Звіт
голови
Бахмацької районної
державної адміністрації
Тетяни Неділько
за підсумками роботи
у 2017 році

Відповідно до розпорядження Президента України від
23 червня 2017 року мене було призначено на посаду голови
Бахмацької районної державної адміністрації. Для мене це –
велика честь і високий рівень відповідальності.
Минулий рік був непростим – продовження військової
агресії на сході країни, складні процеси реформування, які й
нині відбуваються в державі, однак спільними зусиллями
нам вдалося не допустили проявів соціально-економічного
колапсу.
Сьогодні я коротко окреслю основне, що нам вдалося
зробити за минулий рік.
Безумовно, оцінку моїй особистій роботі і діяльності
всієї команди мають давати жителі району.
Що ж до офіційного
рейтингу
соціальноекономічного розвитку
районів за 9 місяців
2017 року, то на рівні
Чернігівщини ми маємо
2 місце. А це зростання
протягом минулого року
на 8 позицій.
Ми намагаємося робити
публічності
та
відкритості
діяльності
влади. Є співпраця з
Громадською радою при
райдержадміністрації.
Громадськість сьогодні
має
всі
можливості
долучатися до реалізації
державної політики в
районі.

все

для

максимальної

Звіт голови Бахмацької районної державної адміністрації

Сторінка 2

Нові опції з’явилися на
офіційному
сайті
райдержадміністрації. Для
прикладу, тут розміщено
звіти про використання
бюджетних
коштів
та
виконання цільових програм
за 2017 рік.
Є можливість звернутись до
голови райдержадміністрації через Інтернет - звернення та
скарги можна подавати через сайт. Окрім того, як очільниця
району, комунікую з громадськістю через соціальну мережу
«Фейсбук». Так само, жодним чином не обмежене
спілкування керівництва райдержадміністрації із засобами
масової інформації, як районного, так і обласного рівнів.
Враховуючи складність ситуації на сході країни та з
метою
підвищення
обороноздатності району,
погоджено
створення
територіального центру
комплектування
та
соціальної підтримки. Як
і в минулому, так і в
поточному
роках
підтримано
ініціативу
районного
військового
комісара Бахмацького районного військового комісаріату
щодо покращання матеріально-технічного забезпечення
райвійськкомату, а це майже 600 тисяч гривень.
402 військовозобов’язаних з Бахмаччини прийшли до
армії за шість хвиль мобілізації. Загалом в районі
нараховується 320 учасників бойових дій в зоні АТО, які
вже отримали відповідний статус.
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На превеликий жаль, за
час Революції Гідності та
військової
агресії
район
зазнав непоправних втрат.
10 патріотів віддали
життя
за
вільну
та
європейську Україну. Саме
цього дня обірвалося життя
офіцера української армії
Юрія Бутусова, який пожертвував собою заради порятунку
побратимів.
Родини героїв отримують
підтримку як районної влади,
так і органів місцевого
самоврядування.
Проводиться робота із
забезпечення
цивільного
захисту населення. Складено
перелік
підвальних
приміщень, які при потребі та виконанні певного комплексу
робіт, можна використовувати для укриття населення.
Основним чинником розвитку
громад
є
їх
фінансова
спроможність. Значний приріст
минулого року в районному
бюджеті досягнуто з податку на
доходи фізичних осіб. Іншим
важливим джерелом наповнення
бюджету є земельний податок.
Видатки
загального
фонду
місцевих бюджетів, без врахування
міжбюджетних трансфертів, склали
понад 250 млн грн, що на 100 млн
грн більше, ніж у 2016 році. На
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захищені статті спрямовано 75 % видаткової частини
місцевих бюджетів району.
Наш район
один з
перших активно долучився до
впровадження електронних
закупівель. Як результат,
розпорядники
бюджетних
коштів
все
активніше
використовують
систему
електронних
закупівель
ProZorro.
Питома
вага
бюджетних коштів, використаних через вищезазначений
механізм, складає 60,8 % при середньообласному показнику
51,5 %. Економія бюджетних коштів вже становить понад
мільйон гривень.
До речі, в поточному році плануємо суттєво підвищити
рівень використання коштів в ProZorro.
Також всіляко сприяємо
створенню
нових
мінівиробництв
суб’єктами
малого та середнього бізнесу,
який є індикатором розвитку
економіки району. Зважаючи
на це, в грудні підписано
договір про співробітництво з
ПАТ «Державний ощадний
банк України», що дасть
можливість
отримання
пільгових кредитних ресурсів
для розвитку підприємництва.
Аграріями Бахмаччини
намолочено майже 300 тисяч
тонн
зернових
культур.
Середня врожайність – 68
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центнерів з гектара. Як результат – Бахмаччина
є
переможцем трудового суперництва в галузі сільського
господарства серед районів зони лісостепу Чернігівської
області. Значні здобутки маємо в галузі тваринництва, а
саме: з кількості поголів’я ВРХ, обсягів виробництва
молока та м’яса.
Проведена
серед
орендарів
робота
дала
змогу
підняти
рівень
оплати за оренду земельних
паїв до 9,7 % нормативної
грошової оцінки землі.
Це
дозволило
пайовикам
отримати
доходів більше ніж, на 40
мільйонів гривень.
Приділяємо значну увагу підвищенню інвестиційної
привабливості Бахмаччини. Ведеться активний пошук
додаткових джерел позабюджетного фінансування.
За підсумками 2017 року
підприємствами
та
організаціями за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно
майже 450 мільйонів гривень
капітальних інвестицій, що
більше, ніж вдвічі перевищує
показник 2016 року. Це стало
можливим завдяки надходженню в район з державного
бюджету рекордної, за останні роки, суми коштів – майже
20 млн гривень. Зазначені видатки були спрямовані на
соціально значущі об’єкти.
Це 23 об’єкти соціальної сфери: 3 - в галузі освіти, 4 – в
закладах охорони здоров’я, 9 об’єктів культури та дозвілля
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дітей; 4 об’єкти житлового та комунального господарства; 3
об'єкти дорожньої інфраструктури.
Також хочу зазначити, що інвестиційно-активною, як і
в попередні роки, залишається сільськогосподарська галузь.
Ініційовано низку заходів
з
енергозбереження
задля
економії бюджетних коштів та
раціонального їх використання.
Зокрема,
здійснено
заміну
майже
400
вікон
на
енергозберігаючі, котелень на 4
об’єктах бюджетної сфери,
впроваджено
заходи
з
теплореновації на одному з енергозатратних об’єктів
(приміщення Бахмацької амбулаторії ЗПСМ).
Виконання всіх перерахованих заходів вже дало
позитивні результати. За 2017 рік споживання природного
газу та послуг теплопостачання бюджетними установами
скоротилося більш, ніж на півмільйона гривень у порівнянні
з 2016 роком.
Особлива
увага
приділяється соціальному
захисту
населення.
Житлові субсидії на даний
час отримує майже 16
тисяч сімей. Житловокомунальним організаціям
перераховано за надані
субсидії
понад
67
мільйонів гривень. Майте 5 тисяч жителів району отримали
кошти в сумі
2 млн 800 тис. гривень від держави за
енергоефективне домогосподарство (монетизація).
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Ведеться активна робота з надання соціальних послуг
демобілізованим військовослужбовцям, які повернулися із
зони АТО та не мають роботи. Протягом минулого року
працевлаштовано
11
бійців,
4
пройшли
професійне навчання, 9
залучено до тимчасової
зайнятості.
Наразі в поточному
році за рахунок коштів
районного
бюджету
планується
придбання
житла для 2 учасників
АТО.
Задля спільної всебічної підтримки бійців та їх сімей з
боку влади та громадських організацій у районі
проводиться робота з надання допомоги учасникам
антитерористичної операції, родинам загиблих учасників
АТО, вимушеним переселенцям зі Сходу України.
Є
співпраця
з
громадськими
та
волонтерськими
організаціями.
Діють
відповідні
місцеві
програми та передбачені
кошти
в
районному
бюджеті на фінансування
відповідних заходів.
Також
наприкінці
минулого
року
райдержадміністрацією
підтримано
ініціативу громадськості щодо введення до складу
громадських організацій 3 додаткових посад з метою
надання психологічної підтримки та соціального супроводу
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учасникам АТО, їхнім родинам. Проводяться і спільні
заходи патріотичного спрямування.
Отримують
підтримку
внутрішньо
переміщені
громадяни з тимчасово окупованої території та районів
проведення АТО. У районі обліковано майже 500 таких
осіб. Адресну допомогу для покриття витрат на
проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг, отримала ця категорія в сумі понад мільйон гривень.
В
умовах
реформування медичної
галузі,
в
районі
проводиться оптимізація
ліжкового
фонду
відповідно до реальних
потреб
територіальних
громад. У той же час
протягом 2017 року з
різних
джерел
фінансування на покращання матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я району використано понад 6 млн
грн (на ремонтно-будівельні роботи, придбання медичного
обладнання, апаратури, автотранспорту тощо). Медичні
заклади району
отримали 3 автомобілі медичного
призначення. Я впевнена, що це позитивно вплине на
підвищення якості надання медичних послуг населенню, і
як результат - зміцнення
здоров’я
та
довголіття
жителів району.
Особлива
увага
приділяється освітній сфері,
адже
освіта
повинна
відповідати концепції «Нова
українська
школа».
Вже
створено перший в районі
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Бахмацький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2.
Працювали над зміцненням матеріально-технічної бази
навчальних закладів. Здійснено заміну вікон, електричних
проводів, проведено капітальний ремонт санвузлів,
фарбування, ремонт фасаду будівель, встановлено
протипожежну сигналізацію, виконано ряд інших заходів з
протипожежної безпеки.
Активно працювали над наповненням районного
бюджету, і це дало можливість реалізувати пропозицію
депутатського
корпусу
щодо підвищення вартості
харчування
дітей
у
навчальних закладах до 10
грн 50 коп. Розумію, що це
незначна сума коштів, щоб
забезпечити збалансоване
харчування
учнів,
але
наразі,
при неповній
забезпеченості працівників
бюджетної сфери заробітною платою на поточний рік, покищо не має фінансової можливості збільшити вартість
харчування.
З призначенням на посаду одним із своїх
першочергових
завдань
вважала підвищення якості
надання
відпочинкових
послуг у таборі «Мрія», що
вже 14 років діє на базі
Курінської ЗОШ І-ІІ ст.
Адже як мати, розумію:
існуючі умови перебування
дітей, м’яко кажучи, не
відповідали жодним стандартам. Нині вже придбано нові
меблі, кухонний інвентар та постільну білизну, встановлено
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протипожежну сигналізацію та виконано низку інших
заходів з протипожежної безпеки. Найближчим часом
розпочнеться ремонт приміщення їдальні та буде виконано
ремонтно-будівельні роботи для створення відповідних
умов перебування дітей згідно з санітарними нормами. Тож
висловлюю подяку за фінансову допомогу керівникам
територіальних громад, сільськогосподарських підприємств,
окремих
суб’єктів
господарювання. Впевнена,
що за рахунок спільних
зусиль нам вдасться провести
оздоровчу кампанію-2018, де
буде зроблено акцент на
національно-патріотичне
виховання молоді, на більш
якісному рівні.
Дбаємо і про організацію спортивного дозвілля молоді.
Наприкінці минулого року на умовах співфінансування
50х50 (державного та районного бюджетів) придбано
спортивний майданчик зі штучним покриттям вартістю
майже 1,5 млн грн, який при настанні необхідних погодних
умов буде встановлено на території школи № 5 м. Бахмача.
Вважаю, що потребує оновлення змісту та формату
проведення культурномистецьких заходів, у
центрі яких має бути
любов
до
України,
відродження
національних традицій,
почуття гордості
та
шана героям усіх часів. І
тут я розраховую на
небайдужість
громадськості. Так, одним із прикладів нововведень є
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проведення акцій «Народжені у вишиванках» та
«Український оберіг».
Не
залишається
поза
увагою райдержадміністрації і
питання забезпечення житлом
окремих категорій населення.
Минулоріч за рахунок коштів
районного бюджету придбано
однокімнатну квартиру для
воїна-інтернаціоналіста
та
будинок для особи із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Як очільниця району
переймаюся проблемами
його жителів. Враховуючи
низьку
купівельну
спроможність,
насамперед,
людей
похилого
віку,
малозабезпечених родин,
заручившись підтримкою
керівників
місцевих
сільськогосподарських підприємств,
започатковано
проведення щоквартальних соціальних ярмаркових заходів.
Зрозуміло, це далеко не всі питання, над якими ми
працювали протягом року.
Дякую всім за підтримку та розраховую на подальшу
допомогу
громади у вирішенні болючих проблем
сьогодення.

Публічний звіт голови
Бахмацької районної державної адміністрації
Тетяни Неділько за підсумками роботи
у 2017 році
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