Довідка
про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та
бюджету району за підсумками 1 півріччя 2020 року
Протягом 1 півріччя
поточного року робота районної державної
адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, підприємствами,
організаціями, установами району була спрямована на виконання завдань,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Бахмацького
району на 2020 рік.
Завдяки спільним діям забезпечено позитивну динаміку в основних
галузях господарського комплексу та стабільність в соціальній сфері.
Бюджет району до уточнених бюджетних призначень по доходах
виконаний на 102,1 %, надійшло 173,7 млн грн (- 66,4 млн грн до рівня
2019 року).
Виконання планових показників не
забезпечено
Кропивненською
(95,5 % ) та Пальчиківською(75,8%) сільськими радами.
По власних надходженнях загального фонду до бюджету району
надійшло 90,1 млн грн, бюджетні призначення виконані на 111,6 %
(+ 4,4 млн гривень). Збільшення відбулося за рахунок надходжень податку та
збору на доходи фізичних осіб та земельного податку.
З Державного бюджету отримано в повному обсязі освітньої субвенції –
45,3 млн грн, медичної субвенції – 7,3 млн гривень. На здійснення переданих
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової
дотації надійшло 1,6 млн гривень.
Надходження субвенції до бюджету району становило майже 26 млн
гривень.
Податку та збору на доходи фізичних осіб, який займає в структурі
власних надходжень 54,0 %, отримано 48,7 млн гривень.
Земельного податку надійшло 19,1 млн грн (116,1 %).
Видатки
та кредитування бюджету Бахмацького району склали
156,7 млн гривень, в т.ч. по загальному фонду – 141,6 млн грн, по спеціальному
фонду – 15,1 млн гривень.
Видатки місцевих бюджетів по загальному фонду, без урахування
міжбюджетних трансфертів (крім освітньої та медичної субвенції), склали
140,9 млн гривень.
Із загальної суми витрат по загальному фонду району на виплату
заробітної плати з нарахуваннями використано 111,3 млн гривень (78,8 % всіх
здійснених видатків). На оплату спожитих енергоносіїв використано майже
11 млн грн, або 7,8 % всіх здійснених місцевими бюджетами видатків,
продуктів харчування – 1,3 млн грн (0,9 %), медикаментів –
576,4 тис.гривень (0,4 %), надання трансфертів населенню – 4,9 млн грн (3,5%) .
Загалом, на захищені статті видатків спрямовано 91,4 % всіх видатків
місцевих бюджетів району.

Станом на 01 липня поточного року кредиторської заборгованості по
виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ
району та за спожиті енергоносії, житлово-комунальні послуги немає.
Протягом звітного періоду з розпорядниками бюджетних коштів
проводилась робота щодо здійснення закупівель товарів та послуг, проведення
робіт відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Відсоток
використання бюджетних коштів через систему ProZorro склав 60,8
(середньообласний показник – 42,4).
У галузі агропромислового розвитку - завершуються роботи зі збору
озимого ріпаку (загальна посівна площа - 3483 га), якого, за оперативними
даними, станом на 21 липня поточного року, зібрано на 1709 га при середній
урожайності 30,7 ц/га. Озимої пшениці із загальної площі 8519 га зібрано на
1036 га, середня урожайність – 58,7 ц/га. Заготовлено 2157 т сіна та 14256 т
сінажу.
Станом на 01 червня 2020 року в сільськогосподарських підприємствах
району утримується 12324 голови великої рогатої худоби (80% до відповідної
дати минулого року), в тому числі 4307 корів (75,2%).
Свиней утримується 63102 гол. (108,6%).
З початку року (на 01.06.2020) вироблено 15271 тонну молока, що на
14,1% менше минулого року. Надій на корову становить 3271 кг, що на 6 %
більше відповідного минулорічного показника.
Виробництво м'яса в живій вазі худоби та птиці становить 3807,4 тонн
(на 19,0 % більше рівня минулого року).
Промисловими підприємствами вироблено товарної продукції на загальну
суму 62,9 млн грн, що на 24,3 % більше показника 2019 року.
Обсяг реалізованої промислової продукції, за даними підприємств,
становив 17,3 млн гривень.
У будівництві, за даними підприємств району, виконано робіт на суму
майже 1,7 млн гривень.
За звітний період за обласною та районною програмами «Власний дім» з
Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі було
проведено дофінансування укладених у 2019 році договорів на суму
105,0 тис. гривень, а саме: 35,0 тис.грн - на реконструкцію житлового будинку
в с. Красне та 70,0 тис.грн - на будівництво житлового будинку в м. Бахмач.
Крім того, у поточному році укладено договір на суму 150,0 тис.грн із
мешканцем м. Бахмач на капітальний ремонт житлового будинку.
Введено в експлуатацію індивідуальних житлових будинків загальною
площею орієнтовно 815,0 кв. метрів.
Протягом І півріччя 2020 року стабільно працювали підприємства
житлово-комунальної галузі району.
На даний час підприємствами паливно-енергетичного комплексу, житловокомунального господарства та установами бюджетної сфери району ведуться
роботи з підготовки об’єктів до стабільної роботи в осінньо-зимовий період
2020-2021 років.

Відповідно до затверджених титульних списків об’єктів капітального
ремонту житлового фонду Бахмацької міської ради за рахунок коштів з
міського бюджету виконані роботи з капітального ремонту покрівлі у
житлових будинках
по вул. Я. Мудрого, 20 та вул. Перемоги, 17, з
капітального ремонту під’їзду будинку по вул. Пушкіна, 5, ґанків у будинку по
вул. Заводська, 28.
За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій в сумі 32,0 тис. гривень виконані роботи на об’єкті
«Капітальний
ремонт
під’їздів
багатоквартирних
будинків
по
вул. Першотравневій, 30, у м. Бахмач з впровадженням заходів теплореновації
(заміна вікон, вхідних дверей) та встановленням кодових замків».
За звітний період реалізовано інвестпроєкт у галузі агропромислового
комплексу, а саме: будівництво будівлі для
супоросних свиноматок
(ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка»).
Крім того, реалізовані проєкти по будівництву фотоелектричної наземної
сонячної електростанції «СОНЕСТА» (ТОВ «Строй Центр»), 4 проєкти з
будівництва мереж вуличного освітлення окремих вулиць в селах Митченки
та Тиниця та 4 проєкти з реконструкції будинку відпочинку, приміщень під
магазин, кафетерій, будівництву комплексу магазинів.
У районі проводиться постійна робота по залученню безробітних до
зайняття підприємницькою діяльністю. З початку року 1 особі надано
одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю
на загальну суму 59,5 тис. гривень.
Згідно
зі статистичними даними кількість підприємств малого та
середнього підприємництва по району за 2019 рік становила 274, в них
зайнятих працівників - 8053. Обсяг реалізованої ними продукції, товарів,
послуг склав 5052,8 млн гривень.
На контролі перебувало питання надання адміністративних послуг. За
принципом «Єдиного вікна» Центром надання адміністративних послуг
надаються замовникам 48 видів послуг. На сьогодні з Центром співпрацюють
7 суб’єктів надання адміністративних послуг. За півріччя зареєстровано та
надано 3422 адміністративні послуги та документи дозвільного характеру.
У повній мірі забезпечено соціальний захист населення району на
принципах поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки
малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, непрацездатних громадян, громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання пільг та
житлових субсидій.
Станом на 1 липня 2020 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації перебувало 9756 пільговиків.
За півріччя проведено 9 засідань комісії з питань надання населенню
житлових субсидій, розглянуто 163 особові справи, з них по 161 прийнято
позитивне рішення, по 1 – припинено, по 1- відмовлено.
На виплату всіх видів державної соціальної допомоги було спрямовано
25,2 млн грн субвенції з державного бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014
№ 505 щомісячну адресну допомогу отримують 63 сім'ї, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в т.ч. на
оплату житлово-комунальних послуг. На виплату було спрямовано
591,5 тис. гривень.
З метою забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
реабілітації підписано 33 договори із заводами-виробниками, використано
387,7 тис гривень.
Протягом звітного періоду забезпечена безперебійна робота закладів
освіти, охорони здоров’я, культури.
У районі функціонує 24 заклади загальної середньої освіти, в яких
навчаються 3508 учнів, діє 12 закладів дошкільної освіти та 10 дошкільних груп
у навчально-виховних комплексах. Різними формами здобуття дошкільної
освіти охоплено 894 дитини (віком від 3 до 6(7) років), що становить 90,3 %.
Пріоритетним напрямком
галузі освіти є провадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова Українська школа». На її реалізацію надійшли кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам у сумі майже 1,1 млн гривень.
Укладено договори на закупівлю комп’ютерного обладнання на суму
429,4 тис.грн, сучасних меблів – 352,4 тис.грн, телевізорів – 102,48 тис.гривень.
За кошти субвенції, що надійшли у сумі 148,8 тис. грн, для дітей з
особливими потребами придбано ламінатори, дитячі ігри в комплекті,
гімнастичний інвентар, шафа.
З метою забезпечення ЗЗСО району твердим паливом на опалювальний
сезон завезено: 121 т вугілля, 52 т брикетів з деревини «НЕСТРО», 66 м3 дров,
70 т брикетів з лушпиння соняшнику. Проведено процедури відкритих торгів на
закупівлю вугілля - 347,637 т, дров - 284 м3, торфобрикету - 70 т, брикетів з
вуглецю - 70 т, брикетів паливних з деревини типу «НЕСТРО» - 339,4 т.
Здійснювалися заходи зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів
освіти.
Для забезпечення належного температурного режиму у закладах освіти
проведено поточні ремонти опалювальних систем Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, Митченківського НВК, Рубанської ЗОШ І-ІІІ ст., придбано циркуляційний
насос та електродвигун для Фастовецького НВК.
На виконання приписів Бахмацького відділу ДСНС виготовлено проєктнокошторисні документації на облаштування системою пожежної сигналізації та
оповіщення, обробку вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій горища
Курінського НВК та Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2.
Обробку вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій горищ зазначених
закладів виконано в повному обсязі.
У системі Prozorro проведені відкриті торги на облаштування системою
пожежної сигналізації та оповіщення Курінського НВК та Бахмацької ЗОШ І-ІІІ
ст. № 2, визначено переможців, очікується підписання договорів.

Завершено поточний ремонт санвузлів Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1,
проводяться роботи по капітальному ремонту фасаду Бахмацького районного
будинку дитячої та юнацької творчості та розпочинаються роботи по
поточному ремонту стіни спортивного залу Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 5. Для
проведення поточних ремонтів у ЗЗСО району в системі Prozorro проведені
торги на закупівлю фарби. Придбано овочерізку для їдальні Бахмацької ЗОШ ІІІІ ст. № 5. Здійснено коригування та проведено комплексну експертизу
проєкту на будівництво Григорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
На території Бахмацького району проживає 293 багатодітні сім'ї, в яких
виховуються 1034 дитини. Протягом півріччя видано 20 посвідчень батьків з
багатодітних сімей та 46 посвідчень дітей з багатодітних сімей.
У районі працюють дві дитячо-юнацькі спортивні школи: системи освіти
та фізкультурно-спортивного товариства «Колос».
У ДЮСШ «Колос» навчається 340 дітей, діє шість відділень (легка
атлетика, бокс, волейбол, футбол, настільний теніс, лижне орієнтування),
працює 11 тренерів.
У ДЮСШ відділу освіти райдержадміністрації у 4 відділеннях (легка
атлетика, настільний теніс, футбол, спортивне орієнтування) навчається 395
дітей, працює 17 тренерів.
З метою залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і
спортом та покращення показників рівня фізичного розвитку дітей в
Бахмацькому районі спільно з дитячо-юнацькими спортивними школами
проведено наступні спортивні заходи із залученням дітей та молоді:
- відкритий кубок Бахмацького району з пішохідного туризму;
- турнір з міні-футболу присвячений Дню Героїв Небесної Сотні;
- районний турнір з міні-футболу,
- відкритий районний турнір з настільного тенісу серед дорослих,
присвячений Дню Конституції та Дню молоді.
Збірні команди району протягом звітного періоду також приймали участь
у відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики, з волейболу серед дівчат
2006-2007 рр.н. та юнаків 2004-2005 рр.н., з міні-футболу серед юнаків 20122013 рр.н., у навчально-тренувальному зборі у Львівській області зі
спортивного орієнтування на лижах, у відкритому особистому Кубку міста
Чернігова з пішохідного туризму, у відкритому Кубку Чернігівської області зі
спортивного (пішохідного) туризму в приміщенні серед юнаків.
На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації
перебуває 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із
загальної кількості облікованих дітей 30 – діти-сироти, 57 – діти, позбавлені
батьківського піклування.
Сімейними формами виховання охоплена 81 дитина, що становить
93,0 % від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку.
Протягом півріччя на первинний облік взято 5 дітей, з них 4 дітей-сиріт та
1 дитина, позбавлена батьківського піклування.
У районі функціонує 7 прийомних сімей, у яких виховуються 11 дітей.

З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності серед
дітей службою у справах дітей райдержадміністрації, спільно із працівниками
Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, Бахмацького
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників
органів місцевого самоврядування, проведено 8 профілактичних рейдів.
У районі функціонують 3 медичні заклади, в т.ч. 1 – на території
Батуринської ОТГ.
Медична допомога першого рівня надається комунальним некомерційним
підприємством «Бахмацький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Бахмацької районної ради Чернігівської області у складі 5 сільських
амбулаторій ЗПСМ, 2 міських амбулаторій ЗПСМ, 13 ФАПів та 8 ФП.
Триває підписання декларацій про вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу. Станом на 01 липня поточного року було підписано 25 695
декларацій.
По Урядовій програмі «Доступні ліки» виписано 5921 рецепт.
З питань профілактики захворювань та формування здорового способу
життя працівниками КНП «Бахмацький РЦПМСД» прочитано 288 лекцій,
проведено 3247 бесід та оформлено 134 санбюлетнів.
За рахунок коштів
Національної служби здоров’я України придбано товарів та отримано послуг
на суму майже 506,3 тис. гривень.
На реалізацію районних програм КНП «Бахмацький РЦ ПМСД»
спрямовано 737,6 тис.грн, а саме на:
- «Забезпечення допомоги хворим на фенілкетонурію жителям
Бахмацького району на 2020 рік» - 151,7 тис.грн,
- «Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та
іншими засобами на 2020 рік» - 200,5 тис.грн,
- «Нецукровий діабет на 2020 рік» - 7,5 тис.грн,
- «Районна програма надання паліативної допомоги населенню
Бахмацького району на 2020 рік» - 102,0 тис.гривень.
На проведення туберкулінодіагностики
спрямовано 237,5 тис.грн, на
пільгові медикаменти - майже 46 тис.гривень.
Кошти районного бюджету, які виділені для забезпечення медичних
працівників підприємства на період карантину засобами індивідуального
захисту в сумі 191, тис. грн освоєні в повному обсязі.
Відповідно до табеля оснащення проводиться поліпшення матеріальнотехнічної бази ЛПЗ району шляхом подальшого їх укомплектування.
Спеціалізована медична допомога другого рівня надається комунальним
некомерційним підприємством «Бахмацька центральна районна лікарня»
Бахмацької районної ради.
За півріччя проліковано 3087 хворих, народилося 99 дітей, померло 415
чоловік.
Матеріально-технічна база підприємства поповнилася відеоколоноскопом
(1,1 млн грн), 6-ма комп’ютерами (86,4 тис.грн), дизельним генератором
(22,0 тис.гривень).

Проведений капітальний ремонт хірургічного відділення (328,6 тис.грн),
виготовлена проєктно-кошторисна документація по реконструкції приймальнодіагностичного відділення та проведена її експертиза (240,6 тис.гривень).
Державна політика у галузі культури на районному рівні реалізовується
через мережу закладів культури, яка складається з 55 установ.
Протягом півріччя закладами культури проведено більше 1,0 тис.
культурно-масових заходів з нагоди відзначення державних свят, знаменних
подій,
тематичних
культурно-просвітницьких,
патріотично-виховного
спрямування.
З питань працевлаштування звернулося 906 осіб, що на 100 осіб більше,
ніж за 2019 рік.
З початку року статус безробітного набули 695 мешканців сіл.
За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 412 осіб при плані на
рік - 650 осіб.
З підприємствами району для безробітних
укладено 53 договори на
громадські роботи та роботи тимчасового характеру, на яких працювала 101
особа.

