Звіт
голови
Бахмацької районної
державної адміністрації
Тетяни Неділько
за підсумками роботи
у 2018 році

Основною

метою

діяльності

Бахмацької

районної

державної

адміністрації є забезпечення реалізації державної політики на території
району, його соціально-економічного та культурного розвитку; надання
доступних і якісних адміністративних послуг, орієнтованих на людей.
Бахмацький район зайняв лідируючі позиції
господарства,

в галузі сільського

а саме: за обсягом виробництва сільськогосподарської

продукції на одну особу посів

першу сходинку серед районів області,

другий рік поспіль став переможцем трудового суперництва.
Серед напрацювань - ефективне
освоєння державних коштів; своєчасна
та в повному обсязі виплата заробітної
плати працівникам бюджетної сфери,
розрахунки
Цього

за

спожиті

результату

енергоносії.

вдалося

досягти

завдяки спільним зусиллям та плідній
співпраці райдержадміністрації, народного депутата України Валерія
Давиденка, депутатів місцевих рад, очільників місцевих громад, керівників
підприємств, установ, організацій, що працюють на території району, та
громадськості.
Основні

пріоритети

та

стратегічні цілі, на виконання яких
районна

державна

адміністрація

сконцентрувала свою діяльність
Перше

-

це

забезпечення

життєдіяльності населення. У цьому
напрямку робота була спрямована на ефективну реалізацію державної
політики

з

питань

оборонної

діяльності,

дотримання

законності,

правопорядку, виконання заходів з попередження та ліквідації надзвичайних
ситуацій.
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Інвестиції
Одним із пріоритетів економічного і соціального розвитку є залучення
інвестиційних ресурсів, подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу району. Підприємствами та організаціями різних форм власності за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно майже 450 млн грн капітальних
інвестицій. До речі, за обсягом залучених інвестицій на душу населення
10,3 тис. грн - це 5 показник в області. У реальному секторі економіки
(сільське господарство) впроваджено 3 інвестиційні проекти вартістю
5 млн грн, ще 6 знаходяться в стадії реалізації. А це додаткові робочі місці,
наповнення бюджетів, що в свою чергу сприяє втіленню соціальних
ініціатив.
У непрості для України часи
район отримав значну фінансову
підтримку

від

держави

на

реалізацію інвестиційних проектів.
Надійшла рекордна сума коштів –
майже

24

млн

інвестування:

із

грн.

Напрямки

32

об’єктів

соціальної сфери - 12

в галузі

освіти, 8 - об’єктів житлово-комунального господарства, 4 – в галузі спорту,
4 об’єкти дорожньої інфраструктури, 3 – в галузі культури, 1 – в галузі
охорони здоров’я.
Найважливіші з них - реконструкція
Курінської ЗОШ І-ІІ ст. з улаштуванням
санвузлів і душових кабін, будівництво
свердловини у північно-східній частині м.
Бахмач, що в свою чергу дозволить уже в
цьому році забезпечити якісною питною
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водою учнів

Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з підключенням до мережі

водопостачання жителів мікрорайону Бахмач-Київський та с. Бахмач. Також,
взявши участь у обласному конкурсному відборі проектів, які доцільно
фінансувати за рахунок коштів державного Фонду регіонального розвитку у
2019 році, вибороли право (серед 22 об’єктів) на добудову Григорівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Окрім того, в район зайшла субвенція з державного бюджету на
формування інфраструктури Батуринської об’єднаної територіальної громади
в сумі понад 5 млн грн.
Наприкінці
розпорядження

січня

прийнято

Кабінету Міністрів

України про розподіл субвенції з
державного
бюджетам
щодо

бюджету
на

здійснення

місцевим
заходів

соціально-економічного

розвитку окремих територій у сумі
2,2 млн грн, що дасть можливість
реалізувати ще 13 інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення
матеріально-технічної бази бюджетних установ та впровадження заходів з
теплореновації в багатоквартирних будинках м. Бахмач.
Успішно, спільно з Фондом підтримки індивідуального житлового
будівництва
обласна

та

на

селі

реалізуються

відповідна

районна

програми «Власний дім», у рамках
яких укладено 6 кредитних угод на
загальну суму 580 тис. грн. Зокрема,
придбано 2 квартири у м. Бахмач,
сільськогосподарську

техніку,

газифіковано житловий будинок у
с. Голінка.
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Дороги
Одним
економічного

із

індикаторів
розвитку

є

оновлення доріг. У минулому році
на ремонти автомобільних доріг
району

використано

майже

12 млн. грн субвенції з державного
бюджету, а це:
 ремонт

автомобільних

доріг

місцевого

значення:

Бахмач

-

Халимонове, Гайворон – Голінка, Григорівка – Перше Травня;
 ремонт окремих вулиць і доріг комунальної власності в селах:
Курінь, Бахмач та Стрільники;
 ремонт ділянки автомобільної дороги загального користування
місцевого значення в центрі с. Фастівці
(за рахунок економії коштів субвенції
та співфінансування громади).
Водночас
інфраструктура

дорожня
потребує

значно

більшого фінансування та поліпшення
якості виконання робіт. У перспективі ремонт

дорожнього

покриття

на

ділянках доріг від міста Бахмача до центру села Тиниця, Григорівка - Перше
Травня, Бахмач - Часниківка та доріг
комунальної

власності

в

селах:

Голінка, Кропивне.
Бюджет
Основним чинником розвитку
громад є їх фінансова спроможність.
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Саме завдячуючи

реформі місцевого самоврядування та бюджетній

децентралізації, ініційованій Президентом Петром Порошенком, місцеві
громади розширили

повноваження та мають можливість працювати над

наповненням бюджетів, спрямовуючи їх і на відновлення та розвиток
інфраструктури.
Бюджет
106,

4

%,

району виконано на
додатково

залучено

33,7 млн грн. Основним джерелом
доходів

залишається

податок

на

доходи фізичних осіб (57 %). На
захищені

статті

видатків

(а

це

заробітна плата з нарахуваннями,
енергоносії, продукти харчування та
медикаменти) спрямовано 71 % усіх видатків місцевих бюджетів району (при
рекомендованому – 85 %).
Вдалося
соціально

значущих

насамперед,
будівель
дитячої

провести

та

ремонти

об’єктів,

реконструкція

це

дахів

Бахмацького

Будинку

юнацької

творчості,

Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4,
Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст., поточний
ремонт

будівель

із

частковою

заміною вікон і віконних блоків Голінської, Дмитрівської та Стрільницької
ЗОШ І-ІІІ ст.; ремонтні роботи в адмінприміщенні територіального центру
соціального

обслуговування

(надання

соціальних

послуг)

та

його

стаціонарних відділеннях у с. Курінь (облаштування фасаду та встановлення
блискавкозахисту), с. Фастівці (встановлення блискавкозахисту) тощо.
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Освіта
Нині одне з пріоритетних завдань
—

створення

простору

для

сучасного
дітей.

освітнього

Дбаючи

про

надання якісних освітніх послуг у
сільській

місцевості,

ефективного

за

використання

рахунок
коштів

освітньої субвенції придбано новий
шкільний автобус, вартістю майже 2 млн гривень. На шляху до реалізації в
районі концепції «Нова Українська школа», в минулому році освоєно майже
мільйон гривень, який надійшов з державного бюджету. Придбано
39 ноутбуків, 11 принтерів, 26 проекторів, 7 телевізорів. Кожен перший
клас, а їх 29, отримав по 8,5 тис. грн на придбання дидактичних матеріалів та
навчального обладнання. Закуплено меблі для НУШ загальною вартістю
432 тис. гривень.
Будь-яку цивілізовану країну
вирізняє

увага

особливими
ініціативи

до

людей

потребами.
Марини

з
За

Порошенко

щодо впровадження інклюзивної
освіти в Україні в районі відкрито
інклюзивно-ресурсний

центр,

на

придбання обладнання для якого
використано 357 тис. грн коштів державного бюджету та облаштовано його
відповідно до сучасних вимог. Адже всі діти повинні мати необхідні умови
для

розвитку,

незалежно

від

місця

проживання

та

індивідуальних

особливостей. Те, що вкладаємо в дітей, — запорука майбутнього і
Бахмаччини, і України.
Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і шляхи до виховання
патріотизму як почуття і як базової якості особистості. Тож на фінансування
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заходів

районних

програм

національно-патріотичного
військово-патріотичного

з
та

виховання

молоді в минулому році використано
майже 100 тис. грн, разом з тим
відповідну суму коштів передбачено у
районному бюджеті і в поточному році.
Спорт
Мешканці кожного населеного
пункту, а насамперед діти,
мати можливість

повинні

займатися спортом

у комфортних умовах. Розуміючи
важливість

цього,

спортивний

майданчик

побудовано
для

міні-

футболу зі штучним покриттям на базі
Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 (сума капіталовкладень майже 1,5 млн
гривень), а також віднайшли кошти з районного бюджету в сумі 82 тис. грн
для його освітлення.
Завершується капітальний ремонт внутрішніх приміщень другого
поверху районного Будинку культури
для облаштування боксерської зали.
На

реалізацію

районного

цього

бюджету

проекту

з

спрямовано

1 млн 200 тис. гривень, а також
найближчим часом буде придбано
спортивне обладнання та інвентар за
рахунок субвенційних коштів з державного бюджету. З метою створення
умов для активного дозвілля населення та за

підтримки Бахмацького

міського голови вирішено питання щодо передачі в комунальну власність
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майнового комплексу стадіону «Колос», що дасть можливість інвестувати
бюджетні кошти в цей об’єкт.
Охорона здоров’я
Як і в усій державі, в районі
триває процес реформування галузі
охорони здоров’я. Так, з
реформовано
первинної

жовтня

медичний
ланки

та

заклад
розпочата

реорганізація центральної районної
лікарні. Загалом,

за рахунок різних джерел фінансування на покращання

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я району спрямовано
майже 9

млн

гривень. Це і нове обладнання, і комп’ютерна техніка, і

автотранспорт, і ремонтні та будівельні роботи. Зокрема, проведені ремонти
частини

четвертого

поверху

центральної

районної

лікарні

(кошти

райбюджету в сумі 770 тис. грн); завершується реконструкція пологовогінекологічного відділення (на суму майже 4 млн грн).
У рамках реалізації ініціатив
Президента України

з розвитку

сільської медицини, в районі, а саме
в

с.

Бахмач,

лікарську

буде

побудовано

амбулаторію.

Нині

замовником

будівництва,

управлінням

капітального

будівництва

Чернігівської

ОДА,

проведено відкриті торги з визначення виконавця робі та укладено з ним
договір.

Водночас

Бахмацька

сільська

рада

виконала

всі

умови

співфінансування з реалізації проекту, очікуємо настання належних погодних
умов для початку будівництва.
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Триває

реалізація

урядової

програми «Доступні ліки», перелік
ліків якої збільшено на 41 препарат.
Відповідною

програмою

скористалися понад 1000 жителів
району. Також з квітня минулого
року

розпочалася

загальнонаціональна

кампанія

"Обери свого лікаря", під час якої бахмачани мали можливість укласти з
лікарем первинної ланки декларацію про надання медичних послуг. Нині
підписано 61 % декларацій, і це, враховуючи нашу ситуацію з дефіцитом
лікарів, є максимально можливим показником.
Разом з тим, розуміючи, що
однією з умов надання якісної
медичної допомоги населенню є
наявність

кваліфікованих

лікарських кадрів, працюємо над
залученням молодих фахівців. Вже
вдалося зацікавити та повернути з
Сумщини педіатра, нашу землячку,
і на умовах співфінансування з Бахмацькою міською радою реалізували
соціальний проект – придбання службового житла для молодого лікаря.
Разом з тим напрацьовано механізм
відшкодування витрат за оренду житла
та спожиті житлово-комунальні послуги.
Цю практику продовжуємо і цьогоріч.

ProZorro
Бахмаччина

стала

однією

з

перших, де бюджетні закупівлі перейшли на систему електронних закупівель
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ProZorro. Протягом минулого року проведено 462 процедури на загальну
суму 14,1 млн гривень. Економія склала 1,5 млн грн або понад 10 %, а це дає
можливість спрямовувати зекономлені кошти на вирішення проблемних
питань.
Сільське господарство
Провідною
залишається
Протягом
високих

галуззю

сільське

останніх
показників

зернових

району

господарство.

років

досягнуто

збору

врожаю

збір

щороку

(валовий

перевищує 300 тонн), а в 2018 році перевищив більш, ніж на 10 % – і це
рекордний урожай за роки незалежності.
Бахмаччина

займає

лідируючі

позиції в області з виробництва молока
та м’яса. Адже наявні значні поголів’я
ВРХ (15, 4 тис. голів, з них корів –
5,8 тис.) та свиней (48,6 тис. голів).
Вироблено кожну 3 тонну м’яса та 6
тонну молока в області, - і цим ми
завдячуємо нелегкій праці аграріїв і тваринників.
Постійно

дбаючи

про

підвищення рівня доходів мешканців
району,

працюємо

з

сільськогосподарських

власниками
підприємств

щодо збільшення розміру орендної
плати за землю, який нині становить
11,3

%

оцінки,

від

нормативно-грошової

завдяки

чому

пайовики

отримали понад 230 млн грн, а це майже на 50 млн грн більше, ніж торік. У
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середньому орендна плата за 1 земельний пай склала 12 300 гривень, що на
2 400 гривень більше, ніж у 2017 році.
Розуміючи,

що

економіка

ефективно працює лише тоді, коли є
поглиблений

цикл

переробки

місцевої сировини, співпрацюємо з
керівниками сільськогосподарських
підприємств щодо створення нових
міні-виробництв. Вже є здобутки:
налагоджені
широкому

асортименті,

кондитерських

виробів,

ковбасної

продукції,

соняшникової

олії.

виробництва сирів у
хлібобулочних

Приємно

зазначити,

та
що

продукція користується попитом, і як результат - ринки її збуту
розширюються, навіть за межі району. У перспективі – налагодження
виробництв напівфабрикатів м’ясних виробів, створення цеху з виробництва
пілетів тощо. Результатом проведеної роботи буде підвищення рівня
зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць, які
забезпечують добробут громади і впливають на зростання як індивідуальних
доходів мешканців, так і сукупного суспільного продукту.
Бізнес
Одним з основних завдань є й
створення

сприятливого

бізнес-

клімату та підтримка бізнесу у
створенні сучасних робочих місць із
належним рівнем оплати праці. За
показниками розвитку малого та
середнього бізнесу ми займаємо лідируючі позиції в області, а саме: за
темпами зростання надходжень до місцевого бюджету 2 місце ( +42 %). Нині
в районі діє 255 юридичних та 1077 фізичних осіб-підприємців. Загалом, у
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сфері підприємництва задіяні 8306 осіб, а це більше, ніж половина всіх
зайнятих у сфері економічної діяльності та власних надходжень бюджету.
У центрі особливої уваги –
пріоритетні

напрямки

розвитку

бізнесу: сфера виробництва, послуг,
будівництва та туризму. Працюючи в
цьому напрямку, укладено угоди про
співпрацю
ощадний

з
банк

здешевлення
ресурсів для суб’єктів господарювання.

ПАТ

«Державний

України»

вартості

щодо

кредитних

Плануємо і надалі розвивати

партнерські стосунки з бізнесом, спонукаючи його до соціальної, екологічної
та етичної відповідальності.
Соціальний захист
Одне з найважливіших завдань
влади - соціальний захист населення.
Житлові

субсидії

отримує

майже

на
7

даний

тисяч

час

сімей.

Житлово-комунальним організаціям
перераховано за надані субсидії понад 70 мільйонів гривень. Понад 4 тисячі
сімей району отримали кошти в сумі 2,6 млн
енергоефективне

грн від держави за
домогосподарство

(монетизація).
До
ініціативу

речі,

Урядом

підтримано

Президента

стосовно

запровадження з 1 лютого поточного
року щомісячної субсидії в готівковій
формі. Пенсіонери зможуть отримати
виплати у період від 4 до 25 березня, у відділеннях "Укрпошти", удома під
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час отримання пенсійних виплат або ж у банках, де відкриті їхні пенсійні
рахунки.
Успішно
соціальна

реалізується
ініціатива

Уряду,

покликана допомогти українським
родинам

забезпечити

новонароджених

необхідними

речами. Загалом, у район надійшло
57 «пакунків малюка», які передані
батькам.
Постійно

надається

підтримка

учасникам АТО та ООС, членам їх
сімей, ветеранам Другої світової війни,
ліквідаторам

аварії

на

ЧАЕС,

учасникам бойових дій на території
інших держав. Діє відповідна районна
програма, на яку в минулому році було
спрямовано

1,5 млн

грн. районного

бюджету.
Також проводиться

активна робота з надання соціальних послуг

демобілізованим військовослужбовцям, які повернулися із зони, де триває
операція об’єднаних сил, та які не мають роботи. Протягом минулого року
працевлаштовані 5 бійців, 5 пройшли
професійне навчання, 4 залучені до
тимчасової зайнятості.
Особлива

увага

надається

родинам загиблих воїнів. Однією з
форм спілкування є запровадження
постійних

зустрічей

з
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загиблих захисників, надання їм щорічної грошової допомоги в розмірі по
10 тис. грн, «Великодніх кошиків», сприяння у вирішенні проблемних
питань, підтримка та реалізація їх патріотичних ініціатив.
Важливим

є

й

забезпечення
військовослужбовців.

системне
житлом

У

минулому

році за рахунок коштів районного
(490 тис. грн) та міського (200 тис.
грн) бюджетів придбали квартиру в
новобудові та будинок у сільській
місцевості, а також одній родині
надали матеріальну допомогу для поліпшення житлових умов. Наразі в
поточному році, за рахунок коштів районного бюджету, також планується
придбання житла для 2 учасників бойових дій.
Крім того, згідно з урядовими рішеннями щодо забезпечення житлом
деяких

категорій

осіб,

які

захищали

незалежність,

суверенітет

та

територіальну цілісність України, та брали участь у бойових діях на території
інших держав, передбачена компенсація для придбання житла в будь-якому
регіоні України.
Цьому
організаційна

передувала
робота

певна
і

на

Бахмаччині. Відповідною комісією
райдержадміністрації

проведено

обстеження житлових умов воїнівінтернаціоналістів

та АТО, які

перебували на квартирному обліку.
Нарахована

компенсація

для

придбання житла двом особам вищезазначеної категорії на загальну суму
1 млн 650 тис. грн.
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На контролі знаходиться й
питання забезпечення житлом дітейсиріт

та

дітей,

позбавлених

батьківського піклування,
мають

власного

перебувають

які не

житла,

на

та

квартирному

обліку. У

2018 році придбано за

державні

кошти

квартиру

в

м. Бахмач та житловий будинок у
с. Курінь.
Традиційними

стали

започатковані наприкінці 2017 року
соціальні

ярмарки

продовольчих
виробників.

з

товарів
До

речі,

продажу
за

цінами
черговий

ярмарок відбудеться в березні.
Культура
Працюємо над оновленням змісту
та

формату

проведення

культурно-

мистецьких заходів, у центрі яких

-

відродження національних звичаїв і
традицій.
нововведень
«Народжені

Одним
є
у

із

прикладів

проведення

акцій

вишиванках»

та

«Український оберіг», легкоатлетичний
пробіг «Україна – моя рідна країна», районний конкурс «Зірки читання»,
конкурс талановитих та ерудованих «Ігри патріотів».
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Започатковано
щорічного

оцінювання

підготовленості
відзначення

проведення
фізичної

населення

кращих

спортсменів

та
у

різних номінаціях. Всіляко підтримуємо
талановиту молодь. Адже діє районна
програма підтримки обдарованої молоді,
в рамках якої виплачуються стипендії.
Також,

залучивши

спонсорські кошти, відзначаємо
лауреатів конкурсів різних рівнів,
сприяємо

участі

колективів

у

художніх

різноманітних

заходах за межами району.
Шановні

земляки!

Наша

держава знаходиться в процесі
дуже

важливих

реформ,

ускладнених військовими діями на сході України та іншими чинниками.
Бахмацький район, як вагома складова Чернігівщини, відчуває всі наслідки
цього складного, але безумовно перспективного процесу змін українського
суспільства. Переконана, що тільки разом, конструктивно і зважено,
послідовно і прагматично ми здатні успішно виконати всі завдання, подолати
всі виклики сьогодення.

Звіт
голови
Бахмацької районної державної адміністрації
Тетяни Неділько
за підсумками роботи
у 2018 році
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