів.
Право дітей на отримання базової та повної середньої освіти
забезпечують 25 закладів загальної середньої освіти, у тому числі – 3
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 20 загальноосвітніх
навчально-виховних комплекси «Школа - дитячий садок» І-ІІІ ступенів, 2 ЗНВК
І-ІІ ступенів, 2 школи – філії. Також в районі працюють позашкільний
навчально-виховний центр, спортивна школа «Колос».
У навчальних закладах станом на 1 вересня 2018 року в 1-11 класах
навчається 3987 учнів та 1025 дітей у дошкільних відділеннях ЗНВК та
закладах дошкільної освіти. Разом ми виховуємо та навчаємо 5012 дітей.
В навчальних закладах району організовано індивідуальне навчання для
10 учнів за скорегованими навчальними планами та для 5 учнів і 2 дітей
дошкільного віку організовано інклюзивне навчання.
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Проведено набір учнів до 1 класу – 377 дітей; продовжують навчатися у
10 класі 217 учнів, забезпечено раціональне комплектування інших класів
навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
У 2018 році 219 учнів закінчили 11 клас, здобувши повну загальну
середню освіту. З них нагороджені золотими медалями 4 випускники, срібними
медалями – 3.
Базову середню освіту здобули 397 учнів, з них 15 – отримали свідоцтво
з відзнакою.
Переможцями олімпіад в 2018 році на обласному етапі з різних навчальних
предметів стали 15 учнів району:
Сім учнів вибороли 8 призових місць у конкурсі – захисті наукових робіт
Малої Академії Наук.
З 1 вересня 2018 року в школах району організоване харчування дітей:
доступ до харчування мають усі учні 1 – 11 класів, за рахунок бюджету
гарячими обідами забезпечені учні 1 – 4 класів, учні пільгових категорій
(сироти, діти без батьківської опіки, діти – інваліди, діти з малозабезпечених,
діти-переселенці, діти, батьки яких є учасниками АТО (ООС); гарячими
сніданками – учні, які підвозяться до місця навчання і додому. На організацію
харчування використовувалися кошти освітньої субвенції, кошти передані
сільськими та селищними радами та кошти залученні від спонсорів.
Забезпечено 100% підвіз 1008 учнів. Усього у перевезенні залучено 11
шкільних автобусів та приватні перевізники за 14 маршрутами.
На виконання вимог Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» з 1 вересня
2018/2019 навчального року за парти закладів загальної середньої освіти району
сіли 377 першокласників (30 класів) навчаючись за новим Державним
стандартом початкової загальної освіти.
З метою якісної підготовки кабінетів початкової школи для
першокласників у 2018 році використано 1 млн.200 тис.грн., в тому числі
залучено 254 тис. грн. бюджетних коштів, 690 тис. грн. – кошти сільських рад
та 265 тис.грн. - позабюджетні кошти.
Для створення нового освітнього середовища Нової української
школи відділом освіти придбано техніку, меблі, дидактичні матеріали. З
державного бюджету використано – 1млн. 307 тис. грн., залучено
позабюджетних коштів на суму 379 тис. грн.
В жовтні 2018 року створено комунальну установу «Інклюзивно ресурсний центр» Козятинської районної
ради Вінницької області. За
наслідками конкурсного відбору призначено директора. З 1 січня 2019 року
заклад розпочав свою роботу, проводиться конкурсний відбір на посади
спеціалістів даної установи.
Захист прав та інтересів дітей, запобігання сирітству, бездоглядності
та безпритульності.
В службі у справах дітей райдержадміністрації на обліку перебуває 65
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 16 дітей –
сиріт та 49 дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості
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дітей під опікою (піклуванням) перебуває 55 дітей, в прийомних сім’ях та
дитячих будинках сімейного типу - 10 дітей. Всього сімейними формами
виховання охоплено 65 дітей, або 100 % від загальної кількості таких дітей.
Протягом 2018 року на первинний облік дітей, які залишились без
батьківського піклування, поставлено 4 дитини, з них 2 надано статус дітей,
позбавлених батьківського піклування, та 2 дітям – статус дитини-сироти. Із 4
посиротілих дітей під опіку (піклування) влаштовано 2 дитини, та усиновлено 2
дитини .
Протягом 2018 року усиновлено 5 дітей, позбавлених батьківського
піклування . Станом на 31.12.2018 року в районі створені та діють 8 прийомних
сімей, в яких виховується 15 дітей, позбавлених батьківського піклування, і
дітей-сиріт, та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому перебуває 5 дітейсиріт та 1 особа з числа дітей-сиріт. У 2018 році розпорядженням голови
районної державної адміністрації в діючу прийомну сім’ю довлаштовано ще 2
дитини, позбавлені батьківського піклування.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам та проектні будівель-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних та забезпечення житлом для дітей сиріт, осіб з ії числа» у
Козятинському районі було придбано дві житлові квартири для двох дітейсиріт. На придбання житла для двох дітей обласною державною адміністрацією
було спрямовано 616 тисяч 179 гривень субвенції з державного бюджету.
Зазначену субвенцію у 2018 році було використано в повному обсязі.
Протягом 2018 року соціальним супроводом було охоплено 65 сімей, які
перебувають в складних життєвих обставинах, (у порівнянні з 2017 роком
показник збільшився на 2 сім’ї).
Медицина.
В галузі охорони здоров’я медичну допомогу надають КП «Козятинська
центральна районна лікарня» та КУ «Козятинський РМЦ ПМСД».
КП «Козятинська центральна районна лікарня» забезпечує надання вторинного
рівня медичної допомоги населенню району та м. Козятина.
В лікарні впроваджено сучасні методи хірургічного лікування у
відділеннях хірургічного профілю та моніторинг стану пацієнтів у відділенні
анестезіології та інтенсивної терапії.
В лютому 2018 року після капітального ремонту відбулося відкриття
акушерсько-гінекологічного відділення.
В поліклінічне відділення в минулому році населенням зроблено 211228
відвідувань, що становить 33380,9 на 10 тис. населення. В умовах денного
стаціонару при поліклініці проліковано 642 пацієнти. В кабінетах поліклініки
хірургічного профілю виконано 2940 амбулаторних оперативних втручань.
Збільшилась
кількість
виконаних
профілактичних
оглядів
консультативною поліклінікою КП «Козятинська ЦРЛ». Так, в 2018 р.
періодичними медичними оглядами було охоплено 9676 осіб, що на 4254
більше, ніж в 2017 р. і становило 98,0% від тих, що підлягали оглядам.
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В стаціонарні відділення КП «Козятинська ЦРЛ» в 2018 р.
госпіталізовано 11242 пацієнти, що на 472 більше, ніж в 2017 р.
Необхідно зазначити зниження за останні 3 роки (2016-2018 рр.) рівня
перинатальної смертності з 9,1 до 2,8 на 1000 новонароджених.
Комунальному підприємству додатково виділено кошти в 2018 році з
районного бюджету:
- 400,0 тис. грн.. на придбання медикаментів і предметів медичного
призначення;
- 400,0 тис. грн.. на придбання продуктів харчування;
- 320,0 тис. грн.. для проведення поточного ремонту, з них 250,0 тис. грн..
поточний ремонт педіатричного відділення (виконані роботи по заміні вікон і
замінена стеля на другому поверсі), 70,0 тис. грн.. передбачено на поточний
ремонт будівлі аптеки;
- 20,0 тис.грн. - виділено на придбання медикаментів та виробів медичного
призначення щодо забезпечення проходження військово - лікарської комісії
призовників;
- 1582,4 тис.грн – виділено для погашення кредиторської заборгованості по
заробітній платі і нарахувань на заробітну плату працівникам лікарні;
- 30,0 тис. грн. – виділено на виготовлення проектно-кошторисної
документації для проведення капітального ремонту педіатричного відділення.
Також, додатково було виділено з державного бюджету 1770,0 тис. грн..
для придбання медичного обладнання.
Перспективи розвитку КП «Козятинська ЦРЛ» обговорені на виїзному
засіданні госпітальної ради Північного госпітального округу у вересні
2018 р. Наявна матеріально-технічна база, кадровий потенціал лікарні та
показники роботи дають можливість створення на її базі лікарні інтенсивного
лікування І рівня.
Первинну медичну допомогу населенню району надає
КП
«Козятинський районний медичний центр первинної медико-санітарної
допомоги», який було створено 01.06.2018р. шляхом реорганізації
Комунальної установи.
На теперішній час до складу Центру входять 12 лікарських амбулаторій, 1
фельдшерсько-акушерський пункт, 42 фельдшерських пунктів.
Первинна медична допомога дорослим та дітям надається лікарями
ЗПСМ, дільничними терапевтами та дільничними педіатрами.
Медичну допомогу надають 11 лікарів загальної практики-сімейної
медицини, 4 терапевти, 2 педіатри та 98 середніх медичних працівників, в тому
числі 41 завідувачів ФАП/ФП.
Центром розроблений детальний план впровадження медичної реформи.
Після реорганізації Центр отримав нову ліцензію на проведення медичної
практики, обрав медичну інформаційну систему та підключився до електронної
системи охорони здоров’я. Всіх лікарів забезпечено автоматизованим робочим
місцем.
Протягом 2018р. здійснено ремонт лікарсько – профілактичних закладів
району. Були відремонтовані кабінети прийому пацієнтів по Козятинській
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АЗПСМ, по Махнівській АЗПСМ; проводилися поточні ремонти по ФП с.
Молотківці, ФП с. Велике, ФП с. Тернівка.
В селі Білопілля в четвертому кварталі 2018р. розпочалося будівництво
нової амбулаторії за кошти державного бюджету на загальну суму - 8 млн.грн.
(співфінансування районного бюджету – 10%). Амбулаторія буде забезпечена
повним набором медичного обладнання, згідно табеля оснащення, житлом для
сімейного лікаря та автомобілем.
У другому кварталі 2018 року стартувала кампанія щодо вибору лікаря з
надання первинної допомоги, під час якої пацієнти підписують декларації з
обраними лікарями. На початок 2019 року з населенням району підписано
26060 декларацій (75,2%), в тому числі підписано 1186 декларації із жителями
міста.
За програмою «Доступні ліки» було виписано хворим 43422 пільгових
рецептів для отримання медикаментів на суму 1 млн. 684 тис.грн. Пільгова
категорія населення в 2018р. була забезпечена рецептами для отримання ліків
безоплатно або зі знижкою 50% на суму – 309 тис.грн.
З 01.08.2018 р. до Центру ПМСД було прийнято лікарів-інтернів, які
закінчили Вінницький НМУ ім. М.І. Пирогова. Центр взяв на себе виплату
заробітної плати 4 інтернам. По районній програмі «Місцеві стимули» у
Вінницькому Національному медичному університеті ще навчається – 6
майбутніх лікарів.
В червні 2018 року було прийнято рішення про співфінансування ФАП
та ФП з районного бюджету та бюджетів сільських, селищних рад. Проведена
робота щодо укладанню договорів про передачу сільськими радами субвенцій
на суму 1 млн. 875 тис.грн.
Соціальний захист.
В 2018 році основним завданням була реалізація державної політики у
сфері соціального захисту населення шляхом надання якісних соціальних
послуг.
Протягом останніх трьох років обсяги кошторисних призначень на
соціальний захист населення суттєво збільшувались, що забезпечило реалізацію
прав відповідних категорій громадян на отримання ними встановлених
законодавством пільг, житлових субсидій та інших соціальних виплат, зокрема
у 2018 році використано 209 з передбачених 210,5 млн.грн. на рік, що становить
99,3 %.
Вперше за останні роки забезпечено 100 % виконання державних програм
соціального захисту населення: повністю профінансовані видатки на надання
пільг окремим категоріям громадян та житлових субсидій.
За призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 2018
році звернулись 7239 домогосподарств, з них призначено 6514 на загальну
суму 83,0 млн.грн.
За субсидіями на тверде паливо та скраплений газ звернулось 837
домогосподарств, з них призначено та виплачено готівкою 712
домогосподарствам на суму 2 млн. 248 тис.грн.
Середній розмір субсидії зростає через підвищення вартості послуг.
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В районі успішно був реалізований пілотний проект із надання при
народженні дитини «пакунків малюка», які були доставлені 35 молодим сім’ям
структурними підрозділами райдержадміністрації та 95 видані у пологовому
відділенні центральної районної лікарні.
Протягом 2016 - 2018 років забезпечується 100-відсотковий показник
компенсації витрат підприємств залізничного транспорту за перевезення
пільгових категорій населення коштами місцевого бюджету. У 2018 році сума
відшкодування становила 60,6 тис.грн.
Також район виконав зобов’язання по забезпеченню своєчасної виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в сумі 82,2
тис.грн., компенсації на бензин та транспортне обслуговування осіб з
інвалідністю на 12 тис.грн., медичному обслуговуванню громадян, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на 7,8 тис.грн..
З грудня 2018 року запроваджено надання за рахунок коштів районного
бюджету одноразової матеріальної допомоги жителям району, які потрапили в
складні життєві обставини. Виплачено допомогу на лікування 6 особам на суму
7,5 тис.грн.
Заробітна плата.
Нарахування та виплата заробітної плати здійснювалась у відповідності
дотримання державних соціальних гарантій. У 2018 році продовжується
тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати.
Приріст середньомісячної заробітної плати склав 27% до минулого
року.
Заборгованості з виплати заробітної плати немає.
Пенсійне забезпечення.
Станом на 1 січня 2019 року вчасно і в повному обсязі забезпечена
виплата пенсій та грошової допомоги 11442 особам. Середній розмір пенсійної
виплати на 1 пенсіонера становить 2135 грн. , що на 521 грн. більше порівняно
з відповідним періодом минулого року.
Ринок праці.
Протягом 2018 року на обліку у Козятинській філії обласного центру
зайнятості населення перебувало 2019 чол., з яких працевлаштовані – 683
чол., проходили навчання – 148 чол., брали участь в громадських та
тимчасових роботах 104 чол., 1939 чол. - отримали профорієнтаційні та
профконсультаційні послуги.
Проводилась робота щодо надання соціальних послуг роботодавцям з
питань професійної підготовки необхідних кваліфікованих працівників на їх
замовлення. Протягом 2018 року було організовано навчання 148 безробітних.
Кількість вільних робочих місць та вакантних посад за повідомленнями
підприємств, установ та організацій району та міста протягом 12-ти місяців
становила 1031 проти 993 вакансій в минулому році.
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Оздоровлення дітей пільгової категорії.
Протягом 2018 року з районного бюджету, а також бюджетів сільських рад
та Глуховецької ОТГ було використано понад 1 млн. гривень на оздоровлення
та відпочинок 1900 дітей, серед яких діти учасників АТО та ООС, діти – сироти
та діти, позбавлені батьківської опіки, а також діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей.
230 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки було
оздоровлено у РК ЗОВ «Пролісок» с. Йосипівка.
За рахунок коштів обласного бюджету 45 дітей пільгової категорії були
направлені на оздоровлення до різних таборів України.
Дитину загиблого учасника АТО було направлено на оздоровлення та
відпочинок до Польщі та Єгипту.
Культурно-туристичний розвиток району.
Головним завданням є збереження мережі закладів культури,
відродження культурної та мистецької спадщини, формування туристичної
привабливості Козятинщини.
Діяльність галузі культури забезпечують 88 закладів, в яких працюють
140 чоловік. У жовтні всі працівники закладів культури клубного типу пройшли
атестацію.
За звітний період на проведення ремонтних робіт 23 закладів культури
витрачено 2 млн. 394 тис.грн., найбільші з них:
- БК Миколаївка – проведено капітальний ремонт, в БК Бродецьке –
встановлено опалення, БК Юрівка – зроблено ремонт фасаду, в БК Глухівці –
встановлено м/п вікна і пофарбовано підлогу, СК Медведівка – відремонтовано
глядацьку залу, СК Марківці – проведено ремонт фасаду і глядацької зали.
Для покращення матеріально-технічного стану для 21 закладу культури
придбано обладнання, технічних засобів, сценічних костюмів та ін. на суму
515,6 тис.грн.
В дитячих музичних школах сіл Махнівка та Самгородок навчається 274
дитини і батьківська плата склала 181,8 тис.грн. Народний аматорський
вокальний ансамбль «Розмай» Махнівської дитячої музичної школи у 2018 році
підтвердив звання «народний».
При клубних установах району успішно функціонують 206 клубних
формувань (4 новостворених), а також 9 колективів із званням «народний» і 2
«зразкових».
У звітному році аматорські колективи Козятинщини, окремі учасники та
умільці народних промислів приймали участь у 4 міжнародних,
4
всеукраїнських, 16 обласних, 2 міжобласних та 27 районних культурномистецьких проектах, показавши високий рівень майстерності.
Бібліотечна мережа району складає 37 закладів (35 на селі), яку
обслуговують 48 працівників. Комп’ютерною технікою з доступом до мережі
Інтернет оснащено 17 бібліотек (15 на селі), загальна кількість комп’ютерів – 55
(38 в сільських філіях).
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Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та
формуванню туристичної привабливості району. В районі діє два музеї:
«Музей Хліба» в селі Білопілля на території якого традиційно у серпні до Дня
незалежності України проводиться обласне свято хлібів та дідухів «Народу
вічний оберіг та «Музей М.Грушевського» в селі Сестринівка звідки бере
свій початок родове коріння першого Президента Української Народної
Республіки вченого-історика, громадсько-політичного діяча Михайла
Сергійовича Грушевського.
На території Козятинського району знаходиться 180 облікованих
пам’яток культури, з них 109 пам’яток історії та 70 пам’яток археології
місцевого значення, 1 пам’ятка архітектури національного значення 18 ст. –
Спасо-Преображенська церква в с. Поличенці.
У 2018 році було розглянуто проектні пропозиції пам’ятника Томашу
Падурі в селі Махнівка та питання створення туристичної зони, розроблення
туристичних маршрутів, що дасть змогу започаткувати на Козятинщині
проведення тематичних заходів, зустрічей, фестивалів та концертів
присвячених видатному діячеві.
Спорт.
З метою підтримки здоров’я молодого покоління, популяризації та
розвитку фізичної культури та спорту у звітному році в районі проведено 35
районних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спартакіада
державних службовців, спортивно-масові заходи до державних святкових дат.
Спортсмени Козятинського району взяли участь в 46 міжнародних,
всеукраїнських обласних змаганнях з олімпійських видів спорту.
Найкращих результатів спортсмени району досягнули: - в чемпіонаті
області з легкої атлетики (2 місце), осінньому чемпіонаті області з кросу – 3
місце, Кубку області - 3 місце, зимовому Кубку області – 3 місце. Жіноча
команда четвертий рік бере участь в Чемпіонаті України з футболу серед
команд Першої ліги і посіла у його фінальній частині 4 місце.
Забезпечено
виплату стипендії та грошової винагороди командам,
спортсменам-чемпіонам та призерам з олімпійських і неолімпійських видів
спорту, для провідних тренерів і діячів фізичної культури та спорту на суму 25
тис. грн.;
Козятинську районну дитячо-юнацьку спортивну школу профінансовано у
2018 році на 1млн.323 тис. грн.;
Для реалізації завдань запланованих заходів з оздоровчої рухової
активності населення району у 2018 році, забезпечено фінансування з
районного та сільських бюджетів у сумі 1,5 млн. грн.;
Придбано обладнання та інвентар, спортивний одяг, взуття та аксесуари
загального і спеціального призначення членам збірних команд району на суму
396 тис. грн.;
Галузь «Фізична культура і спорт» у 2018 році була профінансована на
суму 6 млн. 078 тис. грн.
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Важливим питанням є розвиток інформаційної сфери та висвітлення
діяльності органів виконавчої влади.
Забезпечення вільного доступу до інформації про діяльність
райдержадміністрації, забезпечення гласності та відкритості діяльності,
інформування населення та висвітлення діяльності районної державної
адміністрації здійснюється через офіційний веб-сайт, на офіційній сторінці у
соцмережі Фейсбук та на сторінках місцевих ЗМІ. За звітний період на
офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації було розміщено 2302
інформації. Інформація про діяльність райдержадміністрації та її структурних
підрозділів щотижня також розміщувалась на сторінках районної газети
«Вісник Козятинщини» та з жовтня 2018 року в газеті «РІА-Козятин».
В січні цього року на засіданні Ради регіонального розвитку району за
пропозиціями територіальних громад, районних служб був сформований та
затверджений перспективний план розвитку району. Відповідно до цього
плану на поточний 2019 рік ми ставимо перед собою наступні завдання.
Пріоритетним напрямком економічного розвитку району є подальше
формування його позитивного інвестиційного іміджу та максимальне сприяння
реалізації інвестиційних проектів в галузях економіки - це будівництво зерноперевантажувального комплексу в селі Махаринці ТОВ «Він-Агро-Експорт»
загальною вартістю близько 12-13 млн. дол. США.
У 2019-2021 роках в галузі житлово-комунального господарства та
інфраструктури заплановано продовження робіт з благоустрою населених
пунктів на суму 35,9 млн.грн.:
- нове будівництво свердловин в селах Гурівці, Марківці, селищі Глухівці;
- ремонт водопровідних мереж в селах Непедівка та Перемога;
- будівництво водогону в селах Молодіжне, Пустоха, Самгородок;
- ремонт артезіанських скважин в селах Білопілля, Поличенці.
- придбання шкільного автобуса селищу Глухівці;
- придбання трактора для потреб ЖКГ селища Глухівці;
- вимощення пішохідних доріжок в селах Безименне, Молотківці,
Хліборобне, Білопілля;
- будівництво дитячих майданчиків в селах Воскодавинці, Махнівка і
Садове;
- реконструкція та ремонт адміністративних будівель в селищі Бродецьке,
с. Махнівка.
- капітальні і поточні ремонти доріг, на суму біля 10 млн.грн., роботи
плануються проводити в селах: Гурівці, Непедівка, Безіменна, Вовчинець,
Зозулинці, Махнівка, Перемога, Немиринці, Пляхова, Поличинці, Сестринівка,
селищі Глухівці.
- проекти з освітлення і енергозбереження в районі в 2019р. планується на
суму 3,0 млн.грн. в селах Гурівці, Непедівка, Білопілля, Вівсянники, Йосипівка,
селищі Глухівці,
Пріорітетним завданням в галузі охорони здоров’я є покращення умов
надання медичних послуг та поліпшення матеріально-технічної бази
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лікувально-профілактичних закладів району. Для реалізації намічених
заходівна суму 18,3 млн.грн. планується:
- ремонт котельні в медичному закладі в селищі Глухівці;
- гідро-теплоізоляція фасаду, ремонт ренгенкабінету в селі Махнівка;
- ремонт приміщення ФАПу в селі Куманівка та інших селах району;
- капітальний ремонт педіатричного відділення в КП «Козятинська
Центральна районна лікарня Козятинської районної ради»;
- зовнішнє утеплення та заміна зовнішніх та внутрішніх мереж в КП
Козятинська ЦРЛ;
- заміна вікон і дверей, встановлення альтернативного джерела живлення,
заміна (реконструкція) грузово-пасажирських ліфтів, встановлення
теплового модуля в КП Козятинська ЦРЛ.
Основним завданням галузі освіти району є:
- оптимізація мережі закладів освіти району та створення освітнього
середовища для роботи в Новій українській школі для майбутніх 1-х класів;
- капітальні та поточні ремонти в ДНЗ в селищі Глухівці;
- реконструкція опалення в ДНЗ в селищі Глухівці;
- поточні ремонти в ЗНВК в селищі Глухівці, в селах Непедівка, Гурівці,
Безіменна, Вернигородок, Вівсянники, Дубові Махаринці, Жежелів,
Миколаївка, Кашперівка, Кордишівка, Махаринці, Махнівка, Широка Гребля,
Пиковець, Пляхова, Сокілець, Юрівка.
Роботи плануються проводитись вартістю 23,8 млн.грн.
Пріоритетними завданнями в галузі спорту на 2019 рік є:
- завершення робіт з реконструкції незавершеного будівництва ДЮСШ
«Колос» за рахунок районного бюджету (понад 500 тис.грн.);
- будівництво спортивного майданчика в с. Махнівка (200,0 тис.грн.).
Стратегічною метою у сфері культури є:
- капітальні та поточні ремонти в будинках культури та сільських клубах в
селищі Глухівці, в селах Непедівка, Вернигородок, Збараж, Йосипівка,
Кордишівка, Самгородок, Лозівка, Марківці, Медведівка,
Махнівка,
Флоріанівка, Юрівка;
- облаштування території КП «Музей хліба» в селі Білопілля;
- ремонт приміщень бібліотек в селах Перемога, Пляхова;
- залучення інвесторів до будівництва районного будинку культури;
- заміна даху в приміщені центральної районної бібліотеки.
Стратегічною
метою
збереження
навколишнього
природного
середовища в районі є:
- екологічні проекти з розчистки річок, ставків та ремонту гідроспоруд в
селищі Глухівці та в селах Вовчинець, Журбинці, Сестринівка;
- будівництво сонячної електростанції в селі Пляхова;
- проект «Чисте довкілля – шлях до Європи», загальною вартістю 1,8
млн.грн., де задіяні всі територіальні громади району а також Козятинська
районна рада, документи вже подані на конкурс до Обласного Фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Пріоритетними завданнями також є проведення капітальних ремонтів
приміщень Територіального центру соціального обслуговування населення та
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Управління соціального захисту, будівлі яких є
району.

комунальною власністю

Шановні учасники зібрання. Підсумовуючи сказане, хотів би запевнити,
що Козятинська районна державна адміністрація і надалі тісно
співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування, підприємцями,
сільгоспвиробниками, громадськими організаціями з тим, аби продовжити
кроки по збереженню власного потенціалу району, відновленню процесів
нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності з метою
підвищення рівня життя людей та підтримки найвразливіших верств населення
району. Хочу подякувати сільським радам, підприємствам, установам і
організаціям, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення нашої
злагодженої роботи, підвищуючи тим самим власний авторитет, авторитет
влади та відповідний рівень району.
Надіюсь на співпрацю у поточному році.
Дякую за увагу!

Дякую за увагу!
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