ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2013 р. №24-2/6 скликання
Про Програму економічного
і соціального розвитку
Городищенського району на 2014 рік.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень районної ради
від 18.01. 2008 р. №13-5/V «Про стратегію розвитку Городищенського району до
2015 року», від 18.04. 2012 р. №13-3/VI «Про районну комплексну програму
«Відродження Городищини» на 2012-2014 роки, враховуючи рішення колегії
Городищенської районної державної адміністрації від 20.12. 2013 р. №893/01-12,
висновки постійних комісій з питань бюджету, фінансів та інвестиційної
політики, соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунальної
власності та аграрної політики районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити
Програму
економічного
і
соціального
розвитку
Городищенського району на 2014 рік (далі-Програма) згідно додатку.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, зазначеним у
Програмі забезпечити її виконання.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити
фінансове забезпечення Програми.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної
ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики та з питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунальної власності
та аграрної політики.

Голова районної ради

О.О. Біба

Додаток
до рішення районної ради
від 24.12. 2013 р. №24-2/6

Програма
економічного і соціального розвитку
Городищенського району
на 2014 рік

Вступ
Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем
соціально-економічного розвитку району, визначення пріоритетних напрямків та шляхів
досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.
Програма враховує головні цілі розвитку району, конкретні завдання щодо
підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового
потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів.
Нормативно-правовою базою розробки програми є Закони України «Про місцеві
державні адміністрації», “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”,
інших нормативно-правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом
Міністрів України, Національної програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», обласної
програми «Будуємо нову Черкащину» на 2010-2015 роки, Стратегії розвитку
Городищенського району до 2015 року, інших програм стратегічного розвитку області
та району зокрема.
Програма базується та враховує завдання Стратегічного плану економічного
розвитку Городищенського району, з урахуванням законодавчих та нормативних актів з
питань економічної та регіональної політики, пропозицій структурних підрозділів
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій
району, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних
матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.
Формування Програми проводилось з урахуванням макроекономічних показників
та основних параметрів розвитку держави на відповідний прогнозний період.
Методичною основою розробки Програми є факторний аналіз всіх напрямів розвитку
району, насамперед економічного і соціального, системний підхід, інші методи.
Прогнозні показники розраховано на основі глибокого економічного аналізу,
вивчення існуючого стану справ та основних тенденцій розвитку, з урахуванням
реальних можливостей основних галузей економіки та наявного фінансового ресурсу.
Заходи, що закладені в Програмі, спрямовані на реалізацію основних пріоритетів
економічного і соціального розвитку району на 2014 рік:
стійкий економічний розвиток;
підвищення стандартів життя;
поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій;
модернізація інфраструктури;
розвиток села;
забезпечення прав і свобод громадян, подолання корупції.
Термін реалізації програми – 2014 рік.
І. Основні тенденції економічного і соціального розвитку району у 2013 році
Забезпечення чіткої та послідовної реалізації в районі положень, пріоритетів і
завдань Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу,
антикризової політики Уряду дало змогу розв’язати ряд важливих завдань, зокрема:
відновлено економічне зростання в районі;
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів;
підвищено рівень добробуту населення та якість соціальних послуг.
За 10 місяців 2013 року промисловими підприємствами району реалізовано
промислової продукції на суму 57776,8 тис.грн., що на 29853,0 тис.грн. менше до

відповідного періоду 2012 року. Суттєвий спад допустили публічне акціонерне
товариство „Мліївський завод технологічного обладнання”, публічне акціонерне
товариство „Городищенський маслозавод„ та підприємство споживчої кооперації
„Городищенський холодокомбінат Черкаської облспоживспілки”
Причиною такого спаду являється призупинення виробництва на вказаних
підприємствах у зв’язку із зменшенням попиту на окремі види продукції на зовнішніх
та внутрішніх ринках.
За січень-вересень 2013 року обсяг експорту товарів збільшився проти
відповідного періоду 2012 року у 2,3 рази.
Обсяг імпорту склав 1996,5 тис. дол. США, що у 6,5 рази більше порівняно з
січнем –вереснем 2012 року.
У загальному обсязі імпорту області частка району склала 0,2 %.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку на
одну особу населення району станом на 1 жовтня 2013 року склав 114,4 дол.США і
проти відповідного періоду 2012 зменшився на 1,9 дол.
За січень – червень 2013 року підприємствами району освоєно 11,3 млн.
капітальних інвестицій (7297 тис. грн. власних коштів підприємств та організацій;
3291 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів грн. та 241 тис.грн., інші джерела
фінансування). На кожного мешканця району припадає 268 грн. капітальних інвестицій,
що на 148,2 грн. менше проти відповідного періоду 2012 року.
Обсяги введеного в експлуатацію житла
в експлуатацію житла
збільшились у 4,9 % і становлять 887 кв.м. загальної площі житлових будинків.
Соціально – економічний стан району значною мірою залежить від ефективності
роботи сільськогосподарських підприємств.
Станом на 05.12.2013 року сільськогосподарськими підприємствами всіх форм
власності зібрано 176 тис.тонн зерна ранніх зернових, при середній врожайності 65,1
ц/га, Одержано 192,2 тис.тонн соняшника, при середній врожайності 26,6 ц/га, 34,6 тис.
тонн цукрових буряків при врожайності 370,3 цнт./га.
В поточному році зберігається тенденція до нарощування основних видів
продукції тваринництва. За 11 місяців реалізовано на забій худоби, свиней та птиці в
живій вазі 2741 тонни, що на 21,2% більше проти відповідного періоду 2012 року),
вирощено худоби, свиней та птиці в живій вазі 3713 тонни (у 1,8 рази більше до 2012
року), надоєно 7088 тонн молока (98,7%), отримано 78,8 млн. шт. яєць (у 1,5 рази
більше до 2012 року)
Збільшено поголів’я ВРХ на 817 голів, в тому числі корів – на 50 голів до рівня
минулого року та свиней – відповідно на 10501 голови.
Надходження до бюджетів усіх рівнів
До зведеного бюджету району надійшло 149,1 млн.грн., що становить 90,7% до
уточнених річних призначень (165,2 млн.грн.). Власні та закріплені надходження
становлять 42,4 млн. грн., або 94,2% уточнених річних призначень (45,0 млн. грн.), в
тому числі:
- загальний фонд – 35,8 млн. грн. (90,2%),
- спеціальний фонд – 6,6 млн. грн. (124,5%).
Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 7,5% або на
3,0 млн. грн.
Видаткова частина бюджету району виконана у сумі 142 617,7 тис.грн., що
становить 83,3 % до уточнених призначень на рік, в тому числі по:

- загальному фонду (без урахування кредитування) у сумі 133 717,2 тис.грн., або
86,0 відс., з них власні видатки 122 999,5 тис. грн. (85,3 %), міжбюджетні трансферти –
10 717,7 тис. грн. (94,4 %);
- спеціальному фонду у сумі 8 900,4 тис. грн., або 56,7 %
Видатки по кредитуванню склали 30,0 тис. грн. (по спеціальному фонду –
25,8 тис. грн.)
Із загального обсягу використаних коштів на утримання органів місцевого
самоврядування спрямовано 7 270,0 тис. грн., або 80,6 % до уточнених призначень на
рік, установ і закладів освіти відповідно 46 476,1 тис. грн., або 87,1 % охорони здоров’я
– 23 626,0 тис. грн. або 91,2 %, соціальний захист та соціальне забезпечення –
37 353,5 тис. грн. та 83,5 %, культури і мистецтва – 8 043,3 тис. грн. та 75,7 %,
фізкультури і спорту – 877,7 тис. грн. та 79,8 %, транспорт – 1 488,3 тис. грн. та 55,0 %,
інші галузі – 17 482,8 тис.грн. та 73,5 %.
На ринку праці забезпечено стійку позитивну динаміку.
Протягом 10 місяців поточного року у районі створено 575 робочих місць, що
складає 85,8 відсотків планових річних завдань (програмою зайнятості на рік
передбачено створити 670 нових робочих місць) робочих місць, в тому числі в галузях
економіки – 34, згідно укладених трудових договорів - 427, за рахунок організацій
підприємницької діяльності - 114.
Станом на 01.12.2013 року з 1403 зареєстрованих безробітних було
працевлаштовано 921 особа. Послугами з професійного навчання скористалися 280 осіб,
з них 253 пройшли навчання та працевлаштовані на постійне місце. Одноразову
допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю надано 47 особам.
Надано ваучери для здобуття освіти людям старше 45 років, які мають стаж
роботи більше 15 років - 32 особам.
Направлено на навчання, перенавчання – 230 осіб. Заключено 32 договори з
організаціями району щодо направлення на роботи тимчасового характеру і 7 договорів
на громадські роботи. При цьому на роботи тимчасового характеру направлено 886
осіб, з них 19 на громадські роботи, за кошти підприємств - 867 осіб.
Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2013 року зросла порівняно з
відповідним періодом попереднього року на 4,6 відсотка і становить 2239 грн. Проти
середньомісячної обласної заробітна плата менша на 407 грн.(2646 грн.).
Станом на 01.11.2013 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Важливим є партнерство влади і бізнесу.
Однією з найбіль важливих реформ, ініційованих Президентом України,є
дерегуляція економіки та спрощення ведення бізнесу. У листопаді 2013 року відкрито
Центр надання адміністративних послуг.
В районі здійснюють діяльність станом на 01.10.2013 року
1188
фізичних осіб - приватних підприємців та 262 – юридичних осіб.
За 9 місяців 2013 року до Зведеного бюджету було зібрано 40042,2 тис. грн., в т.ч.
до місцевого бюджету – 36484,8 тис. грн. Малими підприємствами району до бюджетів
було сплачено 33972,1 тис. грн. (93,1% від загальних надходжень). В порівнянні з
аналогічним періодом 2012 року надійшло на 937,8 тис.грн. більше при зменшенні
кількості платників на 2 підприємства.
Свій внесок у наповнення бюджету зробили також і приватні підприємці, ними
за 9 місяців 2013 року було сплачено – 4215,2 тис.грн. (10.5% від загальних
надходжень), що на 444,0 тис.грн. (до зведеного бюджету) більше, ніж за аналогічний
період 2012 року.

Роздрібний товарооборот підприємств у звітному періоді до відповідного
періоду минулого року (у порівнянних цінах) склав 38865 тис.грн. Зменшили
товароборот підприємства які зареєстровані в районі, а здійснюють діяльність за його
межами.
Для покращення соціального захисту малозабезпечених верств населення у 9
населених пунктах створено в 9 закладах торгівлі 11 „продовольчих соціальних кошики”
з продажу продуктів харчування за зниженими цінами.
Обсяг реалізованих послуг за січень-жовтенеь 2013 року 3710,3 тис.грн.
Абсолютний приріст порівняно з відповідним періодом 2012 року 254,6 тис.грн.
(107,4%).
Обсяг послуг, реалізованих населенню 3063,1 тис.грн. Обсяг послуг,
реалізованих населенню у розрахунку на одну особу населення 73,3 тис.грн. (109,8%).
В районі забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту та
соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної сфери.
Спеціалістами з прийому відділу соціальної допомоги з початку року прийнято
5373 громадян.
В 2013 році від сімей з дітьми надійшло 3839 звернень за призначенням
різних видів державної соціальної допомоги та 307 звернень надійшло від
малозабезпечених сімей. За допомогою інвалідам дитинства звернулись 67 осіб. На
обліку перебувають 5 прийомних сімей, в яких виховуються 6 дітей .
Станом на 01.12.2013 року субсидії на житлово-комунальні послуги призначено
1465 сім’ям на суму 164,7 тис.грн.
Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено в 2013 році
1072 сім’ям на суму 759,6 тис. грн.
В 2013 році видано 70 путівок на санаторно-курортне лікування (інвалідам
загального захворювання, ветеранам війни), видано 142 направлень на протезний цех.
10 ветеранів війни отримали листи талонів на право одержання проїзних
квитків.
28 особам надано статус “Ветеран праці” та виписано посвідчення, 5 осіб
отримали статус і посвідчення “Член сім’ї загиблого”.
35 особам виплачено компенсацію на бензин, ремонт та транспортне
обслуговування, 9 інвалідів отримали одноразову грошову допомогу з Фонду
інвалідів.
38 інвалідів війни та інвалідів загального захворювання отримали компенсацію за
невикористану санаторно–курортну путівку на суму 12665 грн.
Технічними засобами реабілітації забезпечено 89 інвалідів.
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2010 року №222
«Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
учасників бойових дій і інвалідів війни» станом на 01.12.2011року нараховано та
виплачено кошти на проведення поховання на суму 24,4 тис.грн. 21 особам, які
здійснили поховання.
За рахунок соціальних угод та місцевих бюджетів на виконання програми
значно поліпшена соціальна сфера у кожному населеному пункті району, зокрема:
-с.Буда Орловецька проведено огорожу кладовища та біля обеліска Слави –
17 тис.грн.
- с.Валява придбано житло для дітей сиріт - 80 тис.грн.;
- с.Вербівка проведено ремонт ДНЗ „ Липка” - 32,6 тис.грн.

-с.Воронівка побудований спортивний майданчик, придбано холодильник, посуду
на НВК, горожа, медичне обладнання, ПММ для ФАПу - 139,0 тис.грн.;
- с.В’язівок закладено парк та встановлено лавочки на суму 15 тис.грн.
- смт.Цвіткове проведено благоустрій та озеленення селища на суму 17 тис.грн.
-с.Журавка
облаштовано в’їзд у село, упорядковано сільське кладовище,
проведено ремонт 3-х пам’ятників, ремонт СЦКД, заміна вікон у ФАП, огорожа школи 249 тис.грн.;
-с.Зелена Діброва проведено: благоустрій біля ФАПу, заміна огорожі біля НВК,
озеленення біля автобусної зупинки, заміна огорожі біля сільської ради, продовжити
огорожу сільського цвинтаря, ремонт приміщення поштового відділення, закладка парку
відпочинку (лавочки, гойдалка), встановлено сигналізації в приміщенні краєзнавчого
музею, надано допомогу комунальному підприємству, облаштовано місце захоронення
померлих в період голодомору, створено пожежну охорону, зроблено заміна вікон у
спортзалі школи на суму 234 тис.грн.;
- с.Мліїв проведено заміну вікон у приміщенні школи - 50,0 тис.грн.;
- с.Орловець придбано житло для дітей сиріт – 60,0 тис.грн.;
- с.Петрики провели ремонт автобусної зупинки - 2,2 тис.грн. та провели
благоустрій села на суму 4,5 тис.грн.
-с.Петропавлівка проведено: ремонт бібліотеки, ремонт дорожнього покриття,
заміну вікон НВК (дитяча установа), заміну огорожі на кладовищі, придбано
холодильника НВК, виготовлено документації на сміттєзвалища - 143,5 тис.грн.;
- с. Хлистунівка проведено ремонт стелі та даху в ЗОШ - 50 тис.грн. та придбано
комп’ютерну техніки для сільської ради на 15 тис.грн.
Проведено роботи по відновленню мережі зовнішнього освітлення у
населених пунктів району на суму 1281,4 тис.грн., встановлено 569 світлоточок,
протяжність 42 км .
На ремонт доріг комунальної власності використано 558959 грн.
із передбачених 1036,0 тис.грн. субвенції із державного та 1964,0 тис.грн.
субвенції обласного бюджету.
За ініціативи депутата Верховної Ради України Г.Б. Бобова 13 листопада
2013 року в с. Орловець після довгих років очікування запалили блакитний вогник.
У галузі культури проведено ремонтні роботи закладів культури району на
суму 642,9 тис.грн. зокрема:
-районний Палац культури ім. С.С. Гулака-Артемовського - 10,2 тис.грн.;
-районний центр дозвілля і кіно – 20,0 тис.грн.;
-районний краєзнавчий музей – 0,6 тис.грн.;
-Валявський селищний центр культури та дозвілля – 130,0 тис.грн.;
-Зеленодібрівський сільський центр культури і дозвілля – 18 тис.грн.;
-Журавський сільський центр культури і дозвілля – 5,0 тис.грн.;
-Калинівський сільський центр культури і дозвілля – 4,0 тис.грн.;
-Товстівський сільський центр культури і дозвілля – 1,0 тис.грн.;
-Воронівський сільський центр культури і дозвілля – 0,66 тис.грн.; та проведено
ремонт в бібліотеці на суму 11,5 тис.грн.
- Орловецький сільський центр культури і дозвілля – 5,5 тис.грн.;
-Вербівський сільський центр культури і дозвілля – 5,8 тис.грн.;
- Дирдинський сільський центр культури і дозвілля – 4,6 тис.грн.;
- Петриківський сільський центр культури і дозвілля –3,0 тис.грн.;

-Калинівський сільський центр культури і дозвілля – 4,0 тис.грн.;
-Старосільський сільський центр культури і дозвілля проведена реконструкція
системи опалення - 450 тис.грн.;
-Хлистунівський сільський центр культури і дозвілля – 2 ,0 тис.грн.;
За рахунок коштів Державного бюджету (600.0 тис.грн.)
проводиться
ремонт Вільшанського сільського центру культури і дозвілля.
У 2013 році було проведено поточні ремонти у відділеннях комунального
закладу «Городищенське РТМО» за рахунок благодійних внесків на суму 14,3
тис.грн.:
- у Хлистунівську ЛА було придбано вікна на суму 11,9 тис.грн. та
медобладнання на суму 7,4 тис.грн,
- у Воронівський ФАП придбано огорожу на суму 8,8 тис.грн та
медобладнання на суму 2,3 тис.грн. (за рахунок переданих субвенцій сільськими
радами).
- У Калинівський ФАП придбано медобладнання на суму 36,6 тис.грн. (в
тому числі за рахунок переданих коштів в сумі 9,0 тис.грн. КСГО «Відродження»).
Протягом 2013 року у навчальних закладах району проведені роботи :
Заміна опалювального котла Петропавлівського НВК (вартість котла 70,0
тис.грн.,);
Заміна опалювального котла приміщення адмінбудинку (котел придбаний у 2012
році);
Заміна системи освітлення спортивного залу Мліївської ЗОШ I-III ступенів № 2
(вартість матеріалів та обладнання 2,0 тис.грн.);
Проведено повірку манометрів 35 шт. та сигналізаторів газу 18 шт. (вартість
послуг з повірки та ремонту 5337,6 грн.).
Проведено повірку лічильника обліку газу теплогенераторної приміщення
районного будинку дітей та юнацтва (вартість послуг з повірки 162,2 грн.,);
Проведено повірку засобів вимірювальної техніки комерційних вузлів обліку газу
Городищенської ЗОШ I-III ступенів №3, Хлистунівської ЗОШ I-III ступенів,
Ксаверівського НВК (вартість повірки та налагодження становить 13504,8 грн.);
Послуги ВАТ «Черкасигаз» по зняттю ЗВТ вузлів обліку газу на повірку (1570,54
грн.);
Проведено переоснащення комерційних вузлів обліку газу Старосільської ЗОШ IIII ступенів, Ксаверівського НВК, Цвітківської ЗОШ I-III ступенів у відповідності до
правил обліку природного газу (вартість робіт становить 19246,46 грн.);
Проведено заміну віконних блоків Мліївської ЗОШ I-III ступенів №1 (вартість
робіт становить 18,8 тис.грн.);
Проведено реконструкцію водопровідної мережі В’язівської ЗОШ I-III ступенів
(вартість матеріалів 3,0 тис.грн.);
Проведено ремонт покрівлі Хлистунівської ЗОШ I-III ступенів.
Також на стадії завершення знаходиться ремонт стелі спортивного залу
Хлистунівської ЗОШ I-III ступенів. Матеріали придбані за рахунок субвенції
Хлистунівської сільської ради (50,0 тис.грн.).
-Облаштовано внутрішні туалети в основному приміщенні Городищенської
ЗОШ I-III ступенів № 1 (вартість робіт становить 17,5 тис.грн., вартість придбаних
матеріалів 38,4 тис.грн.)
-Додатково до існуючого облаштовано внутрішні туалети в Мліївській ЗОШ I-III
ступенів №1, В’язівській ЗОШ I-III ступенів.

-Проведено реконструкцію даху Валявської ЗОШ I-III ступенів. Загальна
кошторисна вартість будівництва складає 620,362 тис.грн. Бюджетом галузі освіти на
2013 рік передбачено кошти для проведення даних робіт в сумі 300,0 тис.грн. Проведено
заміну опалювального котла тепло генераторної В’язівської ЗОШ I-III ступенів (основне
приміщення) за рахунок субвенції В’язівської сільської ради (32,0 тис.грн.).
Водночас, на заваді розвитку району у 2013 році стали такі проблеми, як низький
рівень розвитку інфраструктури, недостатність обсягів інвестиційних вкладень,
відставання процесів оновлення виробничих потужностей від їх зношення та вибуття.
Отже, враховуючи тенденції, що спостерігалися в економічному і соціальному
розвитку району, сформовано основну мету Програми економічного і соціального
розвитку Городищенського району у 2013 році – це забезпечення виконання державних
соціальних зобов'язань, сталого економічного розвитку через модернізацію
інфраструктури, всебічну підтримку реального сектору економіки та активізацію
інвестиційної діяльності, поліпшення бізнес-клімату, забезпечення подальшого розвитку
села, підвищення стандартів життя населення району.
ІІ. Пріоритети економічного і соціального розвитку на 2014 рік
1. Стійкий економічний розвиток
1.1. Розвиток промисловості

Основна ціль на 2014 рік:
подальша розбудова промислового комплексу району та впровадження
енергоефективних технологій.
пошук інвесторів для будівництва та реконструкції об’єктів харчової та
переробної промисловості.
Основні заходи на 2014 рік:
проведення спільних заходів (нарад) щодо можливості налагодження
коопераційних зв’язків між підприємствами району та області;
насичення внутрішнього ринку району товарами місцевого виробництва та
досягнення частки продукції місцевих виробників у товарообігу не менше 50 %;
створення сировинних зон для м’ясної та молочної промисловості шляхом
впровадження інтегрованих схем між сільгосптоваровиробниками та переробними
підприємствами;
впровадження енергозберігаючих технологій;
залучення підприємств до виставково-ярмаркової діяльності;
активізація роботи щодо розробки та впровадження підприємствами району
новітніх видів техніки та технологічних процесів.
Очікувані результати у 2014 році:
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в сумі 59 млн.грн.;
зменшення енергоємності виробництва;
сприяння налагодженню коопераційних зв’язків між підприємствами.
1.2.Енергозабезпечення.

Основна ціль у напрямку енергозабезпечення на 2014 рік:
безперебійне забезпечення основними видами енергоносіїв споживачів району
усіх галузей суспільного виробництва, соціальної сфери та побуту, які вчасно
виконують договірні умови енергопостачання і в повному обсязі розраховуються за
використані енергоресурси.
Очікувані результати у 2014 році:
- забезпечення споживання електричної енергії в обсязі 39,9 млн.кВт.год., що на
2,3% більше проти 2013 року;
- споживання природного газу в обсязі 23,0 млн.куб.м. (на 7,9 % більше);

- використання інших видів палива в обсязі: вугілля кам’яного та брикет – 3
тис.тонн; торфо брикету - 6.3 тис.т; бензину автомобільного – 3,2 тис.т; палива
дизельного – 4,2 тис.т.
Основні завдання та заходи на 2014рік:
забезпечення постачання необхідних обсягів енергоносіїв для використання
споживачами;
забезпечення балансу постачання та споживання електричної енергії;
реконструкція діючих та капітальне будівництво повітряних ліній
електропередач, які мають напругу 0,4-10 кВ.;
забезпечення безаварійного функціонування газотранспортних мереж району;
завершення будівництва підвідних газопроводів до смт Вільшана, с.Товста
1.3. Підвищення енергоефективності.

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення підвищення в різних галузях суспільного виробництва, установах і
організаціях бюджетної сфери, житлово-комунального господарства ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів;
обґрунтоване скорочення споживання традиційних видів паливно-енергетичних
ресурсів, у першу чергу імпортованого природного газу;
збільшення частки використання альтернативних видів енергоресурсів;
постійне підвищення рівня ефективності виробництва продукції, виконання робіт,
надання послуг за рахунок зниження обсягів використання енергоресурсів на одиницю
виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.
Основні заходи на 2014 рік:
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання;
забезпечення у визначені законодавством терміни розробки прогресивних норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і постійного їх дотримання;
підвищення коефіцієнту корисної дії котельних;
забезпечення зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у
результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних
енергоефективних технологій, зокрема проведення санації житлових будинків і будівель
бюджетних установ.
1.4. Розвиток сільського господарства

Основні цілі на 2014 рік:
збереження родючості ґрунтів;
розвиток галузей молочного скотарства та свинарства.
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечення розвитку галузі рослинництва:
оптимізація структури землекористування;
проведення агрохімічної паспортизації земель;
відтворення вмісту гумусу і його бездефіцитного балансу;
впровадження системи ґрунтозахисного обробітку.
забезпечення розвитку галузі тваринництва:
створення сприятливих умов для розвитку галузі молочного скотарства на
основі раціонального використання коштів державного бюджету, стимулювання
залучення інвестицій та впровадження різних варіантів пільгового кредитування;
забезпечення розвитку галузі за рахунок пріоритетного розвитку
великотоварних спеціалізованих сільгосппідприємств;

збільшення чисельності поголів’я корів до 4040 голів, у тому числі в
сільгосппідприємствах до 1362 голів, досягнення обсягів молочного виробництва
до 20,5тис. тонн;
збільшення кількості великотоварних підприємств за рахунок нарощування
поголів'я корів в малих та середніх господарствах, проведення реконструкції
існуючих приміщень та будівництво і введення в дію доїльних залів;
сприяння формуванню особистими селянськими господарствами малих ферм
(понад 15 корів) з виробництва і реалізації молока, як напрямку розвитку малого і
середнього бізнесу в галузі;
створення сприятливих умов для розвитку галузі свинарства на основі стимулювання
залучення інвестицій та впровадження різних варіантів пільгового кредитування;
збільшення чисельності поголів’я свиней до 20,8 тис.голів, в тому числі у
сільгосппідприємствах до 4,4 тис. голів;
збільшення кількості середніх підприємств за рахунок нарощування поголів'я свиней
в малих господарствах з чисельністю поголів’я 300 – 500 голів, шляхом проведення
реконструкції приміщень та будівництва і введення в дію нових.;
сприяння формуванню в особистих господарствах населення малих ферм (понад 15
голів) з виробництва свинини, як напрямку розвитку малого і середнього бізнесу в галузі.
Очікувані результати на 2014рік:
забезпечення валового збору зерна не менше 125,8 тис.тонн, що становитиме 103
відсотка до минулорічного показника;
збільшення виробництва соняшнику на 3 відсотки;
збільшення виробництва цукрових буряків у 8 разів та ріпаку відповідно на 3
відсотки;
у всіх категоріях господарств реалізація на забій худоби і птиці в живій вазі
становитиме 9,5 тис.тонн, що на 2 відсотки більше ніж у 2011 році, в тому числі птиці
4,5 тис.тонн.
виробництво молока становитиме 20,5 тис.тонн, що на 3 відсотки більше обсягів
2010 року.
1.5. Розвиток торгівлі та сфери послуг

Основна ціль на 2014 рік:
забезпечення подальшого розвитку та створення ефективної інфраструктури
торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних
підприємств торгівлі та побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в
населених пунктах, впровадження прогресивних форм обслуговування.
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечення подальшого розвитку та створення ефективної інфраструктури
торговельного та побутового обслуговування за рахунок розширення мережі та
створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, впровадження та розширення
прогресивних форм обслуговування споживачів;
збільшення торговельних площ на 1230 кв. м за рахунок введення в експлуатацію
2об’єкти торгівлі, у тому числі в сільській місцевості 2;
розширення мережі побутового обслуговування за рахунок введення в
експлуатацію 9 об’єктів , у тому числі в сільській місцевості 9 об’єктів ;
упорядкування діяльності організованих ринків;
подальший розвиток інфраструктури побутових послуг населенню за рахунок
зростання мережі та розширення видів послуг;
створення належних умов придбання товарів та послуг сільськими жителями у
віддалених та малочисельних пунктах за рахунок впровадження виїзної форми
торговельного та побутового обслуговування.

Очікувані результати у 2014 році:
збільшення торговельної мережі на 2 об’єктів, у тому числі в сільській місцевості
на 2.
збільшення мережі побутового обслуговування населення на 9 об’єкти, у тому
числі в сільській місцевості на 9;
зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі на 2,5 %;
обсяг реалізованих споживачам послуг збільшиться на 10 %;
обсяг послуг реалізованих населенню зросте на 15 %.
1.6. Зовнішньоекономічна діяльність

Основні цілі на 2014 рік:
удосконалення структури експорту та імпорту;
збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств;
забезпечення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.
Основні заходи у 2014 році:
сприяння у просуванні продукції, готових виробів та послуг на зовнішні ринки;
нарощування обсягів товарообороту і обсягів експорту;
залучення підприємств та організацій району до участі у міжнародних та
загальнонаціональних виставково-ярмаркових заходах.
1.7. Бюджетна політика

Основні цілі на 2014рік:
забезпечення збалансованості місцевих бюджетів;
забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом раціонального
використання існуючої податкової бази;
запровадження системи економічних і адміністративних заходів для легалізації
доходів та скорочення тіньового сектору економіки; оптимальність у витрачанні
бюджетних коштів.
Основні заходи у 2014 році:
активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом
розширення бази оподаткування;
забезпечення своєчасної сплати платежів до бюджету діючими підприємствами;
раціональне використання земель;
пошук резервів збільшення надходжень, зокрема шляхом виведення з тіні та
легалізації заробітної плати на підприємствах малого та середнього бізнесу.

1.8. Податкова політика

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення компетентного, чесного, неупередженого адміністрування податків,
сприяння розвиткові підприємництва, створення умов для партнерських взаємовідносин
державної податкової служби з платниками податків;
дієвий контроль за дотриманням податкового законодавства;
зменшення обсягів тіньового сектору економіки.
виконання бюджетних призначень з доходів державного та місцевих бюджетів;
підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи;
скорочення податкового боргу.
Основні заходи у 2014 році:
впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування
платників податків шляхом надання своєчасних та висококваліфікованих послуг,
забезпечення формами податкової звітності, інструкціями щодо їх заповнення;

створення ефективної системи приймання і обробки форм податкової звітності,
телефонної інформаційно-довідкової служби та всебічне використання ресурсів мережі
Інтернет в роботі з платниками податків;
здійснення заходів щодо легалізації доходів та майна, одержаних з порушенням
податкового законодавства;
тісна взаємодія з органами державної влади у процесі розробки пропозицій щодо
вдосконалення податкового законодавства з метою справедливого розподілу
податкового навантаження на платників податків.
Очікувані результати у 2014 році:
скорочення податкового боргу за податковими зобов’язаннями до зведеного
бюджету.
1.9. Підвищення ефективності державного управління

Основні цілі на 2014 рік:
підвищення результативності та ефективності виконання органами виконавчої
влади завдань і функцій держави;
укріплення кадрів;
підвищення професіоналізму, відкритості та прозорості державної служби;
впровадження європейських стандартів в процес надання адміністративних
послуг.
Основні заходи на 2014 рік:
створення ефективної системи органів виконавчої влади на місцевому рівні;
запровадження ефективних механізмів забезпечення відкритості та прозорості
діяльності органів виконавчої влади, участі громадян в управління державними
справами;
створення ефективної, професійної, відповідальної та політично нейтральної
державної служби;
запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної
служби;
впровадження європейських стандартів в процес надання адміністративних
послуг;
запровадження раціональних і прозорих процедур формування державної
політики із залученням громадськості та інших заінтересованих сторін;
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики;
надання роз’яснень громадськості та окремим верствам (групам) населення щодо
пріоритетних питань державної політики на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці та порядку надання адміністративних послуг;
налагодження співпраці з громадськими радами, утвореними при органах
виконавчої влади;
консультаційно-методичне забезпечення з питань розроблення та впровадження в
органах виконавчої влади системи управління якістю послуг, що надаються державними
органами та органами місцевого самоврядування району;
проведення в районі І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний
службовець”;
участь місцевих органів виконавчої влади району у Всеукраїнському конкурсі
„Приязна адміністрація”;
участь у районній та обласній спартакіаді серед команд державних службовців;

забезпечити підвищення професійного рівня службовців та посадових осіб
шляхом навчання та підвищення кваліфікації;
здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу,
реалізацію заходів з питань професійної етики державних службовців та запобігання
проявам корупції на державній службі.
Очікувані результати у 2014 році:
оптимальний розподіл функцій між органами виконавчої влади, територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі та підвищення рівня їх
взаємодії. Забезпечення прозорості процедур формування та реалізації державної
політики;
підвищення рівня довіри до органів виконавчої влади. Збільшення кількості
громадян, що беруть участь в управлінні державними справами;
впровадження системи управління якістю в діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування району;
створення власних веб-сайтів райдержадміністрацією, структурними
підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади в районі, органами місцевого самоврядування;
формування стабільного професійного корпусу державних службовців;
покращення умов перебування на державній службі; підвищення
конкурентоспроможності державної служби на ринку праці; зниження рівня корупції;
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
2. Підвищення стандартів життя
2.1. Подолання бідності, соціальна підтримка населення

Основні цілі на 2014 рік:
підвищення реальних доходів населення за рахунок збільшення заробітної плати
та пенсії;
контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах не нижче прожиткового
мінімуму для працездатної особи;
ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати;
підтримка соціально незахищених груп населення;
удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;
посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;
інтеграція осіб з обмеженими можливостями у суспільство;
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечення випереджаючого зростання рівня середньої заробітної плати
відповідно до темпів зростання рівня інфляції;
досягнення стабільних темпів росту рівня оплати праці;
створення умов для забезпечення захисту працівників щодо оплати праці;
встановлення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних
ремонтів існуючих будівель і приміщень закладів культури та охорони здоров’я,

навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення жорсткого
контролю за безперешкодним доступом осіб з фізичними можливостями до зазначених
об’єктів;
задоволення потреб в технічних та інших засобах реабілітації громадян, які цього
потребують;
забезпечення інвалідів та ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням;
надання реабілітаційних послуг, зокрема соціальних, психологічних з професійної
реабілітації, медичного супроводу тощо.
Очікувані результати у 2014 році:
підвищення рівня середньомісячної заробітної плати по району на 7 %;
зменшення частки працівників, яким нараховано заробітну плату менше від
прожиткового мінімуму для працездатної особи;
зменшення кількості працівників, які працюють у режимі скороченого дня;
зростання та наближення соціальних гарантій населенню для забезпечення
якісних умов життя;
спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для
отримання соціальних послуг;
доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної
інфраструктури.
2.2. Регулювання ринку праці, зайнятість населення

Основні цілі на 2014 рік:
регулювання ринку праці за рахунок розгортання активних програм сприяння
зайнятості населення, підвищення якості та результативності надання послуг;
урізноманітнення форм та видів роботи з підвищення конкурентоспроможності
безробітних;
профорієнтаційна робота з молоддю, випускниками шкіл;
розвиток самозайнятості та підтримка підприємницьких ініціатив безробітних;
підвищення рівня працевлаштування соціально вразливих верств населення;
розширення інформаційно-роз'яснювальної
роботи, посилення соціального
партнерства.
Основні заходи на 2014 рік:
працевлаштувати близько 1 тисячі незайнятих громадян, у тому числі шляхом
надання дотацій роботодавцям та за рахунок одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності;
розширити спектр оплачуваних громадських робіт та їх соціальну спрямованість;
урізноманітнити профорієнтаційні послуги для цільових груп населення (школярі,
молодь, жінки, інваліди, безробітні з тривалим періодом незайнятості) і окремих
громадян, спрямовуючи зусилля на формування активної позиції в питаннях зайнятості,
осмислений вибір напрямків професійної діяльності, підвищення престижу робітничих
професій;
підсилити індивідуальну адресну роботу з громадянами, які тривалий час не мали
роботи.
забезпечення надання соціальних послуг безробітним, які потребують додаткових
соціальних гарантій та неконкурентоспроможні на ринку праці шляхом бронювання
робочих місць на підприємствах, установах та організаціях району;
сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями на
підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та

господарювання, на робочі місця відповідно до порядку, передбаченому Законом
України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
здійснення організації та проведення оплачуваних громадських робіт за рахунок
коштів місцевих бюджетів, підприємств та Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття для забезпечення тимчасової зайнятості;
інформування громадян з особливими потребами про підприємства, які мають для
них спеціальні вакантні робочі місця, у тому числі використовувати загальнодержавну
базу даних вакансій.
2.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Основні цілі на 2014 рік:
збільшення надходжень бюджету Пенсійного фонду України;
своєчасне та повне фінансування виплати пенсій та допомоги.
Основні заходи на 2014 рік:
робота з платниками щодо недопущення заборгованості до бюджету Фонду;
залучення самозайнятих, непрацюючих громадян до добровільної участі в
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні;
взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами щодо легалізації
доходів населення;
інформаційно - роз’яснювальна робота щодо сплати єдиного соціального
внеску, ведення Державного реєстру соціального страхування, забезпечення звітності,
здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння єдиного соціального
внеску.
Очікувані результати у 2014 році:
наповнення доходної частини бюджету Фонду та повне, своєчасне фінансування і
реалізація пенсійних програм та допомоги;
збільшення застрахованих осіб в системі пенсійного страхування;
недопущення боргів та зарахування страхового стажу застрахованим особам;
підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян;
підвищення ефективності державного управління у сфері соціального
страхування.
2.4. Розвиток охорони здоров’я

Основні цілі на 2014 рік:
підвищення якості та доступності медичної допомоги на усіх рівнях
загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб,
раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних,
онкологічних, туберкульозу, СНІДу;
підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, поліпшення
репродуктивного здоров'я населення.
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечення навчання студентів у ВМНЗ I – IV рівнів акредитації, на підставі
угоди між абітурієнтом, райдержадміністрацією та ВНМЗ (не менше 2 осіб на рік);
забезпечення житлом медичних працівників, в першу чергу для молодих
спеціалістів (не менше 1 одиниць на рік);
запровадження профілактичних медичних оглядів дітей у присутності батьків.
Очікувані результати на 2014 рік:
забезпечення диспансерним оглядом 100 % вагітних;
доведення рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей до
98 %;
підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях;

зниження дорокової летальності від онкологічних захворювань;
зниження смертності від інсультів;
зниження смертності від інфарктів;
зниження показника захворюваності на туберкульоз на;
зниження показника смертності від туберкульозу;
зниження показника смертності від СНІДу .
2.5. Розвиток освіти

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення вільного доступу до якісної освіти;
удосконалення мережі навчальних закладів;
забезпечення якості освітніх послуг, підвищення ефективності профільного і
поглибленого навчання.
Основні заходи на 2014 рік:
збереження та удосконалення мережі навчальних закладів району відповідно до
потреб населення в освітніх послугах;
збільшення бюджетних асигнувань на освіту, залучення позабюджетних коштів та
спрямування їх на розвиток освіти;
100-відсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;
максимальне охоплення дітей позакласними,
позашкільними заходами,
гуртковою роботою;
створення умов для розвитку обдарованої молоді;
організоване проведення оздоровчої кампанії;
забезпечення видатками заходів з проведення капітальних ремонтів,
реконструкцій закладів освіти;
впровадження енергозберігаючих технологій;
оснащення навчальних закладів меблями, технічними засобами навчання;
підключення навчальних закладів до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної
техніки;
організація регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і
додому учнів та педагогічних працівників;
проведення підготовки робітничих кадрів у відповідність до потреб ринку праці,
формування престижності робітничих професій;
удосконалення форм, методів організації виховної роботи з учнівською молоддю,
забезпечення соціального захисту учнів;
забезпечення житлом педагогічних працівників, створення належних житловопобутових умов для молодих спеціалістів, особливо у сільській місцевості.
Очікувані результати у 2014 році:
охоплення дітей дошкільною освітою – 100 %;
охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;
збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням ;
забезпечення 100% підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів;
100% комп’ютеризація навчальних закладів, підключення їх до мережі Інтернет;
забезпечення житлом педагогічних працівників.
2.6. Розвиток культури та туризму

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення належної роботи та зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури району;
створення центрів публічного доступу до мережі Інтернет у всіх бібліотечних
закладах району;

створення належних умов для функціонування кіномережі району, зміцнення
матеріально-технічної бази, забезпечення доступу глядачів до творів вітчизняного
кіномистецтва, поліпшення якості кінопослуг та збільшення відвідувань закладів
кінопоказу.
Очікувані результати у 2014 році:
створення належних умов для забезпечення культурними послугами широких
верств населення; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
розширення можливостей бібліотек у задоволенні інформаційних потреб
населення шляхом оснащення їх новітніми комп’ютерними технологіями;
забезпечення доступу глядача до творів вітчизняного та зарубіжного
кіномистецтва, сприяння впливу кіномистецтва на духовне життя суспільства;
2.7. Розвиток фізичної культури та спорту

Основні цілі на 2014 рік:
популяризація здорового способу життя, розвиток фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи серед населення;
будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів
спортивної інфраструктури району;
збереження мережі діючих ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу,
відкриття відділень з пріоритетних видів спорту та видів спорту, які мають відповідний
контингент бажаючих займатися.
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних
споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним обладнанням у місцях відпочинку населення;
забезпечення проведення на високому організаційному та спортивному рівні
змагання „Найспортивніше село Городищини 2014 року”;
залучення широких верств населення району, особливо молоді, до регулярних
занять масовими видами фізичної культури і спорту, впровадження фізкультурнооздоровчої роботи в режимі трудового дня та за місцем проживання у вихідні дні.
Очікувані результати у 2014 році:
збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурнооздоровчої та спортивно масової-роботи;
збільшення кількості спортивних споруд, у тому числі в сільській місцевості,
відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення
навчально-тренувального процесу та змагань районного та обласного рівня;
збільшення частки населення віком 6-23 років, що займається у ДЮСШ району
2.8. Підтримка сімей, дітей та молоді

Основні цілі у 2014 році
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно
функціонуючу систему соціальних послуг;
всебічне зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;
створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього
життя, підвищення рівня її психолого-педагогічної культури;
популяризація національних сімейних цінностей, пропаганда позитивного іміджу
в сім’ї;

покращання якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами оздоровлення;
популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі;
забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;
створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді,
формування її активної життєвої позиції;
розвиток молодіжних та дитячих громадських організацій, співпраця з ними у
напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї.
Основні заходи на 2014 рік
постійно проводити профілактичні заходи з метою виявлення безпритульних і
бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі;
продовжити роботу щодо реорганізації обласних притулків для дітей та створення
на їх базі Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.
забезпечити виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України „Мати-героїня”, відповідно до Указу Президента України;
забезпечити проведення фестивалів, конкурсів, випуск нформаційнопросвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і
відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;
забезпечити
проведення
семінарів-тренінгів,
випуск
інформаційнопросвітницьких матеріалів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї та
жорстокому поводженню з дітьми;
організувати та провести заходи в рамках Міжнародної акції „16 днів проти
насильства”;
забезпечити видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї;
забезпечити проведення заходів з профілактики негативних явищ та формування
здорового способу життя;
виготовити інформаційно-методичні матеріали з профілактики негативних явищ;
забезпечити функціонування молодіжних трудових загонів;
провести щорічний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед
молоді;
забезпечити проведення фестивалів та конкурсів для виявлення й підтримки
обдарованої молоді;
проводити семінари, зустрічі, наметові табори з метою патріотичного виховання
молоді.
Очікувані результати у 2014 році
влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини,
та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу;
забезпечення, в першу чергу, оздоровленням дітей, які потребують соціальної
підтримки та уваги з боку держави;
оздоровлення всіх дітей шкільного віку пільгових категорій;
залучення молоді до різноманітних молодіжних заходів.
2.9. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основні цілі на 2014 рік:
збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
протирадіаційний захист осіб, які проживають на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення

поліпшення житлових умов осіб, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС.
Основні заходи на 2014 рік:
створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення;
підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення;
забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
комплексне медико – санітарне забезпечення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Очікувані результати у 2014 році:
проведення невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне лікування
постраждалих, їх соціальний та радіаційний захист;
створення умов для сталого економічного розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення;
збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розвитку економічного
потенціалу територій, що зазнали радіоактивного забруднення.
2.10. Охорона навколишнього природного середовища

Основні цілі на 2014 рік:
удосконалення регіональної екологічної політики, зменшення негативного впливу
процесів урбанізації на навколишнє природне середовище;
поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері використання
надр;
зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану водних об'єктів,
атмосферного повітря;
ліквідація накопичених запасів небезпечних речовин;
забезпечення населення якісними послугами з вивезення твердих побутових
відходів;
розширення національного природно-заповідного фонду;
вдосконалення державної політики у сфері охорони та раціонального
використання водних ресурсів;
забезпечення органів влади та населення достовірною інформацією щодо стану
навколишнього природного середовища.
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечення виконання умов угод на користування надрами;
реалізація заходів з ліквідації накопичених за попередні роки запасів небезпечних
речовин;
виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами;
виконання заходів Загальнодержавної програми формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015 роки;
впровадження заходів, спрямованих на збереження видів тварин і рослин, що
перебувають під загрозою зникнення, в тому числі занесених до Червоної книги
України;
забезпечення подальшого розвитку територій та мережі об'єктів природнозаповідного фонду;
вжиття заходів для недопущення знищення парків, скверів та інших озеленених
територій загального користування в населених пунктах;

розвиток існуючих територій та мережі об’єктів природно-заповідного фонду як
базового елементу екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку
регіонів.
Очікувані результати у 2014 році:
зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на довкілля та здоров'я
населення в районі;
зменшення збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про
надра;
зменшення кількості накопичених за попередні роки небезпечних речовин;
збільшення кількості населення, охопленого послугами з вивезення твердих
побутових відходів;
підвищення рівня біобезпеки та збереження видів тварин і рослин;
забезпечення потреби населення у якісній питній воді;
підвищення рівня інформованості органів влади та населення щодо стану
навколишнього природного середовища.
2.11. Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій;
забезпечення підтримання в експлуатаційному стані систем екстреного
оповіщення інформування населення про надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру.
Основні заходи на 2014 рік:
забезпечити укладання договорів з організаціями-виробниками та установами
на формування місцевих матеріальних резервів для потреб, пов’язаних із ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
вжити заходів щодо збереження захисних споруд – об’єктів цивільної оборони та
недопущення їх необґрунтованого списання;
продовжити роботу щодо забезпечення засобами індивідуального захисту
працівників, що призначені для виконання робіт у зонах хімічного та радіаційного
забруднення;
вивезти та знешкодити непридатні та заборонені до використання хімічні
засоби захисту рослин;
здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо впровадження на
потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

створення матеріальних резервів усіх рівнів для попередження та ліквідації
можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
участь у командно-штабних навчаннях з питань цивільної оборони;
підготовка до перевірок виконання навчальних програм з цивільної оборони та
безпеки життєдіяльності у навчальних та дошкільних закладах району.
Очікувані результати у 2013 році:
зменшення кількості надзвичайних ситуацій;
мінімізація шкідливих наслідків надзвичайних ситуацій;
знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин.
2.12 Продовольча безпека

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення раціонального та збалансованого харчування жителів району у
відповідності з науково обґрунтованими фізіологічними нормами харчування;
підтримка стабільності забезпечення населення високоякісними продовольчими
товарами,
забезпечення економічно обґрунтованого ціноутворення на споживчому ринку;
збільшення виробництва фруктово-ягідної продукції.
Основні заходи на 2014 рік:
досягти рівня виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та
глибини їх переробки, які б могли задовольнити потреби населення в харчових
продуктах за рекомендованими нормами споживання;
розширити площі під молодими перспективними садами;
удосконалення методів контролю за формуванням, встановленням та
застосуванням цін і тарифів;
проведення щоденного моніторингу цін на основні продукти харчування та
вжиття упереджуючих заходів щодо недопущення необґрунтованої її зростання;
2.13. Охорона праці

Основні цілі на 2014 рік:
комплексне розв'язання проблем охорони праці;
забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту, створення
належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.
Основні заходи на 2014 рік:
сприяння створенню дієвих систем управління охороною праці на підприємствах
району;
запровадження ефективного, багаторівневого контролю за станом охорони праці
на підприємствах всіх форм власності;
впровадження досягнень вітчизняної та світової науки, передового досвіду,
результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення
охорони праці;
приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних
факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій,
нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду в сфері охорони праці;
проведення роботи щодо заміни та модернізації основних засобів виробництва;
проведення атестації робочих місць за умовами праці;
забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
підвищення рівня підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці.
Очікувані результати у 2014 році:
забезпечення охорони життя, здоров'я працівників у процесі трудової діяльності;
зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності
працівників;
підвищення ефективності наглядової діяльності та підвищення відповідальності і
рівня соціально-трудових відносин кожного соціального партнера у сфері охорони
праці;
забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
зниження рівня виробничих ризиків, безпеки виробничих об'єктів, устаткування
та запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки;
налагодження контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;
забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному
підприємстві, установі та організації.
3. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій
3.1. Дерегуляція і розвиток підприємництва

Основна ціль на 2014 рік:
зняття зайвих адміністративно-дозвільних та регуляторних бар’єрів, стримуючих
розвиток малого підприємництва.
Основні заходи на 2014 рік:
реалізація заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні;
обов’язкове систематичне залучення громадських об’єднань підприємців до
підготовки проектів, рішень органів виконавчої влади та реалізація інших
невідкладних заходів для забезпечення умов ведення бізнесу в районі;
здійснення регуляторними органами заходів з відстеження результативності дії
регуляторних актів та їх перегляду з обов’язковим залученням громадських об’єднань
підприємців;
створення ефективних механізмів взаємодії регіональних і місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями суб’єктів
малого бізнесу;
забезпечення належного функціонування дозвільних центрів;
активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого та середнього
підприємництва;
сприяння збільшенню обсягів фінансування на підтримку малого та середнього
бізнесу при формуванні місцевих бюджетів;
формування відповідної мережі об’єктів інфраструктури;
підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого
населення основам підприємницької діяльності;
формування позитивного іміджу малого та середнього підприємництва серед
населення району.
Очікувані результати у 2014 році:
зростання кількості суб’єктів малого підприємництва на 6 одиниць.
створення у малому підприємництві не менше 460 нових робочих місць.

3.2. Залучення інвестицій

Основні цілі на 2014 рік:
забезпечення державної підтримки фінансування найбільш важливих об’єктів
соціально-культурного призначення;
сприяння інвестиційному розвитку економіки району за рахунок прогресивних
технологій;
створення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільського господарства та
сільської місцевості.
Основні заходи на 2014 рік:
реалізація стратегічних інвестиційних проектів з впровадження прогресивних
технологій шляхом будівництва та введення в експлуатацію:
створення інвестиційно-привабливого іміджу регіону у рамках реалізації
довгострокової програми залучення інвестицій в економіку Черкаської області у період
2011-2015 років, забезпечення широкого розповсюдження інформації про інвестиційну
привабливість окремих галузей і сфер економіки та перспективні інвестиційні проекти;
сприяння у пошуку інвесторів для розміщення інвестицій у розвиток
тваринництва в районі.
Очікувані результати у 2014 році:
зростання капітальних вкладень (інвестицій) у розвиток економіки району на
9,1%;
збільшення обсягів залучених інвестицій у сільське господарство.
3.3. Розвиток житлово-комунального господарства

Основні цілі на 2014 рік:
задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житловокомунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних
стандартів;
запровадження економічно обґрунтованих рівнів тарифів, які повинні базуватися
на скороченні витрат на виробництво комунальних послуг;
залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту та
модернізації і розвитку житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення.
Основні заходи на 2014 рік:
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з витратами,
пов’язаними з їх наданням;
забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства
за рахунок тарифної політики;
залучення інвестицій в галузь;
технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення
питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво
житлово-комунальних послуг;
створення умов для більш широкого залучення населення до управління та
утримання житлового фонду через створення об’єднань співвласників багатоквартирних
житлових будинків;
теплова санація соціально важливих об’єктів, у тому числі житлового фонду із
застосуванням енергозберігаючих технологій;
виконання робіт з приведення до належного стану вулично-дорожньої мережі.
Очікувані результати у 2014 році:
забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та
якості, за умови їх своєчасного оплати;
проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання;

зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів комунальними
підприємствами;
забезпечення стовідсоткового рівня відшкодування собівартості наданих
житлово-комунальних послуг.
3.4. Розвиток земельних відносин, землекористування

Основні цілі на 2014 рік:
підвищення цінності земельних ресурсів;
забезпечення ефективності їх використання;
створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального,
інвестиційного і виробничого потенціалу землі.
Основні заходи на 2014 рік:
- забезпечення документального посвідчення права власності та права
користування на земельні ділянки: власників земельних часток (паїв), громадян, які
мають право на приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування
житлових будинків, ведення особистого селянського господарства, садівництва;
- проведення інвентаризації земельних ділянок з метою встановлення правових
засад, обґрунтованості та якості господарювання у визначених просторових межах.
- завершення робіт з грошової оцінки земель населених пунктів та активізування
робіт з грошової оцінки земель несільськогосподарського використання за межами
населених пунктів для завершення введення землі в економічний обіг, формування та
розвитку ринку земель.
- забезпечення екологічної збалансованості землекористування та охорони земель
починаючи з відновлення масштабних робіт щодо ґрунтових обстежень та поступового
вилучення з інтенсивного обробітку деградованих, малопродуктивних земель, з метою
їх залісення чи залуження, з наступним переведенням до кормових угідь або
поверненням в склад орних земель.
Очікувані результати у 2014 році:
захист прав власників землі та землекористувачів, формування реального
ефективного господаря;
збільшення надходження від плати за землю до бюджетів усіх рівнів;
підвищення ефективності оренди землі, особливо в сільському господарстві;
збагачення родючості ґрунтів та зменшення деградаційних процесів;
поліпшення екологічної ситуації, особливо в сільській місцевості.
4. Модернізація інфраструктури
4.1. Розвиток транспортної системи

Основні цілі у 2014 році
покращання технічного стану доріг комунальної власності та під’їзних доріг до
сіл відповідно до комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання
автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки;
досягнення максимального рівня забезпеченості транспортним
сполученням
населених пунктів району, особливо жителів сільської місцевості.
Основні заходи на 2014 рік:
реалізація комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання
автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки;
оптимізація структури транспортних засобів, що використовуються на
регулярних пасажирських автоперевезеннях, з точки зору класу, місткості та

комфортності автобусів, спеціального устаткування для людей з обмеженими
фізичними можливостями, режимів руху;
оптимізація маршрутної мережі міських, приміських та міжміських
внутрішньообласних автобусних маршрутів, залучення на конкурсних засадах
перевізників щодо їх реалізації;
забезпечення господарського комплексу і населення транспортними
перевезеннями, розвиток транспортного сполучення у сільській місцевості;
оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту, насамперед
рухомого складу, на основі використання продукції вітчизняної промисловості, із
застосуванням сучасних механізмів їх придбання, в першу чергу, лізингу.
Очікувані результати у 2014 році:
ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах району;
задоволення потреб пасажирів щодо безпечного і якісного обслуговування під
час користування громадським пасажирським транспортом;
збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів.
4.2. Розвиток зв’язку та інформаційних технологій

Основна цілі у 2014 році:
подальший розвиток телекомунікацій та сучасної інформаційної структури, які
сприятимуть суспільному і особистому розвиткові, підвищуючи потенціал держави;
оптимізація послуг поштового зв’язку.
Основні заходи на 2014 рік:
розширення доступу широких верств населення до системи національних
електронних інформаційних ресурсів за рахунок будівництва базових станцій Інтернет
сегменту мережі Інтернет;
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних
інформаційно-аналітичних систем різного рівня призначення.
Очікувані результати у 2014 році:
задоволення потреби населення у високоякісних послугах зв’язку, вирішення
комплексу поточних та перспективних завдань розвитку галузі.
подальший розвиток цифрового стільникового зв’язку стандарту CDMA, який
представляє собою фіксовану радіотелефонну послугу, що включає місцевий,
міжміський та міжнародний зв’язок, а також бездротовий доступ до мережі Інтернет;
збільшення кількості основних телефонних апаратів завдяки введенню нових
потужностей на автоматизованих телефонних станціях.

4.3. Розвиток будівельної галузі

Основні цілі у 2014 році:
завершення будівництва нових та реконструкції діючих закладів соціальнокультурного призначення;
зменшення обсягів незавершеного будівництва;
забезпечення державної підтримки фінансування найбільш важливих об’єктів
соціально-культурного призначення;
надання довгострокових пільгових кредитів сільському населенню району.
Основні заходи на 2014 рік:
реалізація стратегічних інвестиційних проектів що потребують першочергової
фінансової допомоги з державного бюджету у 2014році, у тому числі:
завершення будівництва довгобудів:
хірургічного відділення районної лікарні в м. Городище;
підвідних газопроводів до смт Вільшана, с.Товста ;
реалізація комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання
автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки.
Очікувані результати у 2014році:
введення в експлуатацію 1,2 тис. м2 житла (темп зростання -120 %);
придбання квартир для працівників бюджетної сфери;
будівництво, реконструкція доріг загального користування;
збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва в сільській
місцевості, придбання та інженерне облаштування житла шляхом проведення
реконструкції та добудови, забезпечення засобами зв’язку, електро-, газопостачанням;
забезпечення доступності житла для всіх громадян та покращення умов їх
проживання;
закріплення кадрів, і особливо молодих сімей, в сільській місцевості.
5. Забезпечення прав і свобод громадян. Подолання корупції

Основні цілі на 2014 рік:
гарантування особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних
інтересів, протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації у
суспільстві;
протидія злочинам проти особи та майновій злочинності;
скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і
психотропних речовин;
забезпечення громадського порядку під час масових заходів;
запобігання правопорушенням серед неповнолітніх;

підвищення ефективності роботи з населенням та громадськими формуваннями
щодо охорони громадського порядку;
боротьба з корупцією.
Основні заходи на 2014 рік:
розкриття та попередження тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя і
здоров’я особи, а також злочинів майнової спрямованості, насамперед умисних
вбивств, зґвалтувань, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів, пограбувань,
протиправних діянь, пов’язаних з торгівлею людьми, інших злочинів, вчинених проти
особи, які викликають підвищений громадський резонанс;
вжиття ефективних попереджувально-профілактичних та розшукових заходів
щодо протидії вуличній злочинності;
здійснення комплексу заходів щодо виявлення каналів переміщення наркотичних
засобів, зберігання і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також
встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх
розповсюдження;
забезпечення соціального і правового захисту дітей, запобігання негативним
явищам в підлітковому середовищі, особливо у сфері захисту суспільної моралі,
активізації роботи з виявлення та документування злочинної діяльності осіб, які
втягують підлітків у жебракування, порнобізнес, наркоманію, пияцтво та іншу злочинну
діяльність;
забезпечення правозастосовного та виховного впливу на підростаюче покоління
для зниження рівня підліткової злочинності, зменшення числа бездоглядних і
безпритульних дітей;
активна протидія злочинам у сфері економіки, вжиття заходів недопущення
розкрадання бюджетних коштів;
викриття фактів хабарництва та кримінальної корупції, у першу чергу серед
службових осіб, наділених реальними розпорядчими функціями держави, працівників
правоохоронних та контролюючих органів, у системі судової гілки влади тощо;
поліпшення роботи підрозділів Державтоінспекції з метою підвищення загальної
безпеки дорожнього руху на шляхах і вулицях населених пунктів району.
Очікувані результати у 2014 році:
покращання криміногенного стану в районі;
забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян.

Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин

Додаток
до програми економічного
та соціального розвитку Городищенського району на 2014 рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
розвитку промислового виробництва по прогнозу на 2014 рік
по Городищенському району
Показники

Одиниця
виміру

2012 рік
звіт

2013 рік
очікуване
виконання

2014рік
прогноз

2014 рік
прогноз у
% до 2013
року
(очікуваного виконання)

1
Обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) у фактичних
цінах - всього по району
у тому числі по підприємствах:
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Хлистунівське кар’єроуправління
державного
підприємства
„Управління
ТДВ
„Хлистунівський
завод
ЗБК”
ВАТ „Вільшанське РТП”
Холодокомбінат
ПАТ „Городищенський маслозавод”
ПП „Цеглабуд”
Обсяг виробництва промислової
продукції (робіт, послуг) у фактичних
цінах - всього по району

2

3

4

5

6

тис.грн.

98233,9

71942,2

76016,7

105,7

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

662,9
23829,3
7696,5
1811,2
2748
59273
2213

30,6
21258,3
11721,9
2333,4
350,0
33911
2337

30,6
22002,3
12132,2
2566,7
402,5
36318,7
2563,7

100
103,5
103,5
110
115
107,1
109,4

тис.грн.

98233,9

71942,2

76016,7

105,7

662,9
23829,3
7696,5
1811,2
2748
59273
2213

30,6
21258,3
11721,9
2333,4
350,0
33911
2337

30,6
22002,3
12132,2
2566,7
402,5
36318,7
2563,7

100
103,5
103,5
110
115
107,1
109,4

12980

520

520

100

525,5
119,7

530,0
85,0

580,0
90,0

109,4
105,9

у тому числі по підприємствах:
ВАТ „Мліївський ЗТО”
тис.грн.
Хлистунівське кар’єроуправління
тис.грн.
ЗАТ „Хлистунівський завод ЗБК”
тис.грн.
ВАТ „Вільшанське РТП”
тис.грн.
Холодокомбінат
тис.грн.
ПАТ „Городищенський маслозавод”
тис.грн.
ПП „Цеглабуд”
тис.грн.
Виробництво основних видів
у відпопромислової продукції у натуральному відних
вимірі
одиницях
виміру
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Виготовлення запасних частин до
тис.шт.
автомобілів
Хлистунівське кар’єроуправління
державного підприємства
„Управління промислових
підприємств адміністрації
залізничного транспорту України”
Щебінь
тис.м³
Пісок з відсівів
тис.м³

Камінь-бут
Розкривні скельні породи
ЗАТ „Хлистунівський завод ЗБК”
Залізобетонні вироби
Холодокомбінат
Надання послуг по зберіганню
продукції
М’ясо і субпродукти І та ІІ категорії
ВАТ „Городищенський маслозавод”
Спред солодковершковий
ПП „Цеглабуд”
Стінові будівельні матеріали

тис.м³
тис.м³

14,4
113,6

15,0
100,0

15,0
100,0

100
100

тис.куб.м

4,8

4,5

5,4

120

тонн

88,7

69,5

74,9

107,9

тонн

467,3

215,4

220

102,1

тонн

883,9

500

500

100

млн.шт.

2,3

2,5

2,5

100

До таблиці № 1

Перелік найважливіших видів
промислової продукції у натуральному
вимірі
Добувна промисловість
Брикети і напівбрикети торф’яні, тис.т.
Граніт бутовий, тис.куб.м.
Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений,
тис.куб.м.
580,0
Каолін, тис.т.
Обробна промисловість
М’ясо, включаючи субпродукти І категорії, т.220
М’ясо яловичини і телятини свіже чи
охолодженн, т
М’ясо свинини свіже чи охолоджене, т
М’ясо, субпродукти харчові свійської птиці свіжі
чи охолоджені, т.
М’ясо, субпродукти харчові свійської птиці
морожені, т.
Ковбасні вироби, т.
Продукти готові та консерви з свинини, т
Продукти готові та консерви з яловичини і
телятини, т
Продукти готові та консерви з м”яса свійської
птиці, т
М’ясні напівфабрикати, т.
Риба в’ялена, сушена чи солона, крім філе з риби,
т.
Риба копчена, включаючи філе, т.
Риба приготовлена та консерви з риби, крім риби
копченої, сушеної, солоні чи у розсілі: ікра та
заміники, виробленні з ікри інших риб, т.
Соки натуральні, включаючи апельсиновий,
нектари, т.
Соки концентровані, включаючи купажовані,
крім томатного соку, т.
Овочі (крім картоплі) і гриби замороженні, т.
Овочі консервовані натуральні, т.
Овочі, фрукти, горіхи і гриби консервовані з
додаванням оцту або оцтової кислоти, т.
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові чи
горіхові, т.
Олія нерафінована, всього т
Олія соняшникова нерафінована, т.
Молоко оброблене рідке, т.
Молоко і вершки сухі, т.
Масло вершкове жирністю до 85%, т .
Маргарин і продукти аналогічні, т. 500
Сир
свіжий
неферментований
та
сир
кисломолочний , т.
Сири жирні, т.
з них сири плавлені, т.
Молоко і вершки сгущені з додаванням або без
додавання цукру, т.
Продукти кисломолочні, т.
Морозиво, т
Борошно, т.

Крупи (пшенична, перлова, ячна і т.д), т.
Корми готові для с.г. тварин та свійської птиці, т.
Хліб і хлібобулочні вироби, т.
Борошняні кондитерські вироби, т.
Кондитерські вироби з цукру, т.
Цукор білий кристалічний, т.
у т. ч. цукор буряковий, т
Вироби макаронні у т.ч. без начинки не піддані
тепловій обробці, т.
Майонез, соуси, т.
Горілка, інші міцні спиртові напої, тис.дал.
Лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки, інші
спиртові напої, тис. дал
Напої слабоалкогольні міцністю від 1,2 до 8,5%,
тис. дал.
Спирт етиловий неденатурований із вмістом
спирту не менше 80 об.%, тис.дал.
Пиво солодове, тис.дал.
Води, включаючи мінеральні та води газовані
інші, непідсолоджені і неароматизовані, тис.дал.
Безалкогольні напої (з додаванням цукру),
тис.дал.
Тканини – всього, тис.кв.м.
у тому числі
вовняні, тис.кв.м.
бавовняні, тис.кв.м.
з волокон хімічних, тис.кв.м.
Білизна постільна, тис.шт.
Вата бавовняна, віскозна та з інших текстильних
матеріалів, вироби з вати, т.
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі
типу “парки” чи “аляски” та аналогічні вироби
чоловічі та хлопчачі, тис.шт.
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі
типу “парки” чи “аляски” та вироби аналогічні
жіночі та дівчачі, тис.шт.
Куртки вітрозахисні та вироби аналогічні жіночі
та дівчачі, тис.шт.
Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт.
Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт.
Жакети та блейзери, піджаки жіночі та дівчачі,
тис.шт.
Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі, тис.шт.
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт.
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт.
Спідниці та спідниці-брюки жіночі та дівчачі,
тис.шт.
Сорочки чоловічі та хлопчачі, тис.шт.
Блузки, туніки, батники, сорочки жіночі та
дівчачі, тис.шт.
Убори головні з хутра, шт.
Пальта і напівпальта, шуби з хутра натурального,
шт.
Одяг верхній трикотажний, тис.шт.
Светри, джемпери, пуловери, жилети та виробі
аналогічні трикотажні машинного чи ручного
в’язання, тис.шт.
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Взуття, тис.пар.
Сумки жіночі, тис.шт.
Паркет з деревини листяних порід, тис.кв.м.
Шпон, листи фанери клеєної, деревина інша,
уздовж розпиляна, завтовшки 6 мм і менше, куб.
м.
Фанера клеєна, куб.м.
Плити деревостружкові, куб.м ум.
Вікна, двері, їх рами та пороги дерев’яні, шт.
Коробки, ящики та сумки з гофрованих паперу та
картону, т.
Друкування газет, які виходять менше чотирьох
разів на тиждень, тис.прим.4-шпальт.газет ф.А2
Кислота азотна неконцентрована (слабка), тис. т.
Кислота лимонна, т.
Аміак синтетичний – всього,т.
у тому числі товарний, т.
Капролактам рідкий – всього, т.
із нього капролактам кристалічний, т.
Іонообмінні смоли, т.
Добрива азотні мінеральні – всього, т.
у тому числі:
карбамід,т
аміачна селітра, т.
сульфат амонія, т.
аміачна вода для сільського господарства, т.
аміак для сільського господарства, т.
карбамідо-аміачні суміші, т.
Фарби та лаки, сиккативи готові, т.
Препарати лікарські - всього , кг.
у тому числі за сновними видами:
препарати лікарські на основі антибіотиків, кг.
і т.д.
Засоби косметичні для догляду за шкірою,кг.
Парфуми та туалетна вода, дал.
Шампуні, л.
Скло безпечне („безосколкове”), тис.кв.м.
Двері і пороги до них, вікна, рами, стулки, жалюзі
пластмасові, кг.
Стінові будівельні матеріали, млн.шт.ум.цегли 2,5
у т.ч. цегла керамічна невогнетривка будівельна
Вапно, тис.т.
Елементи конструкцій збірні для житлового чи
цивільного будівництва з цементу, бетону чи
штучного каменю, тис.куб.м. 5,4
Бетон товарний, тис.т.
Сталь, т.
Котли парові, шт.
Насоси об’ємні роторні, шт.
Конвеєри та елеватори, шт.
Устаткування завантажувальне для сільського
господарства, шт.
Обладнання і апарати для фільтрування та
очищення повітря, шт.
Устаткування
для
миття,
наповнення,
закупорювання, пакування або обгортання
пляшок чи інших ємностей, шт.

Устаткування для зважування, шт.
Борони дискові, шт.
Борони зубові, шт.
Розпушувачі та культиватори, шт.
Сівалки, шт.
Шприци, голки, які використовуються у
медицині, хірургії, стоматології, ветеринарії,
тис.шт.
Комбайни бурякозбиральні, шт.
Причепи та напівпричепи сільськогосподарські,
шт.
Верстати для оброблення дерева, шт.
Машини та устаткування для виробництва
хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті, шт.
Машини та устаткування для цукрового
виробництва, шт.
Машини та устаткування для перероблення м’яса
тварин чи свійської птиці, шт.
Машини та устаткування для екстрагування,
приготування тваринних або рослинних жирів та
олій, шт.
Електродвигуни та генератори постійного струму,
шт.
Електродвигуни та генератори змінного струму,
електродвигуни універсальні, шт.
Трансформатори електричні, шт.
Апаратура електрична низьковольтна, тис.шт.
Годинники, шт.
Автомобілі – всього, шт.
у тому числі:
автобуси, шт.
легкові автомобілі, шт.
вантажні автомобілі, шт.
Причепи та напівпричепи автомобільні, шт.
Меблі для сидіння спеціальні (переважно з
металевим каркасом), шт.
Меблі для сидіння (переважно з дерев’яним
каркасом), шт.
Меблі конторські (офісні) та для підприємств
торгівлі, шт.
Меблі кухонні, шт.
Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру
житлових приміщень, шт.
Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води
Електроенергія, млн.кВт·год
Тепло енергія, тис. гкал.

Таблиця № 2

Інноваційна діяльність промислових підприємств по прогнозу на 2014
рік
по Городищенському району
Показники

Одиниця
виміру

Загальна кількість інноваційноактивних підприємств, що
займаються інноваційною
діяльністю
Перелік інноваційно-активних
підприємств, що займаються
інноваційною діяльністю:
___________________________
_____________________________
з них:
Впроваджено інноваційних видів
продукції (назва підприємств та
перелік видів продукції)

один.

-

-

2012 рік
звіт

2013 рік
очікуване

-

-

2014 рік
2014 рік
прогноз прогноз у %
до 2013
року (очік.
викон.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

з них:
нових видів машин,
устаткування, приладів, тощо
(назва підприємств та перелік
видів техніки)
_____________________________
Впроваджено нових
технологічних процесів (назва
підприємств та перелік
технологічних процесів)

з них:
маловідходних,
ресурсозберігаючих (назва
підприємств та перелік
технологічних процесів)

-

-

-

-

-
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Показники

Придбано нових технологій
(назва підприємств та перелік
нових технологій)

Одиниця
виміру

-

2012 рік
звіт

2013 рік
очікуване

-

-

2014 рік
2014 рік
прогноз прогноз у %
до 2013
року (очік.
викон.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

з них:
прав на патенти, ліцензії на
використання обєктів
промислової власності (назва
підприємств та прав на
патенти, ліцензії)

Обсяг реалізованої інноваційної
продукції (робіт, послуг) у
відпускних цінах підприємств без
податку на додану вартість,
акцизного збору та інших
непрямих податків, всього по
району (місту)
у тому числі по підприємствах:

тис.грн.
-//-

Економічний ефект
у тому числі по підприємствах:
_____________________________

тис.грн.

Кількість підприємств, які
сертифікували власну систему
якості на відповідність
державному стандарту
ISO 9001-2001 – всього
у тому числі по підприємствах:
____________________________

одиниць

-//-
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Перелік інвестиційних проектів, які будуть реалізовуватися у 2014 році
Городищенському району
Назва інвестиційного проекту
(адреса підприємства, реквізити інвестора)

Напрямок діяльності - Промисловість
Реконструкція виробничих приміщень
„ Агротехсервіс”

Рік
початку та
запровадження

2011

Напрямок діяльності - сільське
господарство
2010-2015
ФГ «Царина»
Створення свинорепродуктора на 2400
основних свиноматок та відгодівля свиней
в с.Товста
Початок
Черкаська філія ТОВ „Аграрна
компанія України”, м.Київ
впроваджен
Створення свинокомплексу в с. Орловці
ня
по вирощуванню та відгодівлі свиней (100
2011
тис. голів в рік) та свинорепродуктора до
2,5 тис. свиноматок та створення філіалів
ще у двох населених пунктах.
2012
ТОВ «Амкос»
Виробництво та переробка
сільськогосподарської продукції, овочів,
фруктів та виробництво соків, виготовлення
дитячого харчування, с. Мліїв

Загальний
обсяг інвестиційних
вкладень
(тис.грн.)

Інформація
відсутня

1,6

у т.ч.
потреба в
інвестиціях на
2013 рік
(тис.грн.)

Інформаці 60,7 млн.м.кв. картону на
я відсутня рік

1,55

100 тис.євро 80
тис.євро

1,0

Економічний ефект
(назва продукції, річний
обсяг виробництва у
натуральному виразі, вартість
одиниці продукції)

0,80

Соціальний ефект
від реалізації
(створення нових робочих
місць, рівень заробітної
плати)

30 робочих місць

Отримання близько 250
тонн свинини в рік;
30 тис.грн. надхлоджень до
бюджетів всіх рівнів
Отримання близько 600
тонн свинини в рік;
50 тис.грн. надхлоджень до
бюджетів всіх рівнів

Створення 25 робочих
місць

Заготівля , в тому числі у
населння, та переробка
сільськогосподарської
продукції

Створення 25 робочих
місць

Створення 50 робочих
місць
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Таблиця № 3.1.

Перелік інвестиційних проектів, які будуть реалізовуватися у 2014 році у рамках Закону України
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць»
у Городищенському районі, місті

Назва інвестиційного проекту
(адреса підприємства, реквізити
інвестора)

Термін
реалізації

Загальна
кошторисна
вартість
(тис.грн.)

Кількість
створених
робочих
місць

Середня
заробітна плата

Економічний та соціальний
ефект
(назва продукції, річний обсяг
виробництва у натуральному
виразі, вартість одиниці
продукції)

Напрямок діяльності (промисловість, сільське господарство, інші)
-

-

-

-

-

-
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Таблиця № 4

Пропозиції
щодо спорудження житла за замовниками (завершення недобудованого та нове будівництво) у 2014 році
у Городищенському районі

Назва
замовника
житлового
будинку, його
місцезнаходж
ення
1
Населення

Рік
початку –
заверше
ння
будів
ництва
2
2014

Потужність,
загальна
площа,
кв.м
3
1200

Планується
ввести у
2014 році,
загальна
площа,
кв.м

Плануються кошти
на будів
ництво у
2014 році,
тис.грн.

4
1200

Державного бюджету

Всього

5
6120

у т.ч.
кредитув
ання

6
-

7
-

у тому числі за рахунок коштів
Місцевих бюджетів
Позабюдже
тних
коштів на
у т.ч.
іпотечне та
Всього
кредитув
інші види
ання
кредиту
вання
8
9
10
-

Населення

Підприємств,
установ та
організацій

11
6120

12
-

Показники
обсягів введення в експлуатацію житла на 2014 рік за спеціальними програмами
(за рахунок усіх джерел фінансування)
у Городищенському районі

Показники

Введення в
експлуатацію
загальної площі
житла, кв.м
Обсяг фінансування,
тис.грн.
у т.ч. за рахунок
коштів місцевих
бюджетів, тис.грн.
введення в
експлуатацію
житла, кв.м
обсяг
фінансування,
тис.грн.

в тому числі
Комплексна
Регіональна
програма
програма
Забезпеченн
забезпечення
індивідуаль
я житлом
Всього
житлом
ного
Державна
громадян,
за
військовожитлового Будівни Створення
Будівництво програма
що
програм службовців та
Інші
будівництва цтво
фондів для
доступного забезпечення постраждал
а
членів їх
у сільській соціально тимчасового програми
житла
молоді
и внаслідок
ми
сімей
місцевості го житла проживання
житлом
Чорнобиль(постанова
(за
ської
КМУ від
програмою
катастрофи
29.11.1999
“Власний
№2166)
дім”)
200
200
-

300

300

20

20

40

40

20

20

Обсяги
введення в експлуатацію загальної площі житла
у Городищенському районі
Введення загальної площі житла, кв.м
2013 рік очікуване

2014 рік прогноз

всього

у т.ч.
індивідуальними
забудов-никами

всього

у т.ч. індивідуальними
забудовниками

1000

1000

1200

1200

Всього
2014 р. прогноз
до 2013 р. очікув.,
%

Обсяги
фінансування
житлового
будівництва 2014 р.
(прогноз), тис.грн.

120

6120

Таблиця № 6.1.
Показники обсягів прийнятого в експлуатацію житла на 2014 рік
за характером будівництва
У Городищенському районі

Всього,
кв.м

Обсяги прийнятого в
експлуатацію житла,
кв.м
Темп до попереднього
року, %

За характером будівництва (кв.м)
Нове будівництво
Реконструкція
у тому числі
у тому числі
завершення
реконструкц
Розширення
припинених
ія перших
Всього будівниц-твом
Всього
масових
або законсерсерій
вованих

400

200

400

400

120

120

120

120

-

1200
120

Таблиця № 6.2.

Показники обсягів прийнятого в експлуатацію житла на 2014 рік
у містах та сільській місцевості
У Городищенському районі

Всього
Обсяги прийнятого в експлуатацію
житла, кв.м
Темп до попереднього року, %

у містах

у тому числі
у сільській місцевості

1200

800

400

120

120

120

Прогноз на 2014 рік
щодо введення в експлуатацію виробничих потужностей (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переозброєння
підприємств і організацій) та створення на їх базі нових робочих місць
по Городищенському району
№
п/п

Повна назва підприємства,
організації, юридична адреса

1

2
1.

ВАТ „Агротехсервіс”

2

Пп. Боюк АА

1.

ПП „Агрофірма”Колос” с. Журавка

Введення в експлуатацію нових потужностей у 2014 році
Одиниця
Прогноз по
виміру
потужностях
Найменування
у 2014 році
3
Промисловість
Реконструкція існуючих виробничих
приміщень ВАТ „Агротехсервіс” під цех
з виробництва гофрокартону по вул.
Чехова, 2 в м. Городище
Будівництво цеху по виготовленню
деревного вугілля в урочищі Сірий
Острів в адмінмежах Орловецької с.р
Городищенського району
Сільське господарство
Реконструкція відділення приймання,
очищення, сушіння та зберігання зерна
на території ПП „Агрофірма „Колос” с.
Журавка

4

Планується у 2014
році створити нові
робочі місця,
одиниць

5

6

Млн. м.кв.у
рік

61,0

15-30

т

960

15

Тис.т
15
одноразової
переробки

8-15

км

2

-

М.кв

70

2

2.
1.

Служба автомобільних доріг у
Черкаській області

1.

ПП „Агрофірма”КСВ”

Транспорт і зв’язок
Реконструкція шляхопроводу через
залізницю та підходів до нього на
168+068 км національної дороги
державного значення Київ – Знямянка
Будівництво і т.д.
Реконструкція дахового простору

2.

магазину продовольчих товарів по вул.
Д.Кушніра, 70, с. Мліїв
Будівництво магазину промислових
товарів с. Хлистунівка, вул. Ружина, 79.

Пп. Бабяк А.А

М. кв

120

4
Таблиця

№8

Розвиток мережі торговельного та побутового обслуговування у 2014 році
по Городищенському району
Кількість
створених у
2013 році
Показники

Кількість об’єктів торгівлі всього,
у т.ч.:
магазини продовольчі та змішані
магазини непродовольчі
магазини книжкові
аптеки
павільйони, кіоски (в т.ч.
аптечні/книжкові)
АЗС
Кількість об’єктів торгівлі на
ринках всього, у т.ч.:
магазини

Наявність
(очікувана) станом
на 01.01.2014

Планується відкрити у 2014 році
у тому числі:

поновлення
у т.ч. у нове будівництво роботи існуючих
у т.ч. у
у т.ч. у Всього сільській
об’єктів
Всього сільській Всього сільській
місцевості
у т.ч. у
у т.ч. у
місцевості
місцевості
Всього сільській Всього сільській
місцевості
місцевості
4
4
361
191
2
2
1
1
одиниць
1
1

Одиниця
виміру

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

3
1

3
1

256
52
17
27

142
23
8
14

2
-

2
-

1
-

1
-

1
-

1
-

одиниць одиниць

-

9
106

4
-

-

-

-

-

-

-

одиниць -

-

3

-

-

-

-

-

-

-

одиниць

павільйони, кіоски (в т.ч. аптечні)
Книжкові прилавки
Кількість об’єктів громадського
харчування всього,
у т.ч. ресторани
Кількість заготівельних пунктів,
Кількість об’єктів побуту всього:
у т. ч. по видах послуг
Перукарні,салони краси
Ремонт транспортних засобів
Пошив ремонт одягу
Ремонт годинників
Ремонт взуття
Оброблення
деревини,виробн.виробів з
деревини
Виробництво меблів
Фото-відео послуги
Будівництво та ремонт приміщень
Ремонт побутової техніки
Ритуальні послуги
лазні
Ремонт ювелірних виробів
інші

одиниць одиниць одиниць

-

103
31

22

-

-

-

-

-

-

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

3
1
-

2
-

1
4
101
10
15
5
1
6
26

2
48
4
7
1
3
19

9
5
2
2
-

9
5
2
2
-

-

-

9
5
2
2
-

9
5
2
2
-

1
1

1
1

6
2
1
2
11
7
1
8

4
1
4
2
3

-

-

-

-

-

-

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

Інфраструктура підтримки підприємництва
по Городищенському району

Кількість, одиниць
Інфраструктура

Бізнес-центри
Бізнес-інкубатори
Інформаційноконсультативні установи

1

2012 рік

2013 рік

2014 рік

факт

очік.

прогноз

1

1

Забезпечення населення Городищенського району
транспортним сполученням
Маршрут загального
користування, який
пролягає через населений
пункт (автобусний,
залізничний)

Населений пункт

назва

село Зелена Діброва

кількість
мешканців

номер

570

100

село Дирдин

1024

100
109

село Хлистунівка

2301

100

село В’язівок

2435

100

село Воронвіка

904

100

село Дмитрове

108

100

Селище міського типу
Вільшана

3221

100,
101

селище Незаможник

2

100
101

селище Сагайдачне

58

100
101

Планується у 2014 році
Режим
роботи (пн,
вт, ср, чт,
птн, сб, нд)

Перевізник,
який
обслуговує
маршрут

додатково збільшити
кількість днів
обслуговування
(пн, вт, ср, чт, птн, сб,
нд)

відкрити
маршрут із
режимом
роботи

щоденно

-

-

Щоденно
Пн, вт, ср,
чт, птн, нд

-

-

щоденно

-

-

-

-

-

-

щоденно

-

-

Щоденно
Пн, ср, птн,
нд

-

-

Щоденно
Пн, ср, птн,
нд

-

-

-

-

назва

Городище АС —
Зелена Діброва
Городище АС —
Зелена Діброва ;
Рай лікарня –
Хлистунівка Ксавеврове
Городище АС —
Зелена Діброва
Городище АС —
Зелена Діброва
Городище АС —
Зелена Діброва
Городище АС —
Зелена Діброва
Городище АС —
Зелена Діброва;
Городище АС —
Сегединці -Журавка
Городище АС —
Зелена Діброва;
Городище АС —
Сегединці -Журавка
Городище АС —
Зелена Діброва;

щоденно
щоденно

Щоденно

ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147”

ПрАТ

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

село Товста

713

100

Городище АС —
Зелена Діброва

щоденно

селище Стадниця

12

100

Городище АС —
Зелена Діброва

щоденно

село Журавка

603

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

селище Тихі верби

11

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

село Петропавлівка

1079

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

село Вербівка

1565

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

1

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

573

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

селище Ільченкове

1

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

селище Кудинівка

5

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

селище Моргунове

28

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

селище Кличкове

село Петрики

“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

село Петрики

251

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

село Сегединці

261

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

селище Трихуторівка

28

101

Городище АС —
Сегединці -Журавка

Пн, ср, птн,
нд

село Валява

2329

102

Городище АС —
Валява

Пн, ср, птн,
нд

село Старосілля

2195

103

Городище АС —
Старосілля

Пн, ср, птн

Буда Орловецька

386

104

Городище АС —
Буда Орловецька

Пн, ср, птн,
нд

село Мліїв

4014

107
103

Городище (Зал.станція)
— Мліїв
Городище АССтаросілля

Щоденно
Пн, ср, птн

село Набоків

411

2

Городище(зал.станція) –
вул.Будьонного

щоденно

Місто Городище

14104

2
1

Городище(зал.станція) –
вул.Будьонного,
Рай лікарня- вул.Чапаєва

щоденно

Селище міського типу
Цвіткове

1116

105

Городище АС —
Цвіткове

Пн, вт, ср,
чт, птн, нд

село Орловець

1767

105

Городище АС -.Цвіткове

Пн, вт, ср,
чт, птн, нд

АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

село Хлистунівка

2301

109

Райлікарня —
Хлистунівка —
Ксаверове

Пн, вт, ср,
чт, птн, нд

село Ксаверове

372

109

Райлікарня —
Хлистунівка —
Ксаверове

Пн, вт, ср,
чт, птн, нд

АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147
ПрАТ
“Городищенське
АТП 17147

-

-

-

-

Таблиця № 10.1.

Забезпечення населення області транспортним сполученням
Кількість населених пунктів в районі
які мають транспортне сполучення

Район, місто

всього

Городищенський
район

всього

автобусне

залізничне

32

32

32

32

Кількість
населених
пунктів, які не
мають
транспортного
сполучення

Планується у 2014 році
забезпечити транспортним
сполученням населених
пунктів (кількість)
відповідно до
всього
норм

-

-

-

Таблиця № 11

Забезпечення Городищенського району (послугами поштового зв'язку)
одиниць
Район
(місто)

Наявна кількість поштових
відділень / (у т.ч. пересувних)
станом на 01.10.2013
(об'єктів поштового зв'язку)

Наявна кількість поштових
скриньок загального
користування станом на
01.10.2013

Всього у міській
у
Всього у міській
у
місцевос сільській
місцевос- сільській
ті
місцевості
ті
місцевості
1
Городище
нський

2
22

3
2

4
20

5
32

6
12

7
20

Населені пункти, в яких відсутні поштові
відділення (відсутні поштові скриньки
загального користування) станом на
01.10.2013'
Назва
кількість поштові
населеного населен- скриньки
пункту
ня
(+ - в
наявності)
8
-

9
-

10
-

Планується відкрити поштових
відділень / (встановити
поштових скриньок чи
пересувних відділень*) у 2014 р.

обслуговуються
листоношею

Всього

11
-

12
-

у міській
у
місцевос- сільській
ті
місцевості
13
-

14
-

Таблиця № 11.1.

Забезпечення Городищенського району телекомунікаційними послугами
Район (місто)
Наявність
ОТА
станом на
01.10.2013
1
Городище

2
6972

Телефонний зв’язок
Проводове мовлення
Наявність Черга на Плану- Нетелефонізо Кількість Кількість Планується
ДТА
встановле ється вані населені працюю- не працю- поновити
станом на ння ДТА встановит
пункти
чих
ючих
роботу
01.10.2013
на
и у 2014 р. станом на радіоточок радіоточок радіоточок
01.10.2013
01.10.2013 01.10.2012 01.10.2013 у 2014 р.
3
6060

4
284

5
120

6
1

7
1503

8
1287

одиниць
Інформаційні технології
Не
Кількість
Кількість
радіофікова абоненттів
портів,
ні населені
мережі
запланованих
пункти на Інтернет на встановити у
01.10.2013
01.10.2013
2014р.

9
47

10
3

11
1828

12
480

Таблиця № 11.2.

Забезпечення Городищенського району послугами кабельного телебачення та мережі Інтернет
Район
(місто)

Наявність кабельного
телебачення на 01.10.2013
(зазначити оператора)
2

1
Городище

-

Кількість споживачів
кабельного
телебачення
3
4
-

-

Оператор мережі Інтернет,
що надає послуги на
01.10.2013
5
6
1

Укртелеком

Кількість споживачів
мережі Інтернет на
01.10.2013
7

одиниць
Планується забезпечити
у 2014 р. споживачів
мережі Інтернет
8

1828

480

Основні показники споживання енергоносіїв промисловими підприємствами у
2013-2014 роках по Городищенському району
2013 рік
2013 рік прогноз у
Одиниця
очікуване
2014 рік
% до 2014 року
Показники
виміру
споживання
прогноз
(очікуваного)
споживання)
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів промисловістю
- природного газу
- твердого палива
- нафтопродуктів
- теплоенергії
- електроенергії
у тому числі по промислових
підприємствах основного кола:
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- природного газу
- нафтопродуктів
- електроенергії
Хлистунівське кар’єроуправління
державного
підприємства
„Управління
промислових
підприємств
адміністрації
залізничного транспорту України”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- природного газу
- нафтопродуктів

тис.куб.м.
тонн
тонн
Гкал
млн.кВт-год

580
600,0
627
2000
6,84

600
600,0
596,5
2000
6,79

103,4
100,0
95,1
100
99,3

тис.куб.м.
тонн
млн.кВт-год

300
15
0,2

320
15
0,2

107
100
100

тис.куб.м.
тонн

30,0
425
4,6

100
93,4
97,9

- електроенергії
ТДВ „Хлистунівський завод ЗБК”
Споживання
паливно-енергетичних ресурсів
- твердого палива
- нафтопродуктів
- теплоенергії

млн.кВт-год

30,0
455
4,7

тонн
тонн
Гкал

300
8
2000

300
8
2000

100
100
100

- електроенергії
ВАТ „Вільшанське РТП”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- нафтопродуктів
- електроенергії
Холодокомбінат
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- нафтопродуктів
- електроенергії

млн.кВт-год

0,25

0,25

100,0

тонн
млн.кВт-год

9,0
0,07

9,5
0,07

106
100,0

тонн
млн.кВт-год

20
0,3

19
0,2

95,0
66,7

ПАТ
„Городищенський
маслозавод”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- природного газу
- електроенергії
ПП „Цеглабуд”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- твердого палива
- нафтопродуктів
- електроенергії

тис.куб.м.
млн.кВт-год

250
1

250
1,15

100
115

тонн
тонн
млн.кВт-год

300
120
0,12

300
120
0,12

100
100
100

Таблиця № 13
Паливно-енергетичний баланс Городищенського району на 2013-2014роки
Статті балансу

Одиниця
виміру

2013рік
очікув.

2014 рік
прогноз

1

2
тис.т.у.п.

3
-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А. Пропозиція, всього

І. Виробництво енергетичних ресурсів в регіоні –
всього, у т. ч.:
1. Виробництво електроенергії – всього,
у т. ч. електростанціями:
загального користування (кількість електростанцій ____), з них
малими гідроелектростанціями (______)
промисловими (кількість- ____)
сільськими (кількість- ____)
транспортними (кількість- ____)
будівельними (кількість- ____)
іншими (кількість- ____)
2. Виробництво електроенергії нетрадиційними
джерелами енергії (когенераційними
установками, вітровими електростанціями тощо)
3. Виробництво теплової енергії – всього,
у т. ч.
для виробничих потреб
для населення (з урахуванням пільг і субсидій),
бюджетних установ і організацій

тис. т.у.п.
тис. кВт год.
тис. т.у.п.
тис. кВт год.

тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.

тис. т.у.п.
тис.Гкал
тис. т.у.п.
тис.Гкал
тис.Гкал
тонн

4. Виробництво торфобрикетів
тис. т.у.п.

1
ІІ. Поставки енергоресурсів з-за меж регіону –
всього, у т.ч.
1. Поставка електроенергії
2. Поставка природного газу
3. Поставки інших видів палива, з них:
кам’яне вугілля та брикети
торфобрикети
автомобільний бензин
газойль (дизельне паливо)
Б. Попит

Споживання електроенергії – всього, у т.ч.:
промисловість
сільське господарство
житлово-комунальне господарство
підпр. і орг. державного бюджету
підпр. і орг. місцевого бюджету
населення, з урахуванням пільг і субсидій
інші споживачі

2
тис. т.у.п.

3

4

-

-

тис. кВт год.
тис. т.у.п.
тис.куб.м
тис. т.у.п.
тис. т.у.п.
тонн
тонн
тонн
тонн

39003
13,7
21277
25,34
16,5
2900
6300
3100
4100

39965
14,0
23050
26,74
16,8
3000
6300
3200
4200

тис.т.у.п.

55,54

57,54

тис. кВт год.
тис. т.у.п.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис.куб.м

39003
13,7
2359,6
2010,4
181,8
174,4
1200,0
28666,1
4411,5
21277

39965
14,0
2000
2100
190
175
1300
29700
4500
23050

тис. т.у.п.

25,34

26,74

тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м

900
-

950
-

тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.Гкал
тис.т.у.п.
тис.Гкал
тис.Гкал

19007
205
1165
-

20600
300
1200
-

тис. т.у.п.
тонн
тонн
тонн
тонн
тис.куб.м

16,5
2900
6300
3100
4100
0,9

16,8
3000
6300
3200
4200
1,2

Споживання природного газу – всього,
у т.ч.:
промисловість – всього, у т. ч.
для неенергетичних цілей
для перетворення в інші види енергії
теплоенергетика для потреб населення та бюджетної
сфери
населення, з урахуванням пільг і субсидій
підприємства і орг. державного бюджету
підприємства і орг. місцевого бюджету
Споживання теплоенергії – всього, у т.ч.:
для виробничих потреб
для населення (з урахуванням пільг і субсидій),
бюджетних установ і організацій
Споживання інших видів палива, з них:
кам’яне вугілля та брикети
торфобрикети
автомобільний бензин
газойль (дизельне паливо)
дрова для опалення

Таблиця № 14

Потреба
у кадровому забезпеченні робочими професіями
галузей економіки у 2014 році
по Городищенському району
Галузі

1.

Назва професій

Промисловість
Робітничі професії:
1 Різноробочі

2.

3.

Потреба / осіб/
Всього
у т.ч.
підготовка
безпосередньо
на виробництві

Сільське господарство

Будівництво

4.

Транспорт і зв’язок

5.

Торгівля

6.

Побутове обслуговування
населення

1.Оператори по догляду за
свиньми
2.Оператори по догляду за
птицею
3.Механізатори
4. Водії
5. Електрики
6. Різноробочі
1. Водій
2. Електрогазозварник
3. Маляр
4. Штукатур
1. Водій автобуса
2. Електрогазозварник
3.Електомонтер
4.Інженер по охороні працІ
1.Продавець
1.Майстер по ремонту
взуття
2. Майстер по ремонту
годинників
3.Перукар

Всього

10

25

25

25
20
5
5
20
4
2
2
5
1
1
4
1
30

25
20

5

30

1
1
4
166

105

Основні показники
економічного і соціального розвитку Городищенського району агропромислового
комплесу на 2014 рік

Показники

2013 рік
очікуван
е
виконан
-ня

2014
рік
прогно
з

3

4

5

2014 рік
(прогноз
) у % до
2013
року
(очікува
ного
виконан
ня)
6

х

х

х

х

2012
Одиниц
рік
я виміру
факт

1
2
Промисловість
Індекс промислового виробництва, у
%
тому числі:
у виробництві харчових продуктів,
%
напоїв та тютюнових виробів

х

Агропромисловий комплекс
Валова продукція сільського
господарства у порівняних цінах
2010 р. (всі категорії господарств)
у % до попереднього року
в т.ч.: сільськогосподарські
підприємства
у % до попереднього року
Виробництво основних видів
сільськогосподарської продукції:
Зернові культури ( у вазі після
доробки)
у тому числі: пшениця
кукурудза на зерно
Цукрові буряки (фабричні)
Олійні культури :
у т. ч.: соняшник
соя
ріпак
Картопля
Овочі всього:
у тому числі: зелений горошок
кукурудза цукрова

млн.грн. 538

554,1

570,7

103,

%

108,7

103

103

х

млн.грн

358,6

591,8

609,6

103,0

%

110,6

103

103

х

150

105,9

41,5
112
16,4

98,3
124,7
9,9

16,2
5,0
5,1
37,0
8,3

96,4
75,8
65,4
98,9
125,8

тис.тонн 141,7
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тонн
тонн

42,2
89,8
165,4

146
41
111
30,5

16,8
6,6
7,8
37,4
6,6

17,2
4,5
9,0
25,0
8,2

Худоба і птиця в живій вазі
у тому числі: птиця
Молоко
Яйця
Чисельність поголів’я (на кінець
року):
ВРХ
корів
свиней
птиці

тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
млн.шт.

5,067
3,040
20,953
72,506

5,120
3,100
20,670
92,240

5,17
3,120
20,880
92,300

101
100,6
101
100,1

голів
голів
голів
тис.голі
в

7806
3979
25282

8600
3900
35000
803,753

8770
3940
36000

102
102
103

815,0

101

737,493

Виробництво продукції рослинництва:
Обсяги виробництва зерна всіма категоріями господарств у 2014 році
тис.тонн
Зернові всього

в. т.ч. пшениця

Райони

2012
факт

2013
очікуване

2014
прогноз

2012
факт

2013
очікуване

2014
прогноз

Городищенський

141,7

146

150

42,2

41

41,5

Обсяги виробництва технічних культур всіма категоріями господарств
на 2014 рік,
тис.тонн
Цукрові буряки
Соняшник
Райони

2012
факт

2013
очікуване

2014
прогно
з

2012
факт

2013
очікуване

2014
прогноз

Городищенський

165,4

30,5

16,4

16,8

17,2

16,2

Виробництво продукції тваринництва:
Обсяги
виробництва продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами
тонн
Худоба і птиця в живій вазі в тому числі птиця
Райони

2013
2013
2014
2014
2012
очікуочіку- прогно
прогноз факт
ване
ване
з
2590
4624
4716
1469
2823
2870
Городищенський
Молоко, тонн
Яйця, тис.шт
7691
7500
7700
59441
80000
81000
Прогноз на 2014 рік чисельності поголів’я великої рогатої худоби в усіх
категоріях господарств області
Фактична
Очікувана
Прогноз
чисельність
чисельність
поголів’я на
Назва району
поголів’я на
поголів’я на
01.01.2015
01.01.2013
01.01.2014
(голів)
(голів)
(голів)
2012
факт

Городищенський

7806

8500

8670

Прогноз на 2014 рік чисельності поголів’я корів в усіх категоріях господарств
області

Назва району

Фактична
чисельність
поголів’я на
01.01.2013
(голів)

Очікувана
чисельність
поголів’я на
01.01.2014
(голів)

Прогноз поголів’я
на 01.01.2015
(голів)

Городищенський

3979

3900

3920

Прогноз на 2014 рік чисельності поголів’я свиней в усіх категоріях господарств
області

Назва району

Фактична
чисельність
поголів’я на
01.01.2013
(голів)

Очікувана
чисельність
поголів’я на
01.01.2014
(голів)

Прогноз поголів’я
на 01.01.2015
(голів)

Городищенський

25282

35650

36000

Прогноз на 2014 рік чисельності поголів’я птиці в усіх категоріях господарств
області

Назва району

Фактична
чисельність
поголів’я на
01.01.2013
(тис.голів)

Очікувана
чисельність
поголів’я на
01.01.2014
(тис.голів)

Прогноз
поголів’я на
01.01.2015
(голів)

Городищенський

797,5

803,2

803,4

Додаток 1
Розділ “Розвиток районів та міст обласного значення”
Назва району Городищенський район .
1. Основна мета розвитку району у 2014 році:
відновлення економічного зростання, що стане базовою передумовою для розв’язання
гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення.
2. Пріоритетні завдання та основні заходи на 2014 рік по району

№
п/
п
Газифікація
1
Будівництво
підвідного
газопроводу
Вільшана Товста
Будівництво
1
Хірургічне
відділення
районної
лікарні
м.Городищебудівництво
2
Завершення
реконструкці
ї
покрівлі
діючого 3-х
поверхового
корпусу
стаціонару
лікарні
м.
Городище
3
Реконструкці
я
покрівлі
діючого 3-х
поверхового
корпусу
стаціонару
лікарні ( 2-х
поверхового
блоку ) м.
Городище
4
Реконструкці
я із заміною

Виконавц
Джерела та обсяги фінансування (тис. грн)
і
Державний Обласний
Місцевий
Інші
бюджет
бюджет
бюджет джерела

Очікувани
й
результат
у 2014
році

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва

10600

-

-

-

17,215 км

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва
Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва

8702

-

-

-

150 ліжок

-

-

-

200

Управлін
ня
капітальн
ого
будівниц
тва

495,5

-

-

-

Управлін
ня

300

-

-

-

технологічно капітальн
го
ого
обладнання
будівниц
котельні
тва
центральної
районної
лікарні
м.
Городище з
метою
зниження
рівня
забруднення
атмосферног
о повітря
Житлово-комунальне господарство
1
Реконструкці КП
я водозабору „Комунал
для
ьник”
водозабезпеч
ення
м.Городище

1089,75

272,5

-

2

Реконструкці КП
я
„Комунал
каналізаційн ьник”
ої мережі по
вул.Гагаріна,
м.Городище

528,3

132,2

-

3

Водовід
Валявськ с.Валява
а сільська
Городищенс рада
ького району

273,5

68,5

-

Водозабір
ні
свердлови
ни,
напірний
трубопров
ід,
резервуар
чистої
води
Будівницт
во самоплинної
каналізаці
ї
каналізаці
йної
насосної
станції,
напірного
колектора
для
підключе
ння
споруд
РТМО
Добудова
800 п.м.
водогону
та
капітальн
ий ремонт
артезіансь
кої
свердлови
ни

Додаток 2
Основні показники соціально-економічного розвитку
Городищенськогорайону по прогнозу на 2014 рік
№

Показник

1

Чисельність наявного населення (середньорічна),
тис.осіб
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,
послуг) у фактичних цінах, тис.грн.
Кількість інноваційно-активних підприємств, що
займаються інноваційною діяльністю, одиниць
Частка інноваційно-активних підприємств у % до
загальної кількості промислових підприємств регіону
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт,
послуг) у відпускних цінах без податку на додану
вартість, акцизного збору та інших непрямих податків,
тис.грн.
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування, млн.грн.
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у
фактичних цінах), грн.
Обсяг інвестицій у житлове будівництво, млн.грн.
Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв.м
Темп зростання (зменшення) введеного в експлуатацію
житла,%
Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис.дол.США
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних
інвестицій, %
Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах
у розрахунку на душу населення), дол.США
Обсяг експорту, тис.дол.США
Темп зростання (зменшення) експорту, %
Обсяг імпорту, тис.дол.США
Темп зростання (зменшення) імпорту, %
Середньооблікова чисельність штатних працівників,
зайнятих у галузях економіки, тис.чол.
Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях
економіки (без малих підприємств та
військовослужбовців), тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих
у галузях економіки, грн.
Темп зростання (зменшення) середньомісячної
заробітної плати, %
Кількість створених робочих місць (в усіх сферах
економічної діяльності), одиниць
Обсяг роздрібного товаробороту, включаючи
ресторанне господарство (підприємств-юридичних
осіб), тис.грн.

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

2012 рік
звіт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

42,2

41,7

41,4

98233,9

71942,2

76016,7

-

-

-

-

-

-

-

-

44,6

52,8

59,0

1058,3

1266,7

1425,2

2,2
891

2,0
1000

2,0
1200

124,1

112,2

120

4907,9

4770,5

4736,2

-

-

-

-

116,3

114,4

114,4

-63,4

у 3,3 р. б.

у 3,3 р. б.

-40,7

у 2,8 р.б.

у 2,8р.б.

5,8

5,7

5,7

12298

14820

18240

2236

2600

3200

116,4

120

120

688

676

676

69732,4

71254,2

72679,3

№

Показник

24

Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного
товаробороту, включаючи ресторанне господарство
(підприємств-юридичних осіб), %*
Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами
сфери послуг, тис.грн.
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих
споживачам послуг, %*
Обсяг послуг, реалізованих населенню, тис.грн.
Темп зростання (зменшення) обсягу послуг,
реалізованих населенню, %*
Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на
одного жителя, грн.
Кількість малих підприємств (юридичні особи),один.
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб, осіб
Фінансовий результат до оподаткування (з малими
підприємствами) (+, -) у фактичних цінах, тис.грн.
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за
рахунок усіх джерел фінансування:
Дошкільні заклади освіти, місць
Загальноосвітні школи, уч. місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвід.за зміну
Водопровід, км

25
26
27
28
29
30
31
32
33

2012 рік
звіт

2013 рік
очікуване

2014 рік
прогноз

99,3

102

102

7096,3

7756,3

8531,9

77,8

109,3

110

6354,7

7238,0

8323,7

91,2

113,9

115

150,6

173,5

199,6

266

268

270

1179

1184

1192

99548,9

107968

108698,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,2

30,0

70,0

-

-

-

-

Каналізація, км
Теплопостачання, км
Газопроводи, км
Вулиці і дороги у населених пунктах, км

Перелік заходів
соціально-економічного розвитку Городищенського району (міста) на 2014 рік в рамках обласної програми «Будуємо нову
Черкащину» на 2011-2015 роки
(тис. грн.)

№
п/п

1

2

3

4

5

Конкретний захід

Будівництво підвідного
газопроводу
до
смт.Вільшана,с Товста
«Хірургічне відділення
районної
лікарні
м.Городищебудівництво»
Завершення
реконструкції покрівлі
діючого 3-х поверхового
корпусу
стаціонару
лікарні м. Городище
Реконструкція покрівлі
діючого 3-х поверхового
корпусу
стаціонару
лікарні
(
2-х
поверхового блоку ) м.
Городище
Реконструкція
із
заміною технологічного
обладнання
котельні
центральної
районної
лікарні м. Городище з
метою зниження рівня
забруднення

10600

10600

Джерела фінансування
Місцевий
бюджет
Обласний
(районний,
бюджет
сільський,
селищний)
-

8702

8702

-

-

-

-

200

200

-

-

-

-

Управління
капітального
будівництва

495,5

495,5

-

-

-

-

Управління
капітального
будівництва

300

300

-

-

-

-

Управління
капітального
будівництва

Обсяг
фінансування

Державний
бюджет

Інші
джерела

Економічний
та
соціальний
ефект

-

-

Відповідальні
за виконання

Управління
капітального
будівництва
Управління
капітального
будівництва

6

7

8

9

атмосферного повітря
Реконструкція
водозабору
для
водозабезпечення
м.Городище
Реконструкція
каналізаційної мережі
по
вул.Гагаріна,
м.Городище
Водовід
с.Валява
Городищенського
району
Реконструкція існуючих
виробничих приміщень
ВАТ
„Агротехсервіс”
під завод з виробництва
гофрокартону”Придніпр
овський „ м. Городище

1362,25

-

1089,75

272,5

-

-

Виконком
міської ради

660,5

-

528,3

132,2

-

-

Виконком
міської ради

342

-

273,5

68,5

-

-

Виконком
сільської ради

-

-

-

-

інвестиції

Річний обсяг інвестор
виробництва
гофрокартону
60,7
млн.
кв.м,
свориться 250
робочих
місць

Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин

Перелік першочергових актуальних соціально-економічних питань по
бюджетних установах Городищенського району до Програми економічного і соціального
розвитку Городищенського району на 2014 рік .

№
п/п
1.

2.

3

Назва
установи
Відділ освіти

Всього
Відділ культури

Всього
Охорона
здоров’я

Конкретні заходи
Реконструкція даху Валявської ЗОШ I-III ступенів
друга черга
Встановлення багатофункціонального спортивного
майданчика на території Вільшанської ЗОШ I-III
ступенів за рахунок коштів селищної ради.
Обробка дерев’яних конструкцій Мліївської ЗОШ
I-III ступенів № 1
Реконструкція комерційного вузла обліку газу
Городищенської ЗОШ I-III ступенів № 3
Заміна газопальникових пристроїв та автоматики
безпеки тепло генераторних Городищенської ЗОШ
I-III ступенів №3 та Городищенського
економічного ліцею
Заміна вікон Мліївській ЗОШ I-III ступенів
№1,Петропавлівському НВК, Хлистунівській ЗОШ
I-III ступенів
Районний палац культури ім. С.С. ГулакаАртемовського
Дитяча школа мистецтв ім. С.С. ГулакаАртемовського
Центральна районна бібліотека ім. В. Симиренка
Районна дитяча бібліотека
Городищенський районний центр дозвілля і кіно
Міський центр культури і туризму
Районний музей С.С. Гулака-Артемовського
Літературно-меморіальний музей письменника
Івана Ле
Продовження будівництва хірургічного корпусу на
150 ліжок в м.Городище (завершення першої та
продовження другої черги)
Проведення капітального ремонту покрівлі гаража
площею 1250 м.кв. ( На даний час проведено
експертну оцінку стану покрівлі та виготовлено
проектно-кошторисну документацію (рахунок на
суму 3433,00 грн. оплачено у жовтні 2013 року)
1) Реконструкція із зміною технологічного
обладнання котельні ЦРЛ м.Городище з метою
зниження рівня забруднення атмосферного
повітря, кошти держбюджету. Кошторисна
документація в наявності, вартість робіт становить
300,0 тис.грн., документація по даному об’єкту
подана до програми «КУСАНОНЕ».

Капітальні вкладення,
тис.грн
320,4
100,0
(кошти селищної ради )
37,0
7,0
55,0

76,8

496,2
410,0
150,0
37,0
250,0
50,0
330,0
214,0
15,0
1456,0
Кошти Державного
бюджету
302,5

300,0

Всього
Всього по
району

602,5
2554,7

Перелік першочергових актуальних соціально-економічних питань в
населених пунктах району та м.Городище на 2014 рік
№
п/п
1.

Назва
населеного
пункта
м.Городище

2.

Всього
смт. Вільшана

Конкретні заходи

Капітальні
вкладення,
тис.грн
Приведення до належного стану приміщення міського
330,0
центру культури і дозвілля
Капітальний ремонт приміщення ДНЗ „Веселка”
250,0
Розробка генерального плану міста
150,0
Відновлення вуличного освітлення
200,0
Будівництво скважини на міському водозаборі
100,0
Установка системи очищення води на міському
150,0
водозаборі
Оформлення документації на сміттєзвалище
10,0
1190,0
Ремонт доріг та будівництво тротуарів
Відновлення вуличного освітлення
Придбання та встановлення спортивного майданчика
Ремонт покрівлі дитячої бібліотеки та адміністративного
приміщення селищної ради
Виготовлення проектно-кошторисної документації для
будівництва водогону
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах селищної ради на дорогах комунальної та
державної власності

3.

4.

Всього
смт. Цвіткове

Всього
с.БудаОрловецька

Поточний ремонт доріг
Ремонт приміщення селищної ради
Ремонтні роботи ДНЗ
Корекція грошової оцінки землі
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах селищної ради на дорогах комунальної та
державної власності
Відновлення вуличного освітлення
Поточний ремонт вул.Погрібного (соціальна угода)
Реконструкція сходів до обеліска Слави
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності

5.

Всього
с.Валява

80,0
170,0
90,0
100,0
70,0
15,0

597,5
10,0
7,5
6,5
11,5
6.0

120,5
14,0
5. 0
5,0
3,5

40,5
Ремонт доріг
Ремонт Пагорба Слави
Ремонт покрівлі сільської ради
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності

50,0
500,0
70,0
2,0

Всього
6

с.Вербівка

7.

Всього
с.Воронівка

8

Всього
с.В’язівок

9.

Всього
с.Дирдин

10

Всього
Журавка

11.

Всього
З-Діброва

622,0
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт доріг
Ремонт даху ЗОШ
Ремонт ДНЗ „Липка”
Придбання житла для дітей сиріт
Придбання обладнання та костюми для СЦКД
Впорядкування сміттєзвалища
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт доріг
Благоустрій населеного пункту
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт доріг
Ремонт СЦКД
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Ремонт доріг
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт у школі (заміна вікон)
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Капітальний ремонт системи опалення СЦКД
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт доріг
Корекція грошової оцінки землі
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Продовження робіт по озелененню паркових зон по
вулиці Шевченка
Ремонт доріг комунальної власності сільської ради
Поточні ремонти приміщень комунальної власності
сільської ради
Благоустрій населеного пункту:
підтримання в
належному стані території села, сільського цвинтаря,
пам’ятників та пам’ятних знаків
Розвиток комунального підприємства Зеленодібрівської

150,0
100 ,0
100,0
15,0
35,0
20,0
20,0
60,0

500,0
100,0
70,0
7,0
6,0

183,0
300,0
400,0
600,0
50,0

1500,0
40,0
82,0
4,0
5,0

131,0
80,0
45,0
20.0
10,2
3,0

158,2
10,0
30,0
15,0
5,0

20,0

сільської ради, в тому числі, надання субвенції
Заміна дверей сільського центру культури та дозвілля,
придбання стільців, придбання театральних костюмів,
придбання більярдного стола .
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
12.

Всього
с.Калинівка

13.

Всього
с.Ксаверове

14.

Всього
с.Мліїв

15.

Всього
с. Орловець

16.

Всього
с.Петрики

Всього

Поточний ремонт адмінприміщення
Поточний ремонт будинку культури
Розробка документації на сміттєзвалище та кладовище
Ремонт доріг
Ремонт Обеліска Слави
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Ремонт доріг
Відновлення вуличного
- ремонт даху СЦКД
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Відновлення вуличного освітлення
Заміна вікон у приміщенні двох шкіл
Заміна вікон у ДНЗ „Яблучко” , „Пролісок”
Ремонт доріг
Ремонт приміщення сільської ради
Корекція грошової оцінки землі
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Виготовлення документації на сміттєзвалища
Поточний ремонт доріг
Відновлення вуличного освітлення
Встановлення котла у ДНЗ
Ремонт будинку культури
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності
Відновлення водопостачання
Відновлення вуличного освітлення
Відзначення 50-р Сегединської ЗОШ
Придбання комп’ютерної техніки в СЦКД
- придбання сценічних костюмів
Будівництво автобусної зупинки біля будинку культури

77,0

3,0

160,0
10,0
20,0
15,0
30,0
20,0
3,0

98,0
50,0
30,0
50,0
5,0

155,0
24,0
50,0
60,0
50,0
30,0
26,5
5,0

245,5
8,0
15,0
60,0
80,0
12,0
2,0

177,0
20,0
73,0
5,0
6,0
20,0
124,0

17.

с.Петропавлівка

18.

Всього
с. Старосілля

19.

Всього
с..Товста

20.

Всього
с.Хлистунівка

Відновлення вуличного освітлення
Заміна вікон у кімнаті гурткової роботи при СЦКД,
Придбання стільців
Ремонт дорожнього покриття
Заміна огорожі біля Братської Могили, центральному
кладовищі
Будівництво зупинки

Реконструкція другої черги водогону
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт доріг
Ремонт доріг
Відновлення вуличного освітлення
Заміна вікон в фойє СЦКД
Заміна вікон в ДНЗ
Капітальний ремонт СЦКД
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності

90,0
4,0
50,0
11,0
1 0,0
165,0
50,0
60,0
30,0
140,0
60,0
50,0
40,0
40,0
300,00
1,0

491,0
Ремонт доріг
Ремонт приміщення ДНЗ „Промінчик”
Ремонт фасаду сільської ради
Заміна вікон в лікарської амбулаторії та придбання
матеріалів та медтехніки
Відновлення вуличного освітлення
Ремонт стелі в приміщенні СЦКД
Корекція грошової оцінки землі
Встановлення вікон у ЗОШ
Будівництво та реконструкція автобусних зупинок в
межах сільської ради на дорогах комунальної та
державної власності

20,0
10.0
60,0
40,0
60,0
17,0
20,0
50,0

297,0

Всього
Всього по
району

Заступник голови районної ради

20,0

7095,2

М.В. Панчишин

