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Шановний Володимир Миколайович, члени колегії та
запрошені!
Підводячи підсумки за 2017 рік хочу відмітити, що районною
державною адміністрацією спільно із місцевими органами
виконавчої влади, установами і організаціями, громадськими
об’єднаннями
проводилася
цілеспрямована
робота
для
забезпечення зростання економіки та вирішення проблемних
питань в усіх галузях господарського комплексу району.
Потужним важелем зростання конкурентоспромож-ності
економіки району є створення сприятливих умов для розвитку
малого та середнього бізнесу на умовах державно-приватного
партнерства.
В районі функціонує 657 суб’єктів малого і середнього
підприємництва, з них – 558 фізичних осіб – підприємців та 99
юридичних осіб. В минулому році розпочали діяльність 151 суб’єкт
господарювання (5- юридичних осіб та 146 - фізичних осібпідприємців).
Від суб’єктів малого і середнього підприємництва
надходження до бюджетів усіх рівнів склали понад 85 мільйонів
гривень , до місцевого бюджету 46 мільйонів гривень .
Промисловими підприємствами основного кола звітуючих
району реалізовано продукції на суму понад 43 мільйони гривень.
Мережа
підприємств
роздрібної
торгівлі
Мурованокуриловецького району представлена 183 діючими об’єктами
торгівлі, які здійснюють реалізацію продовольчих товарів та
товарів змішаної групи.

У галузі ресторанного господарства району працює 12
об’єктів.
На території району розташовано 7 аптек, 4 газо- та
автозаправних станцій.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств по
району у 2017 році склав 42 мільйони гривень.
Найбільшу кількість послуг надають підприємці району в
сфері обслуговування та ремонту автомобілів, надання
перукарських послуг. Спостерігається розширення мережі
торгівельних та побутових закладів.
У минулому році обсяг нефінансових послуг, реалізованих
підприємствами сфери послуг району, становив понад 38 мільйонів
гривень (в основному це послуги по зберіганню зерна).
З року рік спостерігається стала тенденція зростання обсягу
капітальних інвестицій. Зокрема, в 2017 році в економіку району
було залучено 120 мільйонів гривень капітальних інвестицій.
Локомотивом економічного розвитку району є аграрний
комплекс.
Стратегічним пріоритетом розвитку аграрного сектору у 2017
році стали заходи спрямовані на створення високотехнологічного
сільськогосподарського виробництва.
Пільгове оподаткування з податку на додану вартість для
аграріїв на протязі багатьох років, включно до 2016 року, дало
змогу сформувати потужну матеріально-технічну базу.
На протязі останніх років значно оновився машинотракторний парк.
Не став виключенням і 2017 рік. Минулого року закуплено
83 одиниці сільськогосподарської техніки на загальну суму 76
мільйонів гривень.
У виробництво сільськогосподарської продукції залучено
545 мільйонів гривень обігових коштів.

В аграрному секторі реалізовано три інвестиційні проекти на
суму понад 30 мільйонів гривень,зокрема:
- будівництво приміщення під зберігання сировини і готової
продукції з установкою комплексної лінії виробництва брикетів
BIOMASSER MULTI в ФГ «Вищеольчедаївське» с. Обухів;
- будівництво цеху по виробництву свіжовижатих соків в ТОВ
«Тріада МК» м.Вінниця;
реконструкція молочно –товарної ферми на 500 голів з
встановленням сучасного доїльного залу в ФГ” Велес Віта” с.
Попелюхи.
Протягом останніх років аграрна галузь району демонструє
стабільний розвиток. Динаміку показників розвитку аграрної галузі
Ви бачите на слайдах, зокрема:
- валовий збір зернових культур склав майже 88 тисяч тонн
при урожайності 52,1 ц/га.
- валовий збір цукрових буряків у заліковій вазі складає майже
66 тисяч тонн. Урожайність склала 502,6 ц/га.
Валовий збір соняшнику
більше 34 тисяч тонн.
Урожайність 28,8 ц/га.
По сільгосппідприємствах району під урожай 2018 року
посіяно озимі зернові на площі 13601 га, з них озиму пшеницю на
площі 11993 га, озимий ячмінь – 1608 га. Крім того, озимий ріпак
посіяно на площі 2194 га.
Зросло на 271 голову у порівнянні з минулим роком поголів’я
великої рогатої худоби, що утримується в сільськогосподарських
підприємствах і становить 2804 голови, у тому числі поголів’я
корів – 850 голів . Стовідсотково все поголів’я ВРХ зосереджено в
ФГ “ Велес Віта ” с. Попелюхи.
Отримано більше восьми тисяч тонн молока, надій на одну
корову склав 10526 кілограм.

В повному обсязі виконані умови договорів оренди між
власниками
земельних
ділянок
та
виробниками
сільськогосподарської продукції. Сума орендної плати складає
понад 67 мільйонів гривень, що на 25 мільйонів гривень більше
проти 2016 року.
Сільгоспвиробниками району на утримання об’єктів
соціально-культурного призначення, будівництво та ремонт доріг,
водогонів та інших потреб територіальних громад району в 2017
році виділено 25 мільйонів гривень. Але найбільш вагомими
інвестиціями для членів громад є, звичайно, створення нових
робочих місць та гідна заробітна плата.
В економіці району в середньому було зайнято 2746 осіб
штатних працівників. Рівень оплати праці штатних працівників по
району за 2017 рік склав 5375 грн. Порівняно з 2016 роком
заробітна плата зросла на 2128 грн., або на 65,5 відсотка.
Заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.
Чисельність безробітних на 1 січня 2018 року становила 651
особу що на 120 безробітних менше, ніж на 1 січня 2017 року.
В повній мірі забезпечено соціальний захист населення району
на принципах поглиблення адресності та забезпеченні матеріальної
підтримки малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, непрацездатних
громадян, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, надання пільг та житлових субсидій.
Житлову субсидію за 2017 рік на придбання твердого палива,
скрапленого газу та оплату житлово - комунальних послуг
призначено 5755 домогосподарствам на суму понад 24 мільйони
гривень, що на 5 мільйонів гривень, або на 28 відсотків більше
проти відповідного періоду минулого року. Середній розмір
субсидії на житлово-комунальні послуги склав 2154 гривні, на
тверде паливо і скраплений газ –3037 гривень.

За програмою монетизації зекономлених субсидій за
опалювальний період 2016 – 2017 років - 628 родинам здійснено
грошову виплату на суму 85 тисяч гривень.
Жителям району за 2017 рік надано різних видів державної
допомоги, субсидій, пільг та компенсацій на загальну суму майже
72 мільйони гривень.
Завдяки проведенню фінансової децентралізації досягнуто
позитивних результатів – це щорічне зростання обсягів власних
ресурсів місцевих бюджетів, можливість органів місцевого
самоврядування спрямовувати кошти на видатки розвитку,
реалізація інфраструктурних проектів та інше.
До бюджету Мурованокуриловецького району в 2017 році
надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі понад
251 мільйон гривень, що на 70 мільйонів гривень більше, ніж
надходження 2016 року.
Власні доходи загального та спеціального фондів склали
понад 72 мільйон гривен , що на 20 мільйонів гривень більше, ніж
надходження 2016 року. Збільшення надходжень досягнуто завдяки
покращенню адміністрування податку з доходів фізичних осіб,
шляхом легалізації доходів громадян, виведення їх з тіньового
сектору економіки, а також встановленням мінімальної заробітної
плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200 грн. і посадового окладу
працівника .
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень власних
доходів займає податок та збір на доходи фізичних осіб 54,7
відсотки, другим за об’ємом поступлення є плата за землю – 18,4
відсотки. Значні надходження єдиного податку - 18,2 відсотки.
Із 24 сільських бюджетів, 1 селищного та 1 районного бюджету
уточнені показники по власних доходах
виконали всі ради.
Зведений бюджет Мурованокуриловецького району по власних
доходах за 2017 рік виконано на 119,8 відсотків. Найбільше
виконання спостерігається по Степанківській сільській раді – 145,0
%, Плосківській – 132,3%, Петриманській – 130,0%, по районному
бюджету –125,3 % Вербовецькій– 124,7%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на
фінансування соціально-культурної сфери. За 2017 рік на зазначені
цілі використано понад 184 мільйони гривень.
Завдяки
впровадженню системи ProZorro районним
бюджетом протягом 2017 року зекономлено більше трьох
мільйонів гривень. Основними розпорядниками бюджетних коштів
проведено 342 процедури закупівлі на загальну суму майже 24
мільйони гривень .
На належному рівні в районі організовано роботу по наданню
адміністративних послуг населенню. Затверджено перелік з 156
послуг, які надаються 10 службами району та області через центр
надання адміністративних послуг Мурованокуриловецької районної
державної адміністрації.
За 2017 рік надано 14292 послуг (в середньому 1190 послуг за
місяць). В результаті до районного бюджету надійшло 191 тисяча
гривень адміністративного збору за державну реєстрацію майна та
бізнесу.
На
виконання
"Районної
програми
забезпечення
функціонування Центру надання адміністративних послуг
Мурованокуриловецької райдержадміністрації на 2015 – 2017 роки"
профінансовано 103 тис. грн..
З метою залучення додаткових коштів на розвиток
територіальних громад району, у чотирнадцятому обласному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад приймали
участь 7 проектів Мурованокуриловецького району, з яких 4 стали
переможцями.(«Теплий сільський будинок культури - центр
культурного життя громади», Немерченська сільська рада.,
«Сучасне оснащення спортивних споруд - запорука успіху в
залученні населення району до занять фізичною культурою та
спортом», Мурованокуриловецька районна рада,«Теплий будинок
культури - осередок культурного та спортивного життя громади»,
Котюжанівська сільська рада,«Зупинімо разом сміттєву повінь»,
Котюжанівська сільська рада.)
Загальна вартість проектів-переможців становить 1,6 мільйони
гривень., з них – 1,3 мільйони гривень це кошти місцевого

бюджету, 266 тисяч гривень –кошти фонду Конкурсу.
В районі діє «Районна комплексна програма
охорони
навколишнього природного середовища та раціонального
використання
природних ресурсів у Мурованокуриловецькому
районі на 2012-2020 роки».
В рамках виконання даної Програми: створено 38 гектарів
нових лісових насаджень, упорядковано 49 гектарів парків, скверів,
алей, вивезено 80 метрів кубічних побутових відходів, ліквідовано
31 стихійне сміттєзвалище, упорядковано 15 місць видалення
відходів, очищено від сміття 27,9 км берегів річок та ставків,
розчищено 13 джерел питної води. На благоустрій населених
пунктів витрачено 1,6 мільйонів гривень.
В районі проінветаризовано 141 водний об’єкт (ставок)
загальною площею 265гектарів та площею водного дзеркала –194
гектари. Кожному із них дана відповідна характеристика.
Передано в оренду 21 водний об’єкт , загальною площею 128
гектарів. Ще 35 водних об’єктів є інвестиційно привабливими і
можуть бути надані в оренду.
Згідно Закону України "Про відходи" з 1 січня 2018 року
забороняється захоронення не перероблених побутових відходів. В
районі завершено роботи по будівництву полігону твердих
побутових відходів з встановленням сортувальної лінії. За сприяння
обласної державної адміністрації з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища було виділено кошти в
сумі 4,5 млн. грн., що дало змогу реалізувати даний проект.
Потужність лінії розрахована на 15-20 тонн переробки
твердих побутових відходів на добу. При цьому тверді побутові
відходи розділяються на 5 фракцій: скло, метал, папір, поліетилен,
органіка, яка вивозиться на полігон.
З метою забезпечення населення району якісною питною
водою в поточному році було здійснено будівництво та
реконструкцію водопровідних мереж в населених пунктах району
загальною протяжністю 33 км вартістю майже 4,6 мільйони
гривень.

На проведення робіт з поточного та капітального ремонту
комунальних доріг було використано 2,2 млн. грн. Крім того, на
ремонт доріг залучались
позабюджетні
кошти (кошти
сільськогосподарських підприємств) в сумі 6,7 млн. грн. Найбільше
їх було залучено Попелюхівською сільською радою в сумі 6,5
млн.грн. завдяки спонсорській допомозі ФГ «Велес Віта».
Первинну медичну допомогу в Мурованокури-ловецькому
районі надають
7 амбулаторій загальної практики сімейної
медицини і 26 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Протягом 2017 року в рамках державної Програми “Доступні
ліки” особам, які страждають на серцево-судинні захворювання,
бронхіальну астму та цукровий діабет II типу було відшкодовано
вартість ліків майже на 837 тисяч гривень.(21377 рецептів, середня
вартість одного рецепта –40 грн.).
Спеціалізована медична допомога другого рівня надається
Муровано-куриловецькою лікарнею планового лікування .
В лікарні працює 223 працівників із них 39 лікарів,165
середніх та молодших медичних працівників .
В лікарні медична допомога надається за 18 лікарськими
спеціальностями .
На даний час працюють поліклінічне відділення, 5
стаціонарних відділень (терапія, хірургія, екстрена та невідкладна
медична допомога , дитяче та гінекологічне відділення).
Для покращення матеріально – технічної бази лікарні у 2017
році закуплено медичне обладнання на суму 355 тис.грн , виробів
медичного призначення, медичного інструментарію, лабораторного
обладнання на суму 62 тис. грн.
Виділено кошти для проведення
ремонту відділення
невідкладних станів в сумі 100тис грн. Також виділено кошти на
технічне переоснащення котельні із заміною котлів -1млн 650тис
грн. Загальна вартість проекту 2,4 млн. грн.
Встановлено 2 котли які працюють в тестовому режимі майже
місяць.
Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам
населення і сформована у відповідності з демографічною
ситуацією.

На сьогодні в районі функціонує 22 загальноосвітніх
навчальних заклади в яких навчається 2306 учнів.
Діти дошкільного віку виховуються в 24 дошкільних
навчальних закладах, з яких: 10- функціонують окремо, а 14
дошкільних навчальних закладів у складі НВК .
В дошкільних навчальних закладах виховується 752 дітей.
Для покращення умов навчання та виховання учнів в закладах
освіти спрямовано понад 2,5 мільйони гривень бюджетних коштів
та понад 3 мільйони гривень позабюджетних коштів( ФГ “Велес
Віта”-2, ФГ “Стріла” 0,3 та інші).
Зокрема, проведено реконструкцію і відновлено роботу
дитячих садочків с.Галайківці і с.Снітків, проведено заміну вікон на
енергозберігаючі в загально-освітній школі с.Вищеольчедаїв та
навчально-виховному комплексі с.Конищів, проведено поточний
ремонт котельні та встановлено твердопаливний котел навчальновиховному комплексі с.Морозівка, оновлено комп’ютерну техніку,
придбано автобус для перевезення учнів, забезпечено безоплатним
харчування 1100 учнів.
Діяльність галузі культури району протягом 2017 року
спрямовувалася на вирішення першочергових завдань із
забезпечення повноцінного функціонування та розвитку
культурно–дозвіллєвої інфраструктури, поліпшення виставкової
діяльності краєзнавчого музею, збереження і використання
пам’яток культурної спадщини, розширення інформаційних
функцій бібліотек, сприяння творчості
аматорів народного
мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази, соціального
захисту працівників.
В районі нараховується 61 заклад культури.
На ремонтні роботи закладів культури району за 2017 рік
використано кошти у сумі 1726,0 тис. грн.
З метою забезпечення пропаганди здорового способу життя
серед різних верств населення нашого району у 2017 році
проводилась робота, щодо виконання програм і здійснення заходів
направлених на заохочення до занять спортом .
Збірна команда юнаків 2002 року народження в обласних
змаганнях «Золотий колос України» у Всеукраїнських відбіркових
змаганнях з футзалу та у
фінальних змагання громадської

організації Всеукраїнської асоціації сільського футболу України з
футболу на призи клубу «Золотий колосок» вибороли 1 місце.
1 місце в обласних змаганнях з малого футболу отримала
команда юнаків 2003 року народження та прийняла участь у
Всеукраїнських змаганнях в м. Скадовську Херсонської області.
Реалізовано проект «Сучасне оснащення спортивних споруд –
запорука успіху в залучені населення району до занять фізичною
культурою та спортом».
Загальна вартість проекту 453,8 тис грн., з них: 357 тис. грн. кошти районного бюджету, 40,0тис.грн - кошти селищної ради.
Для забезпечення належного рівня військово-патріотичного
виховання та підготовки молоді до служби в збройних силах
України в 2017 році з районного бюджету виділено 130 тисяч грн.
В районі проводиться робота щодо поліпшення соціальнопобутових умов проживання учасників АТО та членів їх сімей.
Забезпечено взаємодію органів соціального захисту населення з
усіма структурними підрозділами райдержадміністрації щодо
соціального супроводу сімей демобілізованих військовослужбовців,
які проходили військову службу в районах проведення
антитерористичної
операції.
Проводиться
щоденний
та
невідкладний прийом демобілізованих органами влади. Зокрема,
69 учасників АТО вже отримали відповідні документи на право
власності на земельні ділянки, в стані розгляду ще 30 заяв
учасників АТО. Протягом 2017 року сільськими радами надана
матеріальна допомога учасникам АТО в сумі 42 тис. грн.
З метою запобігання правопорушенням, забезпечення безпеки
громадян, захист їх прав та свобод, зміцнення законності та
правопорядку з районного бюджету в 2017 році було виділено 280
тисяч гривень для неналежного рівня матеріально-технічного
забезпечення підрозділів правоохоронних органів .
На виконання «Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної
служби Мурованокуриловецького району на 2016-2020 роки », яка

затверджена рішенням 3 сесії районної ради 7 скликання від 14
січня 2016 року, було виділено 450 тис. грн., що дало змогу значно
покращити
матеріально технічне забезпечення Державної
пожежно-рятувальної частини № 23.
Висвітлення діяльності органів виконавчої влади здійснюється
шляхом інформування населення через офіційний сайт
Мурованокуриловецької
райдержадміністрації,
сторінки
у
соціальній мережі Facebook та засоби масової інформації (ПП
«Редакція
газети
«Наше
Придністров’я»»,
КП
«Мурованокуриловецька
районна
редакція
ефірного
радіомовлення»).
У 2017 році на висвітлення діяльності органів виконавчої
влади для ПП «Редакція газети «Наше Придністров’я»» виділено
80 тисяч гривень.
На підтримку діяльності комунального підприємства
«Мурованокуриловецька
районна
редакція
ефірного
радіомовлення» - 121 тисячу гривень.
Великий обсяг роботи вдалося виконати в минулому році, та
залишився ряд невирішених питань, робота над якими буде
продовжуватись в поточному році і досягнення поставленої мети
буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у соціальногуманітарній, економічній сферах, сферах природокористування,
безпеки виробництва і життєдіяльності людини та розвитку
громадянського суспільства.
Так, зокрема, не допустити виникнення заборгованості по
заробітній платі установ і підприємствах всіх галузей .
Продовжити практику залучення незайнятих осіб до участі в
оплачуваних громадських роботах .
Забезпечити моніторинг розрахунків за оренду земельних
ділянок згідно укладених договорів оренди, але не нижче рівня
2017 року – 8% від грошової оцінки землі.
В 2018 році прогнозується реалізація 4-х проектів, а саме:
- придбання 4 шкільних автобусів;

-придбання спеціалізованих машин для забезпечення збору
твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці ;
реконструкція котельні в навчально –виховному
комплексі “ Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія” смт. Муровані Курилівці;
завершення робіт по ремонту відділення невідкладних станів,
реконструкції котельні та заміна вікон на металопластикові по
Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування.
За рахунок Вінницького обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища прогнозується виконання
2-х проектів:
реалізація проекту ” Укріплення берега річки Жван по вул.
Заводська в смт Муровані Курилівці ( проектно-кошторисною
вартістю 2,3 млн. грн., за рахунок коштів Вінницького обласного
фонду охорони навколишнього
природного середовища і
Мурованокуриловецької селищної ради);
реалізація проекту “ Збереження ландшафту парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення “Жван” ( вартістю
350 тис. грн. за рахунок коштів Вінницького обласного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
і
Мурованокуриловецької селищної ради).
Крім того передбачено також:
продовження будівництва та реконструкції водогонів в
населених пунктах району протяжністю понад 20 км., орієнтовною
вартістю біля 5 мільйонів гривень;
впровадження енергозберігаючих технологій в закладах
освіти та охорони здоров’я .
Поряд з цим в населених пунктах району буде проводитися
капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності.
В 2018 році робота районної державної адміністрації буде
направлена на забезпечення сталого економічного зростання
шляхом створення умов для розвитку промислового та
сільськогосподарського
виробництва,
інфраструктури,

надходження вітчизняних та іноземних інвестицій, раціонального
використання природних ресурсів, прибутковості бізнесу та
зростання доходів населення та підвищення соціальної захищеності
мешканців району, забезпечення розвитку освіти, медицини,
культури та інших соціально важливих сфер життєдіяльності і, як
наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних
стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища, що в свою
чергу дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до
влади, розуміння та підтримку її діяльності.
Дякую за увагу!

