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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХVІ сесія

VІІ скликання

від 22.02.2018 р. № 266
Про звіт голови районної державної
адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
Олевського району Житомирської
області на 2017 рік та делегованих
радою повноважень
Заслухавши звіт голови районної державної адміністрації про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Олевського району
Житомирської області на 2017 рік та делегованих радою повноважень, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Олевського району Житомирської області
на 2017 рік та делегованих радою повноважень взяти до відома.
2. Відмітити, що завдання і заходи Програми 2017 року, які потребують
тривалого терміну вирішення, включено у відповідну Програму на 2018 рік.
3. Районній державній адміністрації, її структурним підрозділам,
відповідно до делегованих радою повноважень, спільно з органами місцевого
самоврядування забезпечити у 2018 році подальший розвиток економіки
району.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради.
Голова ради

В.М.Троц
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Шановні депутати, присутні!
Олевська районна державна адміністрація впродовж 2017 року
працювала над реалізацією заходів, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку Олевського району на 2017 рік,
що дозволяють забезпечити системний підхід до розвитку територій,
правильно перерозподілити ресурси з урахуванням їх обмеженості.
Для реалізації пріоритетів районною державною адміністрацією
розроблялись програми розвитку провідних галузей.
Нині на виконанні в районній державній адміністрації перебуває
18 районних програми.
Водночас фінансовий ресурс району не дає можливості
передбачити фінансування всіх прийнятих районних програм, що в
свою чергу не дозволяє забезпечити їх повне виконання.
В цілому нам вдалося завершити 2017 рік позитивно. Про це
говорять і основні показники соціально-економічного розвитку
району, і ті справи, які нам вдалося зробити минулого року, і ті, які ми
змогли закласти в фундамент розвитку нашого району на наступні
роки.
Доходну частину загального фонду бюджету району за 2017 рік
виконано на 148%.
Кошти вільного залишку районного бюджету спрямовано до:
-Радовельської сільської ради на виконання Програми
економічного і соціального розвитку Радовельської територіальної
громади на 2017 рік –
12 млн. 690,0 тис.грн.
-на проведення розрахунків з соціальними працівниками
територіального центру за 2017 рік – 5 389 грн.
Загалом по Радовельській сільській раді – 12 млн. 695,0
тис.грн.
-Білокоровицькій сільській раді на надання матеріальної
допомоги 30,0 тис.грн.
-на проведення аналізу води загальноосвітних шкіл – 0,9 тис.грн.
-на оплату послуг з реєстрації закладів освіти – 4,3 тис.грн.
-на проведення розрахунків за надані послуги по проведенню
медогляду – 6,9 тис.грн.
-на придбання нежитлової будівлі адмінприміщення в
с.Білокоровичі та виготовлення проектно-кошторисної документації –
350,0 тис.грн.
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-на проведення розрахунків з соціальними працівниками
територіального центру за 2017 рік – 13,7 тис.грн.
Загалом – 405,8 тис.грн.
Олевській міській раді:
-територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) для проведення розрахунку з соціальними
працівниками с.Радовель – 18,6 тис.грн., для виплати компенсації за
невикористанні відпустки – 199,0 тис.грн
-матеріальна допомога жителям громади – 58,0тис.грн.
-Олевській дитячо-юнацькій спортивній школі на виготовлення
проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції
стадіону «Колос» - 65,0 тис.грн., для благоусторою стадіону – 10,0
тис.грн.
-Олевському РЦСССДМ для оплати постійного збереження
документів у трудовому архіві та скорочення посад – 100,0 тис.грн.
-Руднє-Бистрянській громаді на виготовлення схеми детального
планування земельних ділянок – 40,0 тис.грн.
-на програму розвитку фізичної культури та спорту ФСТ «Колос»
- 10,0 тис.грн.
-територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) на утримання жителів с.Радовель, які
перебувають у Кишинському стаціонарному відділення – 26,1
тис.грн.
-на виплату заробітної плати КУ «Трудовий архів» - 18,5 тис.грн.
- на ремонт Олевської гімназії – 696,8 тис.грн.
-на проведення передпроектних робіт для розміщення
дошкільного-навчального закладу с.Копище – 10,0 тис.грн.
- для розрахунків по звільненню працівників відділу освіти,
молоді та спорту – 227,4 тис.грн.
- на проведення розрахунків з соціальними працівниками
територіального центру за 2017 рік – 39,0 тис.грн.
-на проведення розрахунків за надані послуги по проведенню
медогляду – 21,7 тис.грн.
-на проведення розрахунків за надані послуги по підвозу учнів –
31,3 тис.грн.
-на придбання медикаментів для боротьби з туберкульозом для
жителів Радовельської сільської ради – 9,6 тис.грн.
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-на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту
навчальних кабінетів для учнів 1-4 класів, які знаходяться в
приміщенні Олевського ЦРД № 2 – 30,0 тис.грн.
-на святкування 26 річниці незалежності України – 50,0 тис.грн.
-на придбання запчастин для ремонту автомобіля для центру
ПМСД – 39,2 тис.грн.
-на виготовлення проектної документації під реконструкцію
адмінбудівлі під дошкільний навчальний заклад в с.Копище – 276,0
тис.грн.
-на придбання проектора та ноутбука для Новоозерянського НВК
– 16,0 тис.грн.
-на оплату послуг по реєстрації закладів освіти – 39,6 тис.грн.
-на проведення аналізу води загальноосвітніх шкіл – 7,4 тис.грн.
-на придбання сурфактантів для недоношених новонароджених
дітей з розладами органів дихання – 33,0 тис.грн.
- на виготовлення печатей і штампів для КЗ «ОЦПМСД» - 14,6
тис.грн.
-на святкування Всеукраїнського фестивалю «Олевська
республіка» - 25,0 тис.грн.
-на придбання принтера Зубковицькій амбулаторії – 3,6 тис.грн.
-РО ВФСТ «Колос» на придбання кубків та медалей – 5,0 тис.грн.
-Олевському ЦХЕТУМ для участі хореографічного колективу
«Тіп-Топ» в обласному фестивалі (придбання пального) – 5,1 тис.грн.
-на харчування хворих на фенілкетонурію – 110,0 тис.грн.
-на відшкодування витрат по навчанню 12 дітей Радовельської
ЗОШ в Олевському МНВК – 42,0 тис.грн.
-за навчання дітей с.Радовель в музичній школі – 10,5 тис.грн.
-на придбання телевізора в ДНЗ с.Кишин – 8,0 тис.грн.
Загалом – 2 млн. 295,8 тис.грн.
Також за рахунок вільного залишку:
-погашено заборгованість за минулі роки перед ДТГО «Південнозахідна залізниця» в сумі – 394,5 тис.грн.
-погашено заборгованість за минулі роки перед ПАТ
«Укртелеком» в сумі – 64,7 тис.грн.
- спрямовано 100,0 тис.грн. на придбання новорічних подарунків
дітям сиротам.
- придбано комп’ютерну техніку для Овруцького міжрайвідділу
управління Служби безпеки України в Житомирській області - 20,0
тис.грн.
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- придбано комп’ютерну техніку для Управління Державної
казначейської служби України в Олевському районі Житомирської
області – 20,0 тис.грн.
- 50,0 тис.грн спрямовано на придбання паливо-мастильних
матеріалів для Олевського відділення поліції.
- 200,0 тис.грн. на лікування учасників АТО на виконання
Програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб.
- 20,0 тис.грн на утримання в осіньо-зимовий період доріг
загального користування.
-18,0 тис.грн на поповнення матеріального резерву.
Загалом бюджетний рік вдалося завершити позитивно, заробітна
плата працівникам бюджетних установ виплачена повністю. Спожиті
енергоносії оплачені в повному обсязі. Відсутня заборгованість по
захищеним статтям видатків.
На здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі Олевського району
за 2017 рік з районного бюджету спрямовано – 185,0 тис.грн., завдяки
співпраці з органами місцевого самоврядування Радовельською
сільською радою спрямовано – 40,0 тис.грн., Білокоровицькою
сільською радою – 20,0 тис.грн., Олевською міською радою – 120,0
тис.грн. Загалом на забезпечення пільгового проїзду на приміських
маршрутах району спрямовано 365,0 тис.грн.
В зв’язку з об’єднанням територіальних громад протягом звітного
року тривали роботи по передачі установ та закладів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ та міста району до
відповідних територіальних громад.
За 2017 рік промисловими підприємствами реалізовано
продукції на загальну суму 135 млн. 983,1 тис. грн. Приріст обсягів
реалізації продукції в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року
становить 54 млн. 018,0 тис. грн., або 165,9%.
За підсумками 2017 року вдалося збільшити на 13% валовий
збір зернових та зернобобових культур по всіх категоріях
сільськогосподарських підприємств.
Станом на 01 січня 2018 року в сільськогосподарських
підприємствах району утримується 546 голів великої рогатої худоби,
що на 6 голів більше минулого року, в тому числі корів 222 голови,
що на 12 голів більше минулорічного.
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За статистичними даними заборгованість із виплати
заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях
району відсутня.
Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2017 року в
районі становила 5457 грн., що на 69% більше відповідного періоду
минулого року та на 9,5% менше від середньообласної заробітної
плати.
Середній розмір пенсії станом на 01 січня 2018 року становить
1 743,59 грн., що на 15% більше, ніж у 2016 році.
Станом на 01 січня 2018 року заборгованості по виплаті пенсій
громадянам району немає.
Протягом звітного періоду в пошуках роботи в центрі
зайнятості перебувало 1882 безробітних, з них працевлаштовано на
вільні робочі місця 773 особи.
Надано одноразово допомогу для зайняття підприємницькою
діяльністю 1 безробітному.
Всього, станом на 1 січня 2018 року в районі створено 981 нове
робоче місце, що становить 189 % від доведеного річного плану.
Для фінансування районної Програми житлових субсидій на
2017 рік було передбачена субвенція у сумі 50 млн.660,6 тис. грн. (в
тому числі, на відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг –30 млн. 611,4 тис. грн.; для придбання
скрапленого газу та твердого палива –20 млн. 049,2 тис. грн.).
Загалом в районі субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг отримують 8433 сім’ї.
Cередньомісячний розмір субсидії в районі становить - 308,98
грн.
Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу
призначено 6134 домогосподарствам району на загальну суму 18 млн.
819,0 тис. грн.
Отримали субсидію готівкою 6436 домогосподарств на загальну
суму 20 млн. 049,2 тис. грн.
Cередній розмір субсидії складає 3067,98 грн.
Для виплати державної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд особам,
які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
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розладу, району на 2017 рік була передбачена субвенція у сумі 116
млн. 915,6 тис. грн.
Протягом року в районі державні види допомоги отримали 4779
родин з дітьми на загальну суму 114 млн. 077,9 тис.грн.
Протягом звітного року для отримання допомоги звернулося 152
внутрішньо переміщених сімей (246 осіб).
Станом на 01 січня 2018 року фактично в районі проживає 80
сімей (130 осіб), в т.ч. 30 дітей, 50 пенсіонерів, 52 особи
працездатного віку.
Отримувачами допомоги є 44 сім’ї.
Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, виплачена на
загальну суму 732,9 тис. грн.
Заборгованість відсутня.
На реалізацію державних програм з питань соціального захисту
громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, протягом 2017
року в район надійшло 18 млн. 068,9 тис.грн., всі кошти використані
за призначенням.
З метою пільгового медичного забезпечення та проведення
пільгового зубопротезування в районі укладено договори з
Олевською ЦРА №32 та Олевською ЦРЛ. У 2017 році для
забезпечення пільгового медичного обслуговування району виділено
кошти в сумі 1млн.877,2 тис.грн., з них :
1 млн. 601,6 тис.грн на
забезпечення лікарськими засобами, 275,6 тис.грн. – на пільгове
зубопротезування.
Протягом року кошти використані за призначенням та в
повному обсязі.
На протязі звітного року забезпеченням харчування дітей
шкільного віку за державні кошти в районі займалося ПП «Продцентр
плюс». Всього надано послуг на суму 2 млн. 984,1 тис.грн.
Щороку значна увага приділяється роботі з пільговими
категоріями населення. Станом на 01 січня 2018 на обліку в Реєстрі
пільговиків району перебуває 27 721 особа.
Упродовж року за рахунок субвенцій з державного бюджету
надано пільги населенню на загальну суму 6 млн. 796,1 тис. грн., в
т.ч. нараховано пільг для придбання твердого палива і скрапленого
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газу в готівковій формі на загальну суму 4 млн. 066,4 тис. грн. 3319
домогосподарствам.
В районі обліковується:
- 9 сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО;
- 26 осіб, яких було поранено з початку проведення
антитерористичної операції;
- 349 демобілізованих військовослужбовців, в т.ч. 344 надано
статус
учасника бойових дій (із них працівники МВС-36,
Національної Гвардії – 14, прикордонники- 24, Мін. Оборони України
– 274 ).
Протягом звітного року 41 військовослужбовець пройшов
оздоровлення в санаторно-курортних закладах на загальну суму 253,3
тис.грн.
Територіальними громадами району 133 демобілізованим
військовослужбовцям
виділені
земельні
ділянки,
на
які
зареєстровано право власності, 47 учасників АТО перебувають на
черзі.
54 учасники АТО перебувають на квартирному обліку.
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19
жовтня 2016 року №719 «Питання забезпечення житлом сімей
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов», у 2017 році
згідно
трьохсторонньої угоди було придбано житло інваліду війни ІІ групи
Гриценку О.А. на загальну суму 800,8 тис.грн.
На виконання районної «Програми соціальної підтримки
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території,
районів проведення антитерористичної операції на територію
Олевського району, та військовослужбовців, працівників Збройних
Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки
України, інших силових структур району, що брали участь у
антитерористичній операції на 2016 рік» з районного бюджету
виділено 300,7 тис. грн..
З початку року надано матеріальної допомоги на загальну суму
226,2 тис.грн. в тому числі:
- 149 учасникам антитерористичної операції на загальну суму 46,7
тис.грн.;
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- 12 членам сімей загиблих військовослужбовців, на загальну суму
8,5 тис.грн.;
- 2 внутрішньо переміщеним особам у сумі 1000 гривень;
17
військовослужбовцям рядового, сержантського та
старшинського складу, які уклали контракт про проходження
військової служби на загальну суму 170,0 тис.грн.
Діти учасників АТО забезпечені безкоштовним харчуванням в
школах району, а також діти, батьки яких є учасниками АТО
звільнені від плати за відвідування дошкільних навчальних закладів.
Згідно порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги
військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби,
протягом 2017 року 44 особам нараховано та виплачено матеріальну
допомогу на загальну суму 70,2 тис. грн.
На виконання районної комплексної Програми соціального
захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та
незахищених верств населення на 2013-2017 роки, з районного
бюджету на 2017 рік виділено кошти у сумі 440,3 тис. грн., а саме :
- 165,0 тис.грн. на відшкодування видатків на медичне
обслуговування інвалідів та ветеранів війни;
- 275,3 тис. грн. для надання адресної грошової підтримки
інвалідам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та
незахищеним верствам населення, які потрапили у скрутне
матеріальне становище, на вирішення матеріально-побутових
проблем.
З метою забезпечення надання адресної грошової підтримки
інвалідам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та незахищеним
верствам населення, які потрапили у скрутне матеріальне становище,
на вирішення матеріально-побутових проблем в районі прийнято
розпорядження голови Олевської районної держадміністрації від 29
лютого 2016 року № 47 «Про затвердження Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та
праці, пенсіонерам, незахищеним верствам населення».
З початку 2017 року проведено 14 засідань комісії , згідно
рішень якої таку допомогу отримали 417 громадян району на суму
275,3 тис. грн.
За 2017 рік для Поясківської та Радовельської загальноосвітніх
шкіл придбано 3 ноутбуки, 3 відео проектори та екран, 2 тенісні
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столи, ракетки, футбольні та волейбольні м’ячі, 4 принтери на
загальну суму 93,63 тис.грн.
08 червня 2017 року підписаний Меморандум про взаємодію та
співпрацю між Благодійною організацією «Благодійний Фонд
Михайла Весельського «Радовель», відділом освіти Олевської
районної державної адміністрації, Олевською районною радою
Житомирської області та Олевською районною державною
адміністрацією Житомирської області, в рамках якого відбувається
капітальний ремонт та реконструкція Радовельської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів.
За 2017 рік вже більше 20 млн. гривень вкладено в
реконструкцію, а саме замінено дах, вікна на енергозберігаючі,
утеплено стіни школи, встановлюється ліфт для дітей з обмеженими
фізичними можливостями, зроблено внутрішні роботи, санвузли та
душові кабінки. Повністю оновлена система опалення та
вентиляційна система.
В подальшому передбачене встановлення меблів міжнародного
зразка та обладнання кухні та профільних кабінетів.
Протягом року були підготовлені та проведені культурномистецькі заходи по відзначенню різних календарних свят та подій.
В 2017 році на районну Програму оздоровлення дітей виділено
150 тис.грн. для закупівлі путівок до оздоровчих закладів.
Станом на 01.09.2017 року використано 147 тис.грн. для
закупівлі 35 путівок до бази відпочинку Маяк смт.Залізний порт
Херсонської області.
Загалом в літній період оздоровлено 86 дітей пільгових
категорій, що становить 2% від загальної кількості дітей району.
На протязі 2017 року на обліку служби у справах дітей
перебувало 132 дітини, які перебувають у складних життєвих
обставинах та проживають у 57 сім’ях, із них 7 дітей, які зазнали
насильства в сім’ї та 1 дитина, яка самовільно залишає місце
проживання.
Збільшилась кількість проведених обстежень умов проживання
дітей у сім’ях з метою здійснення контролю за умовами проживання,
станом виконання батьками батьківських обов’язків. Протягом 2017
року обстежено 470 дітей у 209 сім’ях, із них 214 дітей, які
перебувають на обліку та проживають у 102 сім’ях. 1 дитину
влаштовано до обласного спеціалізованого будинку дитини, 1 - до
центру соціально-психологічної реабілітації.
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Із 111 дітей, які перебувають на первинному обліку в службі у
справах
дітей райдержадміністрації, протягом року:
-передано під опіку – 84;
-влаштовано в дитячі будинки сімейного типу – 2;
- влаштовано в прийомні сімї – 19;
- влаштовано в будинок дитини – 2;
- влаштовано в державні інтернатні заклади – 3;
-влаштовано в сім’ї родичів, знайомих – 1.
Станом на 31 грудня 2017 року на місцевому обліку з
усиновлення перебуває 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
На протязі року усиновлено 1 дитину.
Працівниками Олевського
відділення поліції
вживалися
організаційні та практичні заходи по організації охорони
громадського порядку на вулицях та громадських місцях м. Олевськ
та населених пунктів району, у т.ч. під час проведення масових
заходів.
За 12 місяців 2017 року до районної державної адміністрації
надійшло 413 письмових та 572 усних звернення громадян, що на 1%
менше, ніж за минулий рік.
Керівництвом райдержадміністрації проведено 25 виїзних
прийомів
громадян, де розглянуто 31 звернення та 77 особистих прийомів, де
розглянуто 541 звернення.
Всього за звітний період керівництвом райдержадміністрації
розглянуто 985 звернень.
Основними питаннями, які висвітлюються у зверненнях
громадян є питання: соціального захисту – 779, аграрної політики і
земельних відносин – 49,комунального господарства – 32, житлові —
14; освіти — 15, праці та заробітної плати — 15.
Від жителів району за 2017 рік до райдержадміністрації
надійшло з
Олевської міської ради — 687 звернень,
Білокоровицької сільської ради — 189, Радовельської сільської ради
— 39, інших населених пунктів – 70 звернень громадян.
За 2017 рік до райдержадміністрації звернулося пенсіонерів –
224, непрацюючих – 240, багатодітних сімей – 34, інвалідів І,ІІ,ІІІ
груп – 227, осіб, що потерпіли від аварії на ЧАЕС – 52.
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Постійно вживаються заходи для дотримання прав і свобод
громадян.
Протягом року значна увага була приділена ремонту та
утриманню доріг загального користування. Завдяки спільним
зусиллям філією «Олевський райавтодор» за підтримки ВАТ «ШБУ 42», ДП «Олевське лісове господарство», приватних підприємців та
Олевської ОТГ було проведено підсипку та профілювання
автомобільної дороги Покровське – Журжевичі, також за підтримки
приватного підприємця та ДП «Білокоровицьке лісове господарство»
проведено підсипку та профілювання автомобільної дороги Тепениця
– Замисловичі.
Запрошувалися проектанти та були намічені основні напрямки
роботи на 2018 рік.
В результаті проведеної роботи до обласної Програми розвитку
дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом
та
утриманням
автомобільних доріг в Житомирській області на 2018 рік, включено
дороги:
Олевськ-Тепениця-Обище-Замисловичі – 7700,0 тис.грн.
Олевськ-Покровське – виготовлення ПКД – 200,0 тис.грн.
Чижівка-Городниця-Калинівка-Олевськ (Варварівка – бетонка) –
5200,0 тис.грн.
Під’їзд до с.Пояски – 9300,0 тис.грн.
Покровське-Журжевичі – 3000,0 тис.грн.
Зрозуміло, що далеко не всі питання, над якими ми працювали
протягом року, вдалося вирішити, тому сприймаю конструктивну
критику як громадськості, так і депутатів районної ради.
У свою чергу сподіваюсь на підтримку громади та депутатів у
вирішенні болючих проблем нашого району.
На завершення свого звіту хочу подякувати депутатам районної,
сільських та міської рад, сільським та міському головам, керівникам
виконавчих структур за підтримку, взаєморозуміння і проведену
спільними зусиллями роботу.
Переконаний, що діяльність районної державної адміністрації
буде спрямована на ефективне розв’язання нагальних проблем,
підвищення життєвого рівня людей.
Дякую за увагу.

