1

1

Звіт 
голови Мурованокуриловецької райдержадміністрації

Вступ. У 2013 році зусилля влади, трудових колективів, громадськості були направлені на забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку району, на реалізацію Указу Президента України "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Проводилась робота по виконанню Вашого, Іване Михайловичу, доручення за результатами засідання регіонального комітету економічних реформ обласної державної адміністрації.

По виконанню завдань по зміцненню матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, на створення умов для поліпшення надання послуг населенню.

Сільське господарство
Зміцнення економіки району, підвищення добробуту населення, самодостатність територіальних громад безпосередньо пов’язуємо зі сталим розвитком сільськогосподарського виробництва, підвищенням його ефективності.

В агропромисловому комплексі району працює 2 сільськогосподарських підприємства, 21 фермерське господарство  та 10963 особистих селянських господарств, якими  у 2013 році посіяно сільськогосподарські культури на площі 43,9 тис. га. 
 
50 % у структурі посівних площ займали зернові культури, в т.ч. більше 11 тис. га – це озимі зернові, 37 % - технічні культури, з яких на площі 1779 га вирощувались цукрові буряки. Було зменшено посівні площі соняшнику на 2260 га і на 2012 га ярого ріпаку. З числа ярих зернових культур перевагу було надано посівам кукурудзи на зерно, яка вирощувалась на площі 7,3 тис. га і склала 16,6 % у структурі посівних площ.

За рахунок застосування нових інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, покращення культури виробництва, системи управління та технічного обладнання сільського господарства досягнуто збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

По всіх категоріях господарств в 2013 році отримано  валовий збір зернових культур 103,5 тис. тонн зерна при урожайності 48,1 ц/га.

Валовий збір цукрових буряків по сільгосппідприємствах в заліковій вазі склав 65,1 тис. тонн, при урожайності - 411,3 ц/га.

Валовий збір соняшнику склав 12,3 тис. тонн при урожайності 25,4 ц/га.
Зяблева оранка проведена на всій прогнозованій площі 27,5 тис. га., в тому числі глибокий зяб виорано на площі 2600 га.

Озимі зернові культури під урожай 2014 року посіяно  на площі 9240 га. Крім того посіяно озимий ріпак на площі 5625 га. 

Всі посіви озимих зернових та технічних культур знаходяться в доброму стані.

За 2013 рік значно оновлено машинно-тракторний парк господарств району. Придбано 51 одиницю техніки на суму 17,6 млн. грн. Зокрема закуплено 4 зернозбиральних комбайни та 6 тракторів.

В сільгосппідприємствах  району поголів’я ВРХ складає 1591 голова (+84 голови до початку року), в тому числі корів 451  (+10 голів до початку року). 

Валове виробництво молока в сільгосппідприємствах району  складає 2014 тонн,  зросло на  505 тонн, або на 34 відсотки. Надій молока на одну корову складає 4641 кг, що на 1046 кг більше проти минулого року.

Реалізація  м’яса  в сільгосппідприємствах  району склала 157 тонн.
Кращим господарством у районі в галузі тваринництва є  фермерське господарство “Велес Віта” с. Попелюхи  (керівник Струсевич Петро Павлович)

Тут проводиться реконструкція тваринницьких приміщень в Дружбівському  і Попелюхівському відділеннях. Освоєно коштів на суму  2,5 млн. грн. Завершена реконструкція тваринницького приміщення для виробництва молока в с. Біляни з встановленням доїльної установки УДМ 100.

Реконструкція тваринницьких приміщень для дорощування молодняку ВРХ в  Дружбівському  відділенні господарства буде продовжена в другому кварталі поточного  року.

Юридичними та фізичними особами, які закуповують молоко на території  району укладено 2215 угод (99%) із наявних 2237 молокоздавачів. 
 





На території району  діє 21 молокоприймальний пункт і 132 холодильних камери.
 В 2013 році створено 7 нових молокоприймальних пунктів.

Територіальними громадами району для забезпечення розвитку сільських територій отримано від сільгосптоваровиробників кошти в сумі майже 1,4 млн. грн. (39 грн. за 1 га орендованих земель).

Земельні питання
Під постійним контролем перебуває питання проведення в повному обсязі розрахунків з громадянами – власниками земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 % від нормативної грошової оцінки землі. Всього на умовах оренди використовується 10923 земельні частки (паї) загальною площею 26988 га. Орендна плата в сумі 12,5 млн. грн. в повному обсязі виплачена орендодавцям.

Середня грошова оцінка 1 га ріллі з урахуванням коефіцієнта індексації 3,2 та коефіцієнта 1,756 складає 17729 грн. 

В районі сформовано 2990 га орних земель запасу, 4324 га земель резервного фонду і нараховується 130 водних об’єктів загальною площею 519 га.

 На умовах оренди використовується 213 га ріллі земель запасу та 527 га землі резервного фонду. Середній розмір орендної плати склав 490 грн. за гектар по землях запасу і 476 грн. по землях резервного фонду і збільшився в порівнянні з 2012 роком відповідно на 67 грн. і на 140 грн.

Площа вільних земельних ділянок складає 430 га, з яких 239 передбачається надати для створення фермерських господарств. 

В порівнянні з минулим роком зросла середня орендна плата за 1 гектар земель водного фонду і складає 441 грн.

Охорона здоров’я
Пріоритетним напрямком діяльності є галузь охорони здоров’я. В районі функціонує 7 лікарських амбулаторій, 26 ФАПів, Мурованокуриловецька лікарня планового лікування, підстанція №2 в селищі Муровані Курилівці та пункт в с.Лучинець Могилів-Подільської станції швидкої медичної допомоги.  

2013 рік для галузі медицини в районі був роком зміцнення матеріально-технічної бази, створення кращих умов для лікування хворих. Проведено ремонтні роботи в 6 лікарських амбулаторіях, 25 ФАПах на суму 1,9 млн грн., з яких 1,4 млн. грн. – це позабюджетні кошти, 300 тис. грн. – з обласного бюджету. Облаштовано внутрішніми вбиральнями у 2013 році ФАПи в селах Морозівка, Нишівці, Привітне, Вінож, Дружба, Долиняни, Житники, Перекоринці, Плоске, Петрівка. 

Придбано будинок для ФАПу у селі Знаменівка вартістю 15 тис. грн.. та для амбулаторії в селі Обухів приміщення вартістю 60 тис. грн. Продовження ремонтних робіт тут заплановано на 2014 рік.

Для укомплектування табеля оснащення закладів первинної ланки, центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 250 одиниць медичного обладнання на суму майже 1,4 млн. грн., котрі профінансовані з обласного бюджету.

По програмі "Місцеві стимули" за тристоронньою угодою у Вінницькому медичному університеті навчається випускник району.

Продовжується робота по реалізації пілотного проекту по запровадженню державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. На відшкодування вартості гіпотензивних лікарських засобів використано 227,7 тис. грн. (124 % до річного плану).

Проводились ремонтні роботи в Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування, де використано 573 тис. грн. позабюджетних коштів. Здійснено частковий ремонт у віддленнях: відновного лікування, гінекології та патології вагітних,  дитячому та консультативної поліклініки. Завершено капітальний ремонт пральні, на що використано 168 тис. грн. позабюджетних коштів. За кошти благодійної спілки «Надія» закуплено та встановлено технологічне обладнання на суму 365 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинної та вторинної ланки використано 3,9 млн. грн., з них 1,9 млн. грн. позабюджетних коштів.

Освіта
Важливим напрямком роботи влади є забезпечення надання якісних освітніх послуг. Враховуючи умови демографічної ситуації в районі, а також забезпечуючи потреби кожної територіальної громади, сформовано оптимально гнучку мережу навчальних закладів.

В районі 24 дошкільних навчальних заклади,  в яких виховується 745 дітей. Така кількість дошкільних навчальних закладів задовольняє потреби територіальних громад району. Діти п'ятирічного віку охоплені дошкільною освітою стовідсотково. Суспільним дошкільним вихованням дітей від 3 до 6 років охоплено 91% дошкільнят. Охоплення різними формами дошкільної освіти цієї категорії дітей становить 94 %. 

В усіх дошкільних закладах району організовано гаряче харчування. Вартість дітодня становить 10 грн. 36 коп., в тому числі: по селу – 10 грн. 31 коп., по селищу – 11 грн.,75 коп.

На території району  21 загальноосвітній навчальний заклад, в яких навчається 2059  учнів. 14 шкіл- середніми, а 7 - І-ІІ ступенів. 13 закладів мають статус НВК «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад». 

З метою створення належних умов для здобуття учнями якісної освіти та з урахуванням демографічної ситуації у 2013 р. оптимізовано середні загальосвітні школи І-ІІ ступенів у селах Долиняни, Житники, Попелюхи. а навчально-виховний комплекс «Загально-освітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» с.Перекоринці реорганізовано в дошкільний навчальний заклад.
Учні з села Долиняни продовжують навчання в навчально-виховному комплексі  с.Конишів, діти з села  Житники навчаються в школі-гімназії селища  Муровані Курилівці.

Учні з села Попелюхи – у Вищеольчедаївській школі, а учні с.Перекоринці навчаються в школі №2  райцентру.

Для них організовано підвіз до місць навчання та додому.

В цілому скажу, що з 32  населених пунктів району до 14 навчальних закладів тринадцять  шкільних автобусів здійснюють підвіз 415 учнів. 

За сприяння облдержадміністрації для потреб району в поточному році придбано 2 шкільних автобуси, які отримані до початку нового навчального року.

Щоденно проводиться технічний огляд шкільних автобусів та медичний огляд водіїв. 

Стовідсотково забезпечені гарячими обідами учні початкової ланки та діти пільгової категорії. Для організації якісного та збалансованого харчування дітей залучається спонсорська   допомога батьків,  місцевих господарств та продукція,  яка вирощена на пришкільних ділянках. 
Виділяється 5 грн. бюджетних коштів на 1 учня, а враховуючи використання позабюджетних коштів, вартість дітодня в середньому складає 7 грн. 50 копійок. 

Для організації харчування учнів в закладах освіти у 2013 році використано понад 1 млн. 810 тис. грн. в тому числі: бюджетних коштів - 1 млн. 55 тис. грн., кошти батьків та позабюджетні кошти – 754,6 тис. грн.

Забезпечується медичне обслуговування учнів.

Для стовідсоткового забезпечення внутрішніми санвузлами навчальних закладів району в 2013 такі облаштовано в трьох загальноосвітніх навчальних закладах у селах  Галайківці, Конищів, Курашівці.

У в навчально-виховних комплексах сіл Конищів та Степанки побудовано артезіанські свердловини, що дало можливість забезпечити зазначенні заклади достатньою кількістю води. Освоєно – 405 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 150 тис. грн., 155 тис. – з місцевого бюджету та 100 тис. грн. ФГ «Олімп» (Огірчук Л.В.).

В 10 навчальних закладах району замінено 85 вікон на енергозберігаючі.

Продовжується впровадження профільного навчання в середніх школах. В селі Обухів – суспільно-гуманітарний, селі Лучинець – технологічний та у навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – гімназія» в селищі Муровані Курилівці – українська філологія. 

За результатами участі в Міжнародних, Всеукраїнських та обласних олімпіадах, конкурсах і змаганнях, учні навчальних закладів району здобули 83 призових місця, порівняно з 2012 роком на 10 переможців більше. На даний час три учні району здобули три призових місця в обласному етапі мовних конкурсів.

Школа-гімназія селища Муровані Курилівці ввійшла у перелік навчальних закладів області, які мають найкращі результати з 8 предметів у Зовнішньому незалежному оцінюванні знань.

У районі функціонує один позашкільний навчальний заклад – Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості. На базі закладу діє 51 гурток. Позашкільною освітою охоплено 960 дітей.

Широко впроваджуються у практику інноваційні технології навчання. В школах є 8 обчислювально-цифрових комплексів, 4 з яких придбано за сприяння народного депутата України Миколи Васильовича Джиги. Крім того, заклади освіти забезпечені 33-ма навчальними комп’ютерними комплексами та 27-ма  персональними комп’ютерами. 

На базі 21 навчального закладу функціонують 8 спортивних залів, 13 спортивних кімнат, 32 спортмайданчики. У  всіх  спортивних залах проведено  поточні ремонти та благоустрій спортивних майданчиків.

Забезпечено проведення благоустрою  прилеглих територій, на площі 15,3 га.

Сума використаних коштів на проведення ремонтних робітв галузі освіти склала 2 млн. 219 тис. грн., в тому числі: бюджетних – 948 тис. грн., позабюджетних – 1 млн., 261 тис. грн. 

Робота над створенням належних умов для навчання та виховання дітей продовжується

ДІТИ
Особлива увага приділяється підростаючому поколінню щодо умов проживання та виховання, зокрема пільгової категорії. На виконання соціальних ініціатив Президента України проводиться робота щодо впровадження сімейних форм виховання. 

У 6 прийомних сім’ях проживає 11 дітей та у 1 ДБСТ – 5 дітей. У 2013 році довлаштовано в прийомну сім’ю ще одну дитину.

Також  під час літніх канікул проведено організацію оздоровлення та відпочинку 1724 дітей, що складає 70% від загальної кількості дітей шкільного віку.
Працівниками соціальних служб проводиться робота щодо зменшення кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Культура 
Значна робота проведена в галузі культури району по зміцненню матеріально-технічної бази, поліпшенню благоустрою 34 клубних та бібліотечних установ, на що використано кошти в сумі 1,7 млн. грн., з них 601 тис. грн. – позабюджетні. 

Здійснено ремонт глядацької зали, замінено двері  районного будинку культури та  поточний ремонт і благоустрій прилеглої території дитячої музичної школи на загальну суму 105 тис. грн. з них 40 тис. грн. це позабюджетні кошти.  За позабюджетні кошти  придбано два комплекти комп’ютерного обладнання на загальну суму 10 тис. грн. 

Значний обсяг робіт  по заміні  вікон та поточному ремонту глядацьких залів, кімнат гурткової роботи  здійснено у Бахтинському, Лучинчиківському, Вербовецькому сільських  будинках культури  на загальну  суму  248 тис.  грн.,   з них 23 тис. грн.  - позабюджетні кошти.

Комплекс ремонтних робіт проведено у сільських будинках культури та бібліотеках сіл Вищеольчедаїв, Курашівці,  Жван, Немерче, Наддністрянське на суму 150 тис. грн., з них 65 тис. грн. - це позабюджетні кошти. 
Крім того було проведено благоустрій прилеглих територій даних закладів,  на що використано 60 тис. грн. 

Для Немерченського  будинку культури придбано комплект духових інструментів, для Наддністрянського сільського клубу  - музична апаратура та сценічні костюми  на суму 34 тис. грн., з них 10 тис. грн. за позабюджетні кошти.

Протягом року проведено ряд робіт з поточного ремонту клубних закладів  сіл  Попелюхи,   Привітне, Біляни, Виноградне на суму 48 тис. грн., з них 14 тис. грн. – це позабюджетні кошти.

Силами працівників культури проведено ремонт кімнат гурткової роботи та ремонт сходів Дерешівського сільського будинку культури, здійснено частковий ремонт фойє, фасаду та часткову заміну вікон і дверей Михайловецького будинку культури, проведено поточний ремонт фасаду Рівненського будинку культури, фасаду та фойє Снітківського будинку культури  на загальну суму 72 тис. грн., з яких 29  тис. грн. позабюджетні кошти.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт даху Котюжанівського будинку культури  на  суму 30 тис. грн. за кошти місцевого бюджету. Тут встановлено залізобетонний паркан та проведено значний обсяг робіт по благоустрою прилеглої території, на що використано 7 тис. грн. з сільського бюджету та залучено 3 тис. грн. позабюджетних коштів.
Протягом 2013 року здійснено ремонти закладів культури і у невеликих населених пунктах,  де відповідно до соціальних нормативів створено клуби-бібліотеки. Такі ремонтні роботи та  часткова заміна вікон проведено у клубах-бібліотеках сіл:  Долиняни, Воронівці,  Житники, Перекоринці, Петримани, Посухів, Петрівка на суму 126 тис. грн. 

Завершено капітальний  ремонт Знаменівського клубу-бібліотеки  на суму 158 тис.грн. за кошти сільського бюджету, а для аматорських колективів Конищівського будинку культури придбано костюми на суму 12 тис. грн.

Хочеться відзначити великий вклад у підтримку об’єктів соціальної сфери на селі керівника фермерського господарства «Олімп» с. Степанки    Огірчук Людмили Василівни крім закладів охорони здоровя та освіти,  відремонтовано фойє, глядацьку залу, кімнати гурткової роботи, приміщення бібліотеки Степанківського клубу-бібліотеки, на що нею використано більше 80 тис. грн. А за кошти сільського бюджету тут замінено вікна  та проведено поточний ремонт  фасаду на загальну суму  25 тис.грн.  

Проведені заходи поліпшили умови для культурної діяльності та забезпечення права громадян на самореалізацію і творчість, отримання ними культурно-мистецьких та дозвіллєвих послуг.



З питань бюджету
Поряд з вищеназваними напрямками роботи забезпечено виконання плану по власних і закріплених доходах на 106,2 відсотки до уточненого плану на 2013 рік.

Надійшло доходів в сумі 19,5 млн. грн. при уточненому плані 18,4 млн. грн., додатково мобілізовано 1,1 млн. грн.

Селищна та сільські ради виконали уточнені показники по власних і закріплених доходах. До бюджету району мобілізовано податку на доходи фізичних осіб в сумі 13,1 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. більше. 

Постійно проводиться аналіз щодо надходжень до місцевих бюджетів за рахунок скорочення податкового боргу.

Станом на перше січня цього року податковий борг до місцевого бюджету по району склав 294 тис. грн. В порівнянні з початком 2013 року борг зменшено на суму  166 тис. грн.

Легалізація 
Проводиться робота по легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення. Робочою групою з цього питання проведено 46 перевірок та 3 рейди. Виявлено 56 осіб, які працювали без оформлення трудових відносин. Всі виявлені порушення усунуті, а робочі місця легалізовано.
Постійно здійснюється моніторинг щодо недопущення заборгованості із заробітної плати та дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці.

Заборгованість  із  виплати   заробітної  плати  відсутня.

Проведено 19  перевірок  на  підприємствах,   організаціях  та  установах   різних  форм  власності  з  питань  дотримання  чинного  трудового  законодавства.

Будівництво доступного житла
Рішенням   сесії Мурованокуриловецької селищної ради 
виділено земельну ділянку 0,15 га для будівництва 
8-ми квартирного житлового будинку. Виготовлено та затверджено проект землеустрою. Земельну ділянку передано в оренду на період будівництва комунальній організації “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”. 

На даний час завершено будівництво стін першого поверху. 

Введення в експлуатацію передбачено у  ІІІ кварталі 2014 році.

Розпочато роботи по виготовленню генеральних планів населених пунктів Обухівської та Лучинчицької територіальних громад, які планується завершити у 2014 році і розпочати розроблення генеральних планів селища Муровані Курилівці та с.Бахтин. 

Благоустрій 
Охорона навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки людей є головними умовами стійкого економічного та соціального розвитку району.

Всі 27 організованих сміттєзвалищ в районі паспортизовано. Продовжується будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці. В райцентрі розроблені схеми санітарної очистки території. В усіх сільських радах району, за погодженням з Держсанепідслужбою, розроблені та затверджені схеми збору і графіки вивезення сміття. 

У 2013 році обладнано 4 під'їзних шляхи з твердим покриттям до сміттєзвалищ.  Стовідсотково  проведено обвалування земельних ділянок. На ці та інші роботи було використано 57 тис. грн., з них 42  тис. грн. – це позабюджетні  кошти.

На сміттєзвалищах району проведена висадка саджанців грабу в кількості 13 тис. 200 шт. при запланованому 9 тис. 500 шт., відсоток приживання саджанців в середньому по району склав 84,7, а по ряду сміттєзвалищ 65-70 відсотків. В зв’язку з цим в ІУ кварталі на сміттєзвалищах проведено досадку саджанців в кількості 5825 шт., на що витрачено 27 тис.

З метою благоустрою населених пунктів упорядковано близько 2 тис. квадратних метрів газонів та квітників. Облаштовано зони відпочинку, в  селищі Муровані Курилівці проведено ремонт тротуару асфальтобетоном на площі  1050 квадратних метрів.

Відремонтовано 170,4 тис. квадратних метрів дорожнього полотна на суму 1,1 млн. грн. За рахунок коштів від інвестиційних угод підприємств, агроформувань проведено підсипку 20 км доріг комунальної власності на суму 96,6 тис. грн. За рахунок коштів з державного бюджету проведено капітальний ремонт дороги в селі Михайлівці на суму 532 тис. грн. та в Мурованих Курилівцях по вулиці Кірова на суму 395 тис. грн. 

Придбано підприємствами агроформувань району навісне обладнання для розчистки доріг від снігових заметів на загальну суму 64 тис.грн.

Для Немерченської територіальноЇ громади для належного утримання доріг закуплено екскаватор на базі трактора «Беларусь» вартістю 312 тис.грн. 

Виконані роботи з улаштування 18,5 км вуличного освітлення. Введено нових та модернізовано 212 світлоточок із застосуванням енергозберігаючих технологій. 

Відремонтовано 4 існуючих та встановлено 2 нових дитячих та 1 спортивний майданчики. За сприяння народного депутата України Миколи Васильовича Джиги придбано  гімнастичний майданчик для школярів Рівненського навчально-виховного комплексу на суму 25 тис.грн.

У 2013 році на покращення зовнішнього вигляду населених пунктів, озеленення, реконструкцію центральної частини районного центру, заходів з освітлення та ремонту доріг витрачено 1 млн. 210 тис. грн., з них 1 млн. 71 тис. грн. – це бюджетні кошти та 134 тис. грн. позабюджетні кошти.

Центр надання адміністративних послуг
Для покращення обслуговування населення обладнано Центр надання адміністративних послуг, який розпочав свою роботу з 8 січня 2014 року, тут надається 36 видів послуг.

На проведення ремонтних робіт для розміщення Центру використано 99,5 тис. грн. коштів районного бюджету.

У структурі управління економіки райдержадміністрації створено відділ з надання адміністративних послуг, який укомплектовано штатними одиницями. 

Шановні учасники наради!

Приведений аналіз виконання доручення голови облдержадміністрації щодо Плану заходів соціально-економічного розвитку району на 2013 рік, свідчить про їх виконання. В цілому на виконання завдань використано 9,3 млн. грн., в тому числі позабюджетних коштів  4 млн. грн.

В 2014 році нам необхідно закріпити досягнутий рівень і наростити обсяги  виробництва продукції, її реалізації та виконання робіт і надання послуг.

Враховуючи макропоказники розвитку держави та області, планується збільшити на 3,4 відсотка порівняно з 2013 роком реалізацію промислової продукції в районі. Цього буде досягнуто за рахунок розширення ринків реалізації мінеральної води «Регіна», збільшення виробництва і реалізації цегли керамічної.

З метою створення нових робочих місць, зняття соціальної напруги належна увага і допомога з боку райдержадміністрації буде спрямована на активізацію роботи цехів в селах району по виробництву крупи, олії, борошна, молочної продукції, хлібобулочних виробів, меблів та столярних виробів, по ремонту автомашин і обладнання, їх обслуговуванню, а також надання різноманітних послуг населенню.

Агропромисловий комплекс     
В агропромисловому комплексі району в 2014 році необхідно виконати складний і напружений обсяг робіт з метою закріплення досягнутих показників та збільшити на 2 відсотки обсяги виробництва валової продукції сільського господарства, дотримуючись структури посівних площ.  Особливу увагу звернути на посівні площі зернових культур.
	
Забезпечити посів цукрових буряків на площі 1723га. (2 кварт)

За рахунок підвищення урожайності будуть збільшені валові збори соняшнику та ріпаку на 2-3 відсотки до рівня минулого року при середній урожайності  27-30 центнерів з гектара.

Розширити площі овочевих культур до 526 га,  що сприятиме здешевленню овочів на ринках і покращить умови харчування населення району.

Забезпечити збільшення виробництва кормів, що послужить основою відродження тваринництва в агроформуваннях району. В 2014 році необхідно в господарствах району збільшити поголів’я корів на 50 голів, наростити поголів’я свиней, овець. (протягом року)
	Залучити інвестиції для розвитку тваринницької галузі, а саме завершити реконструкцію тваринницьких приміщень для дорощування молодняка ВРХ в Дружбівському відділені  ФГ «Велес Віта» с.Попелюхи    
(3 квартал)

	Продовжити роботу по створенню молокоприймальних пунктів в селах району, для цього у 2014 році створити 2 нових типових пункти в селах Наддністрянське та Вербовець і забезпечити укладання угод молокоздавачів з молокопереробними підприємствами на рівні не нижче  99 відсотків. ( 3 кв)

	Забезпечити в 2014 році укладення соціальних угод між орендарями та сільськими радами з розрахунку не нижче 40 грн. за 1 га. ( 1 кварт)
	
З метою розширення бази оподаткування та забезпечення додаткових надходжень коштів до бюджетів сільських рад, забезпечити надання в оренду вивільнених земель запасу та резервного фонду площею 2тис.607 га, на які завершено розробку проектів землеустрою. При цьому вжити заходів щодо збільшення розміру середньої орендної плати за землі запасу та резервного фонду.
	
Сприяти в організації проведення земельних торгів (аукціонів) семи земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Мурованокуриловецької селищної ради загальною площею 0,26 га. 

	Надавати перевагу новоствореним фермерським господарствам, які будуть займатися вирощуванням овочів, фруктів та ягід у наданні земельних ділянок.
	 



Житлово-комунальне господарство  
В житлово-комунальному господарстві вжити заходів щодо введення в експлуатацію в 2014 році полігону твердих побутових відходів в селищі Муровані Курилівці на суму 310 тис.грн.

Збудувати під’їздні дороги з твердим покриттям до сміттєзвалищ в селах Обухів та Лучинчик, Вищеольчедаїв, Снітків.
	
Досадити по периметру сміттєзвалищ саджанцями грабу та за необхідності провести їх повторну обваловку.

Провести укрунення сміттєзвалищ в селах Степанки – Горай, Роздолівка – Перекоринці.

Шановні присутні! 
В 2014 році основна увага в районі буде зосереджена на таких напрямах роботи, як ремонт доріг, водогонів, освітлення вулиць, будівництво доступного житла.

Значний обсяг робіт необхідно виконати за для ремонту комунальних доріг. Так, в селищі Муровані Курилівці провести капітальний ремонт доріг по вулицях Кірова, Комарова, Леніна, Тімірязєва та тротуару по вулиці Леніна на які буде залучено кошти з місцевого бюджету в сумі 588 тис.грн. та необхідно 4 млн.201тис грн. обласного бюджету. Роботи першої черги виконані,  на другу чергу  виготовлена проектно-кошторисна документація.
В селі Михайлівці відремонтувати дорогу по вулиці Жуковського на суму 820 тис. грн., з них кошти з сільського бюджету в сумі 35 тис. грн., решта з обласного бюджету. 

Провести поточні ремонти комунальних доріг в селах Вищеольчедаїв, Попелюхи, Морозівка, Горай та ряду інших населених пунктів району, а також ямковий ремонт за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів соціальних угод за оренду землі на суму 258 тис. грн. 

Укласти угоду з дирекцією Дністровської ГАЕС про надання допомоги  в ремонті 18-ти км дороги від Дністровського водосховища до села Вербовець.      
 
Провести роботу щодо  встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченку біля районного будинку культури «Жовтень» та ремонт Меморіалу слави в селищі Муровані Курилівці.

Завершити роботи по освітленню вулиць в селищі Муровані Курилівці,  в селах Вищеольчедаїв, Снітків, Обухів, Привітне, Біляни. На цю роботу буде використано 50 тис. грн. коштів місцевого бюджету. 

З метою покращення обслуговування населення ввести в експлуатацію ринок в селищі (на суму  1млн.200 тис.грн.)

Великий обсяг робіт здійснити  по будівництву і ремонту водопровідної системи, що дозволить поліпшити якість питної води. Провести реконструкцію мереж водопостачання в селах Снітків, Роздолівка, Вищеольчедаїв, Петримани. Кошти місцевого бюджету 173 тис.грн. На ці роботи ще необхідно 505 тис.грн. обласного бюджету. 
Ввести в експлуатацію в третьому кварталі 8-ми квартирний житловий будинок.

Завершити виготовлення генеральних планів населених пунктів Обухів, Лучинчик та провести роботи по їх виготовленню для с.Бахтин та селища Муровані Курилівці.
Провести комплекс робіт по благоустрою населених пунктів. 
Поліпшення показників роботи економічної сфери району дозволять нам завершити в 2014 році соціально-гуманітарні об’єкти розпочаті в 2013 році та продовжити роботи над новими.

МЕДИЦИНА
 В галузі охорони здоров’я в цьому році буде завершено капітальний ремонт будинку під амбулаторію в селі Обухів. Вартість робіт 600 тис. грн. кошти планується залучити з обласного бюджету – 500 тис. грн. і 100 тис.грн. позабюджетних коштів. 
На завершення ремонту ФАПу в селі Знаменівка  будуть залучені кошти місцевого бюджету в сумі 50 тис. грн. 
Забезпечити виконання районної програми «Місцеві стимули для медичних працівників району». 

Продовжити  роботу по реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. 

В лікарні планового лікування планується капітальний ремонт відділення невідкладних станів за рахунок бюджетних коштів на суму 360 тис. грн.  За бюджетні кошти буде зроблено поточний ремонт терапевтичного відділення на суму 40 тис. грн.  

ОСВІТА 
В освіті планується провести роботи по  енергозбереженню:
- в школі – гімназії  селища Муровані Курилівці, та у навчальних закладах  сіл Курашівці та Вищеольчедаїв  заміна вікон на металопластикові на суму 200 тис. грн.; 
-  капітальний ремонт системи опалення в школі – гімназії  селища Муровані Курилівці; 
- виготовити проектно-кошторисної документації на заміну вікон на металопластикові у Лучинчиківському навчально-виховному комплексі та провести заміну вікон (60% за кошти ПП  «Дружба народів» керівник М.Ш. Айрапетян), а решта бюджетні кошти. 

	для утеплення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в селі Рівне виготовити проектно-кошторисну документацію на суму 20 тис. грн. 


КУЛЬТУРА   
Значну роль у відроджені та популяризації національних традицій, розбудови Україна відіграє галузь культури району.

Для цього в 2014 році будуть виконані роботи в закладах культури на суму 1 млн. грн.:
продовження поточного ремонту та встановлення опалення Лучинчицького будинку культури на загальну суму 40 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;
капітальний ремонт глядацької зали Роздолівського сільського  клубу на загальну суму 120 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;
заміна вікон,  поточний ремонт кімнат гурткової роботи, придбання сценічних костюмів для Снітківського будинку культури на загальну суму 35 тис. грн., з яких 15 тис. грн. спонсорські кошти;
заміна вікон та поточний ремонт Лучинецького сільського будинку культури на загальну суму 50 тис. грн., з яких 20 тис. грн. спонсорські кошти;

	заміна дверей, встановлення опалення, придбання сценічного вбрання Вищеольчедаївського сільського будинку культури на загальну суму 55 тис. грн.,  з яких 20 тис. грн. спонсорські кошти;
	придбання сценічних костюмів для аматорського колективу Дерешівського сільського будинку культури на загальну суму 6 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;
	придбання звукопідсилюючої апаратури для Конищівського сільського будинку культури на загальну суму 14 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету;
	придбання звукопідсилюючої апаратури для районного будинку культури «Жовтень» на загальну суму 50 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.


Крім того у 2014 році планується здійснити ряд заходів  щодо паспортизації об’єктів культурної спадщини на що планується залучити кошти у сумі 30 тис. грн. за рахунок місцевих бюджетів.

СПОРТ 
 В районі за останні роки намітилася тенденція до зростання серед молоді і дорослого населення ведення здорового способу життя. Більше населення приймає участь в роботі різноманітних спортивних секцій, шкіл, гуртків.

 У 2014 році планується виконати роботи на  спортивних об’єктах:
	поточний ремонт спортивної  зали  районної дитячо-юнацької спортивної школи, ремонт майданчика із штучним покриттям для спортивних ігор та роздягальні.  
	заміна футбольних воріт  та облаштування місць для сидіння глядачів на футбольному полі в селі Снітків. 
	реконструкція старого приміщення колишнього клубу цукрозаводу під спортивну залу в селі Вищеольчедаїв за умови перемоги в обласному конкурсі фонду сприяння розвитку територіальних громад. 100 тис.грн.
виготовлення та встановлення огорожі навколо футбольного поля в селі Галайківці. 

	в селі Лучинчик планується будівництво майданчика для силової гімнастики стрітворкаут  та  облаштування місць для сидіння глядачів на футбольному полі. Встановлення енергозберігаючих вікон в спортивній залі та поточний ремонт 

Шановні присутні! 
Завершаючи свій звіт, хочу довести до Вашого відома, що славна традиціями, багата духовно і своїми людьми і чарівною природою Мурованокуриловецька земля поповнилась чудовою оазою природи – природно-заповідного фонду «Ботанічним заказником «Долина ірисів» на території Снітківської сільської ради відповідно до рішення 20 сесії 6 скликання обласної ради 

Даний об’єкт внесено до реєстру природно-заповідного фонду області.

Запрошую всіх відвідати перлину району і поряд з трудовими буднями збагатитися духовно. А відтак – ще з більшим натхненням працювати на розвиток Мурованокуриловеччини, Вінниччини та України!

Дякую за увагу !

