
12 листопада 2011 року 2 стор. Âiëüíèì
в райдержадміністрації і районній раді

соціально-економічний 
розвиток та бюджет району

волинь офіційна

За результатами роботи сільськогоспо-
дарських підприємств за січень-вересень 
2011 року чисельність великої рогатої 
худоби склала 1118 голів, в т.ч. 458 корів. 
У порівнянні з відповідним періодом ми-

нулого року поголів'я ВРХ скоротилося в 
1,9 раза (за рахунок ТзОВ "Баффало"). В 
районі нараховується 337 голів свиней.

Протягом 9 місяців ц.р. в агроформу-
ваннях вироблено 5658 цнт молока, 827 
цнт м'яса, надій на 1 фуражну корову – 
1316 кг, що становить 96% до відповідного 
показника минулого року.

Для нарощування поголів'я  ВРХ продо-
вжують діяти Програми підтримки галузі 
тваринництва з державного та місцевих 
бюджетів.

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 
січень-вересень 2011 року та підсумки виконання бюджету району за 9 місяців п.р. 

на черговому засіданні Колегії райдержадміністрації доповідали перший заступ-
ник голови РДА Микола Вашкевич і начальник фінуправління РДА Леся Керда (про 

виконання бюджет у району за 9 місяців друкуємо на 8-9 стор.).
(Закінчення. Поч. у №5 ). 

Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування господарю-
ючих суб’єктів району за січень-серпень 
2011р. склав 1429,4 тис.грн прибутку. 
61,1% підприємств працювали рентабель-
но і отримали 3641,1 тис.грн прибутку, 
решта – 38,9% підприємств спрацювали 
збитково, сума збитків склала 2211,7 тис.
грн. Нерентабельно спрацювали підпри-
ємства будівельної галузі, сфери оптової 
торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі 
та галузі діяльності готелів та ресторанів.

Оборот роздрібної торгівлі у торговій 
мережі, за всіма каналами реалізації, з 
урахуванням діяльності підприємців за 
січень – вересень 2011р. становив 240,2 
млн.грн, що на 25,9% більше у порівнянні 
до відповідного показника попереднього 
року. Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств, які здійснюють діяльність з 
роздрібної торгівлі та ресторанного госпо-
дарства склав 89,3 млн.грн, що на 2,6% 
більше, ніж за відповідний період попере-

днього року. Із загального обсягу товаро-
обороту роздрібної торгівлі 10,5 млн.грн 
складає оборот підприємств ресторанного 
господарства, що на 5,5% більше, ніж у 
відповідному періоді минулого року.

У розрахунку на одного жителя, у се-
редньому за місяць, реалізовано товарів 
на 416 грн, що на 125 грн більше, ніж у 
відповідному періоді минулого року.

Обсяг реалізованих послуг склав 
50874,4 тис.грн, що складає 76,3% до 
відповідного показника минулого року. В 
розрахунку на одного жителя реалізовано 

794,9 грн. Частка послуг реалізованих на-
селенню складає 18,8%.

Одним з пріоритетів Програми визна-
чено розвиток малого підприємництва. 
Відповідно до цього розроблена та за-

тверджена рішенням РР від 1 березня 
2011р. № 5/11 Програма розвитку малого 
підприємництва в районі на 2011-2012рр. 
На виконання заходів Програми з початку 
року зареєстровано 161 фізичну особу-
підприємця та 30 підприємств малого 
бізнесу. Знято з обліку у зв'язку з при-
пиненням господарської діяльності 195 
фізичних осіб-підприємців та 19 юридич-
них осіб.

Проводиться щомісячний моніторинг 
функціонування Єдиного дозвільного цен-

тру. Послугами центру скористалися 93 
суб’єкти підприємницької діяльності, яким 
видано 58 документів дозвільного харак-
теру та надано 61 консультацію.

Зовнішньоторговельний оборот товара-
ми склав 11355,9 тис. дол. США. Експор-
товано товарів на суму 6802,5 тис. дол. 
США, імпортовано – на 4553,4 тис. дол. 
США. У порівнянні до відповідного періо-
ду минулого року експорт зріс у 1,4 раза, 
імпорт відповідно збільшився у 2,7 раза. 
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
склало 2249,1 тис. дол. США.

У рамках Загальнодержавної програ-
ми розвитку малих міст Ківерцівською 
міською радою проведено ряд заходів на 
покращення соціально-економічного роз-
витку міста.

З міського бюджету направлено у 
житлово-комунальне господарство на 
благоустрій міста 433,7 тис. грн. 

За рахунок податку з власників тран-
спортних засобів профінансовано Ківер-

цівське МВУ ЖКГ на суму 573,7 тис.грн. 
За рахунок цих коштів проведені наступні 
роботи: капітальний ремонт вул. Чапаєва 
– 288,1 тис.грн, облаштування дорожньо-
го освітлення вул. Чкалова – 38,2 тис.
грн, прибирання та благоустрій вулиць 
міста, заходи по зимовому утриманню 
вулично-дорожньої мережі – 65,2 тис.грн, 
грейдерування і ямковий ремонт вулиць 
міста – 157,8 тис.грн, викошування трави 
на газонах – 12,4 тис.грн, прочищення 
водопровідної канави по вулиці Чкалова – 
12,0 тис.грн.

Проведено виплату 11 безробітним соці-
альної допомоги на поховання в сумі 2,2 
тис.грн.

На підготовку та проведення повторних 
виборів депутата міської ради по одноман-
датному мажоритарному виборчому округу 
№ 3 витрачено кошти в сумі 8496 грн. 

За рахунок коштів державного та облас-
ного бюджетів у місті проходить будівни-
цтво каналізаційної мережі вулиці Неза-
лежності та прилеглих вулиць, на що виді-
лено 900,0 тис.грн з державного бюджету 
та 80,0 тис.грн з обласного. Крім цього, з 

державного бюджету виділено 300,0 тис.
грн на будівництво каналізаційних мереж 
вулиць 17-го Вересня, Васильєва, Сагай-
дачного.

Надходження до міського фонду охо-
рони навколишнього природнього серед-
овища склали 15,2 тис.грн. Ці кошти та 
частина залишку використані у сумі 6,4 
тис.грн. За рахунок цих коштів розробле-
но проект землеустрою з відведення зе-
мельної ділянки під поле фільтрації в селі 

Муравище (5,3 тис.грн), розроблено про-
ект землеустрою з відведення земельної 
ділянки для будівництва каналізаційно-
насосної станції по вулиці Незалежності 
міста (0,3 тис.грн), проведено проектно-
вишукувальні роботи по аварійному 
відновленню внутрішньогосподарської 
міліоративної мережі міста (0,9 тис.грн).

Кошти бюджету розвитку міста викорис-
тані у сумі 493,6 тис.грн, у т.ч. на придбан-
ня комп'ютерної техніки – 8,3 тис. грн. У 
дошкільний заклад №1 придбано дитячі 
меблі на суму 4,8 тис.грн та встановлено 
металопластикові вікна на суму 1,9 тис.
грн, по ДНЗ № 2 проведено капітальний 
ремонт котельні на суму 5,9 тис. грн, 
теплотраси на суму 4,3 тис.грн, капіталь-
ний ремонт системи водопостачання із 
встановленням електробойлерів на суму 
10 тис.грн, встановлено маталопластикові 
вікна на суму 13,2 тис. грн, по ДНЗ № 3 
придбано комп'ютерну техніку на суму 
5,0 тис.грн. Крім цього з бюджету розви-

тку міста використано 67,2 тис.грн на 
облаштування вуличного освітлення 
по вулицях 17-го Вересня і Комуналь-
ній та майже 22,0 тис.грн по вулиці 
Київській, придбано бульдозер на 
сміттєзвалище в село Заброди, на що 
використано 62,4 тис.грн, виготовлено 
проектно-кошторисну документацію 
на реконструкцію покрівлі з плоскої на 
шатрову будинку № 2/в по вулиці Ков-
пака, на що використано 125,0 тис.грн, 
проект на влаштування каналізації по 
вулицях 17-го Вересня, Васильєва та 
Сагайдачного на суму 40,8 тис.грн.

З бюджету розвитку міста також 
використано майже 3,0 тис. грн на 
перерахунок проектно-кошторисної 
документації для робочого проекту на 
будівництво по вулиці Незалежності 
з примиканням прилеглих вулиць, 
проведено перерахунок кошторисної 
документації для робочого проекту на 
розширення кладовища, на що вико-
ристано 1,5 тис.грн. Крім цього, про-

ведено ремонт комунального житлового 
фонду на суму 44,4 тис.грн та капітальний 
ремонт очисних споруд обласної психіа-
тричної лікарні № 2 в смт Олика на суму 
70,0 тис.грн.

За матеріалами Колегії РДА
Людмила ОЛІЩУК.

На фото автора: під час засідання 
Колегії і Координаційної ради; прове-

дення робіт з каналізування вулиці 
Незалежності у Ківерцях. 

рівень соціального захисту 
працівників буде зростати

Голова ОДА Борис Клімчук взяв участь  у 
засіданні президії Федерації профспілок об-
ласті. Він ознайомив профспілкових лідерів 
зі статистичними показниками соціально-
економічного розвитку Волині за 9 місяців 2011 
року. Зокрема, відзначив, що до загального 
фонду консолідованого бюджету надійшло 2 
млрд. 297 млн. грн або 106,9% до планових 
завдань. Порівняно з відповідним періодом 
минулого року доходи бюджетів зросли на 
578,6 млн. грн. 

   Це дало можливість підвищити рівень 
зарплат бюджетним працівникам. На виплату 
заробітної плати з нарахуваннями викорис-
тали 1 млрд. 443 млн. грн. Середня зарплата 
штатного працівника зросла за 9 місяців на 95 
гривень і становить 1716 гривень.

   Голова ОДА також ознайомив керівників 
галузевих профспілок із параметрами держав-
ного фінансування області наступного року: 
«На соціально-економічний розвиток нашого 
регіону буде виділено 36 млн. 580 тис. грн, з 
яких 20 мільйонів буде направлено на будівни-
цтво та реконструкцію дитячих садочків. Понад 
60 мільйонів  отримаємо на розвиток медичної 
галузі».

   Борис Клімчук відзначив, що величезну 
допомогу у лобіюванні інтересів області в ході 
розгляду головного фінансового документа 
країни на 2012 рік надають народні депутати 
України – вихідці з Волині. Наприклад, у про-
цесі першого розгляду проекту закону народні 
депутати Адам Мартинюк, Григорій Смітюх, 
Катерина Ващук додали Волині на соціально-
економічний розвиток більше 9 млн. грн. 
Злагоджена, конструктивна робота гілок влади 
на фоні динамічного розвитку економіки додає 
оптимізму і дозволяє впевнено прогнозувати, 
що рівень соціального захисту працівників, в 
тому числі тих, якими опікуються  профспілки, 
буде зростати.

   Щодо протестних настроїв окремих по-
літично заангажованих всеукраїнських проф-
спілкових діячів, Борис Клімчук зауважив: «Я 
готовий співпрацювати з профспілками, що ми 
і робимо, разом з роботодавцями, в рамках 
тристороннього соціального партнерства. Але 
ніколи не втручався і не маю наміру втручатись 
у вашу статутну діяльність. Якщо люди мають 
підстави і бажання страйкувати – це їхнє 
контитуційне право. Я не впливатиму на ваші 
рішення, але готовий розглядати ваші вимоги і 
пропозиції».

у 2012 році будуть капітальні 
інвестиції на розвиток 

закладів бюджетної сфери
«В обласному бюджеті-2012 закладемо 

капітальні інвестиції на розвиток закладів 
бюджетної сфери, - наголосив голова ОДА 
Борис Клімчук на оперативній нараді. - Для 
того, щоб оптимізувати поточні видатки 
необхідно сформувати штатні розписи у 
комунальних закладах».

   Серед видатків орієнтуватись  будуть на 
суми, не менші: на охорону здоров’я – 5 млн. 
грн, освіту – не менше 20 млн. грн, культуру 
– 1 млн. грн, на підтримку спорту – 500 тисяч 
гривень.

   «Зробити в приміщеннях ремонти, пола-
тати дахи, впроваджувати енергозберігаючі 
заходи, відновлювати дитсадки. На всі ці ро-
боти у кошторисах потрібно передбачити від-
відні ресурси», -  резюмував Борис Клімчук.

найкращі господарі безко-
штовно отримують від влади 

доїльні апарати

Про це повідомив заступник голови ОДА Ві-
талій Карпюк на обласній селекторній нараді, 
яка вперше відбулась з відеовключенням з 
усіх куточків нашого краю.

11 господарств вже отримали це облад-
нання. Загалом заплановано у цьому році 
передати господарям 100 доїльних апаратів, а 
у 2012-му – 200.

   Всі апарати закупляються за кошти об-
ласного бюджету.  30 з них  урочисто вручать 
у День працівника сільського господарства 
тим господарям, які мають три і більше корів і 
відзначились у виробництві молока.

перспективи правової освіти 
населення

Заступник голови ОДА Олександр Кури-
люк провів  засідання обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової 
освіти населення.

   Проаналізовано стан надання право-
вої допомоги малозабезпеченим верствам 
населення та  кращий досвід правового вихо-
вання дітей закладами дошкілля. Розглянуто 
проект обласної Програми правової освіти 
населення на 2012-2016 роки та план заходів 
в області до Дня прав людини у рамках про-
ведення Всеукраїнського тижня права.

Затверджено план роботи з правової 
освіти населення на 2012 рік. Він перед-
бачає розгляд питань з  правового ви-
ховання у школах, проведення циклів 
правороз’яснювальної роботи серед на-
селення області з антимонопольного та по-
даткового законодавства, а також поширення 
кращого досвіду  патріотичного, духовного та 
правового виховання.


