УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
22.08.2013

Нетішин

№ 276/2013

Про
виконання
програми
соціальноекономічного розвитку міста Нетішина на
2013 рік та підсумки соціально-економічного
розвитку за перше півріччя 2013 року
Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", з метою виконання програми соціально-економічного
розвитку міста Нетішина на 2013 рік, виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:
1.Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста
Нетішина на 2013 рік та підсумки соціально-економічного розвитку за перше півріччя
2013 року взяти до відома згідно з додатком.
2.Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчого
комітету міської ради:
2.1.відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 липня
2013 року №234/2013 "Про організацію роботи щодо показників, що визначають
соціально-економічний розвиток міста Нетішин" всебічно проаналізувати роботу за
перше півріччя 2013 року за відповідними сферами економіки міста та вжити дієвих
заходів щодо усунення виявлених негативних тенденцій;
2.2.вжити додаткових заходів щодо підвищення виконавської дисципліни
працівників та особистої відповідальності за забезпечення комплексного розвитку
міста та галузей;
2.3.активізувати роботу щодо розробки та реалізації інвестиційних проектів у
межах повноважень.
3.Тимчасово виконуючому обов’язки заступника міського голови, начальнику
фінансового управління виконавчого комітету міської ради Кравчук В.Ф. спільно з
управлінням економіки виконавчого комітету міської ради:
3.1.вжити дієвих заходів щодо результативності діяльності роботи місцевого
комітету економічних реформ, оновлення та розміщення на офіційному сайті міської
ради інформацію про його діяльність;
3.2.взяти під контроль рівень цін на соціально-важливі продовольчі товари, які
закупляються розпорядниками бюджетних коштів.
4.Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської
ради Коваленко С.Я.:
4.1.активізувати діяльність робочої групи з питань легалізації заробітної плати
та "тіньової" зайнятості населення з метою збільшення чисельності працюючих і
мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів;
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4.2.із залученням засобів масової інформації проводити роботу щодо
формування негативної соціальної думки про роботодавців-боржників та тих, що
приховують найману працю, реальну заробітну плату, сплату у соціальні страхові
фонди, зокрема серед малих приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців.
5.Виконуючому обов’язки першого заступника міського голови Скакуну П.С.:
5.1.спільно з управлінням цивільного захисту населення виконавчого комітету
міської ради продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту (цивільної оборони);
5.2.спільно з управлінням містобудування, архітектури та житловокомунального господарства виконавчого комітету міської ради:
- провести інвентаризацію укладених договорів оренди у частині приведення
розміру орендної плати до вимог статті 288 Податкового кодексу України;
- вжити заходів щодо припинення права користування земельними ділянками
суб’єктами господарювання - орендарями, які систематично не сплачують земельний
податок та орендну плату за землю;
- активізувати роботу щодо створення ефективного власника житла шляхом
самоорганізації мешканців житлових будинків в об’єднання співвласників
багатоквартирних житлових будинків;
- забезпечити стовідсоткову оплату підприємствами житлово - комунального
господарства за спожиту електроенергію;
- підвищити рівень розрахунків та зменшення боргів населення за житлово комунальні послуги.
6.Службі у справах дітей виконавчого комітету міської ради Смолій Є.В.
забезпечити своєчасне надання статусу дітям-сиротам, дітям, позбавлених
батьківського піклування, та ведення їх обліку;
7.Тимчасово виконуючому обов’язки
заступника
міського голови
Михасику І.М. спільно з відділом освіти виконавчого комітету міської ради:
- сприяти зміцненню та оновленню матеріальної та навчальної бази
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
- продовжити відкриття спеціальних та інклюзивних класів для дітей з
особливими потребами.
8.Начальнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради
Кравчук В.Ф.:
8.1.вжити вичерпних заходів щодо виконання загального фонду бюджету міста;
8.2.забезпечити постійний моніторинг освоєння коштів державного та
обласного бюджетів;
8.3.при формуванні проекту бюджету міста передбачити збільшення видатків
на харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника,
т.в.о. заступників міського голови, в.о. керуючого справами виконавчого комітету
міської ради.

Секретар міської ради

М.М.Степаненко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
22.08.2013 № 276/2013
Про підсумки соціально-економічного розвитку
міста Нетішина за І півріччя 2013року
Протягом І півріччя 2013 року виконавчим комітетом міської ради вживались
заходи щодо впровадження економічних реформ в місті, забезпечення його
комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження
стабільної суспільно-політичної ситуації.
З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності міста приділялася увага
щодо організації виконання завдань і заходів програми соціально-економічного
розвитку міста Нетішина на 2013 рік.
Впроваджувалися організаційні заходи щодо забезпечення роботи місцевого
комітету з економічних реформ. Протягом І півріччя 2013 року проведено 4 засідання
місцевого комітету за різними напрямами економічного розвитку.
За січень−травень 2013 року підприємствами міста реалізовано промислової
продукції (робіт, послуг) в сумі 1188,1 млн.грн., що становить 19,2% від обласного
показника. 100% реалізованої продукції становив внутрішній оборот (реалізовано
продукції в межах України).
В обсязі реалізованої продукції за травень 2013 року домінувала енергія
(99,3%), ще 0,4% становили інвестиційні товари та 0,3% − товари проміжного
споживання.
У розрахунку на одну особу населення за січень −травень 2013 року реалізовано
промислової продукції 32,5 тис.грн. (проти 4,7 тис.грн. у середньому по області).
Упродовж першого півріччя 2013 року вироблено 7172 млн.квт.годин
електроенергії, що порівняно із січнем−червнем 2012 року менше на
1022 млн.квт.годин або на 12,5 відсотків.
Сповільнення темпів падіння промислового виробництва в цілому було
зумовлене проведенням капітального та поточного ремонтів на I енергоблоці
Хмельницької АЕС, а також зниженням потужності через диспетчерські обмеження.
У червні 2013 року порівняно із травнем зменшено виробництво електроенергії
на 2,8%, у той же час порівняно із червнем 2012 року виробництво електроенергії
збільшено на 10,0 відсотків.
За січень−червень 2013 року підприємствами міста виконано будівельних робіт
на суму 17762 тис.грн. (5,3% від загальнообласного обсягу).
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 93,7%
від загального обсягу виконаних будівельних робіт, 4,1% − поточний ремонт та
2,2% − капітальний ремонт.
За видами будівельної продукції 73,3% обсягу робіт (13019 тис.грн.) виконано
на інженерних спорудах, 22,0% (3902 тис.грн.) на нежитлових будівлях та 4,7% − на
будівництві житла.
У І кварталі 2013 року по місту прийнято в експлуатацію 325 кв.м загальної
площі житла (0,8% від загальнообласного обсягу). Житло введено індивідуальними
забудовниками.
Прийнято в експлуатацію 2 квартири: чотирикімнатна та п’ятикімнатна.
Середній розмір квартири становить 162,5 кв.м загальної площі.
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Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею
88 кв.м, їдальня на 40 посадочних місць та 4 колодязі бурові (артезіанські
свердловини).
Розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації
№ 77/2013-р від 18 березня 2013 року та №75/2013-р від 18 березня 2013 року
затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у 2013 році, кошторисна вартість яких складає
1 млн. 52 тис. гривень. Наразі проводяться роботи з поточного та капітального
ремонту автомобільних доріг міста.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства міста за січень-березень 2013 року становив 32,6 млн.
грн., що на 7,6 відсотка (у порівнянних цінах) більше обсягу за відповідний період
минулого року. У структурі роздрібного товарообороту міста 99,4 відсотків
припадало на товарооборот торгової мережі.
Роздрібний товарооборот підприємств міста у розрахунку на одну особу за
січень-березень 2013 року становив 889,0 грн. (проти 1192,1 грн. в середньому по
області), забезпечено його абсолютний приріст до січня-березня 2012 року на
61,5 гривень.
За січень−червень 2013 року обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери
нефінансових послуг, становив 19,7 млн.гривень.
Населенню реалізовано послуг 12,3 млн.грн. або 62,3% від загального обсягу
(проти 28,1% по області).
У лютому 2013 року на засіданні балансової комісії з перевірки фінансовогосподарської діяльності комунальних підприємств заслухано звіти керівників
комунальних підприємств міста Нетішин за 2012 рік та плани фінансовогосподарської діяльності на 2013 рік. За результатами проведеної роботи, всі
комунальні підприємства задекларували позитивний фінансово-господарський
результат за 2012 рік. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств за перший квартал 2013 року.
У першому півріччі 2013 року проведено 2 засідання робочої групи з питань
сприяння відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання, на яких
розглядалися питання результатів фінансово-господарської діяльності комунальних
підприємств міста та підприємств, що задекларували збиткові фінансові результати у
І кварталі 2013 року.
Важливою складовою розвитку міжнародного співробітництва, в тому числі і в
контексті євроінтеграційних процесів, стало сприяння місцевому бізнесу в
нарощуванні експортного потенціалу та входження на нові ринки. Як результат - за
січень−березень 2013 року експорт товарів підприємствами міста становив
178,7 тис.дол.США, а імпорт − 170,4 тис.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами становило 8,3 тис. доларів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, станом на
1 квітня 2013 року становив 89,5 тис.дол.США. У розрахунку на одну особу по місту
вкладено 2,5 дол. іноземних інвестицій (проти 165,0 дол. у середньому по області).
Впроваджувалися системні заходи із створення сприятливих умов для
формування ефективного та соціально відповідального бізнес-середовища. З початку
2013 року, прийнято 4 регуляторних акти та проведено відстеження результативності
6 регуляторних актів.
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Упродовж першого півріччя 2013 року дозвільним центром виконавчого
комітету міської ради розглянуто 274 звернень суб’єктів господарювання, видано
191 документ дозвільного характеру, зареєстровано 56 декларації, надано
96 консультацій місцевими дозвільними органами та 159 державним адміністратором.
З метою впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава",
виконання Закону України "Про адміністративні послуги" розпорядженням міського
голови від 21 березня 2013 року №35/2013-р утворено робочу групу зі створення та
функціонування центру надання адміністративних послуг у м.Нетішин,
розпорядженням міського голови від 06 червня 2013 року №69/2013-р "Про внесення
змін та доповнень до розпорядження міського голови від 21.03.2013 №35/2013-р"
визначено відповідальним за створення та функціонування центру надання
адміністративних послуг у м.Нетішині в.о. першого заступника міського голови
Скакуна П.С.
10 червня 2013 року проведено засідання робочої групи з питань створення та
функціонування центру надання адміністративних послуг у м.Нетішині, на якому
затверджено план - заходів зі створення центру надання адміністративних.
26 червня 2013 року на засіданні сорок третьої сесії Нетішинської міської ради
VІ скликання прийнято рішення за №43/970 щодо створення до 01 січня 2014 року
центру надання адміністративних послуг у м.Нетішині, доручено виконавчому
комітету міської ради розробити та подати на затвердження міській раді положення
про центр надання адміністративних у м.Нетішині, регламент його роботи та вжити
необхідних заходів щодо організації роботи та функціонування центру надання
адміністративних послуг у м.Нетішині.
На офіційному сайті міської ради створено розділ "Адміністративні послуги" в
якому розміщено реєстр адміністративних послуг, які надаються виконавчими
органами Нетішинської міської ради, їх інформаційні та технологічні картки.
Забезпечено зростання рівня закріплених доходів місцевих бюджетів за
рахунок джерел доходів, визначених Бюджетним кодексом України, надходжень
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету.
У першому півріччі 2013 року додаткові надходження податку на доходи
фізичних осіб склали 4459,0 тис.гривень.
Надійшло податку на доходи фізичних осіб за рахунок:
- підвищення рівня середньомісячної заробітної плати на 866,5 грн., у сумі 4381,4 тис.
грн.;
- зменшення кількості найманих працівників, яким виплачується заробітна плата
нижче встановленого законодавством мінімуму в сумі 28,5 тис.грн.;
- створення нових робочих місць для 230 осіб в сумі 18,9 тис.грн.;
- проведення роботи щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати в
сумі 30,2 тис.грн.
До зведеного бюджету надійшло 73620,7 тис.грн., що на 6333,5 тис.грн., або
109,4% до плану першого півріччя.
Отримані бюджетом міста доходи та проведена робота щодо ефективного
використання цих коштів дозволили забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та
організацій, профінансувати відпускну кампанію освітянам міста та стипендії;
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- оплату у повному обсязі енергоносіїв та комунальних послуг, що
споживаються бюджетними установами;
- у повному обсязі фінансування видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Протягом звітного періоду проводилася виважена та відповідальна соціальна
політика, спрямована на збільшення доходів громадян, підтримання їх купівельної
спроможності та забезпечення зайнятості населення.
Управлінням Пенсійного фонду України в місті Нетішині проведено значну
роботу з наповнення бюджету Фонду власними коштами, своєчасного призначення,
перерахунків та фінансування в повному обсязі пенсійних виплат, зменшення
заборгованості із страхових внесків.
За січень-червень 2013 року до бюджету управління Пенсійного фонду України
в місті Нетішині надійшло 135 млн. 418.тис. гривень. При цьому план з власних
надходжень виконано на 104,2 відсотка. У порівняні з відповідним періодом
минулого року власні доходи зросли на 113,7 відсотків.
Упродовж першого півріччя 2013 року призначено 219 пенсій, що на 16 пенсій
більше порівняно із відповідним періодом 2012 року. Середній розмір пенсійної
виплати становить 1833 грн., що на 69 грн. більше ніж у першому півріччі 2012 року.
За січень−березень 2013 року середньооблікова кількість штатних працівників*
по місту нараховувала 9495 осіб або 4,1% від загальної кількості по області.
Середньомісячна заробітна плата працівників становила 6039 грн., що на 15,7%
більше порівняно із січнем−березнем 2012 року та у 2,5 раза вище від середньої по
області.
Станом на 1 липня 2013 року середньооблікова чисельність найманих
працівників складає 10371 чоловік
Станом на 1 липня 2013 року, згідно зі статистичними даними, сума
невиплаченої заробітної плати по підприємствах, що надають статистичну звітність з
праці, становить 776,3 тис. гривень, у порівнянні з 1 січня 2013 року борги зросли на
383,3 тис. гривень, у порівнянні з 1 червня 2013 року борги зросли на 86,4 тис.
гривень.
До складу підприємств, що мають заборгованість з виплати заробітної плати,
входять економічно-активні підприємства (ТОВ "АТП УБ ХАЕС", ХМУ ВАТ "ТЕМ",
ДП СМУ ВАТ "ТЕМ") – 744,2 тис. гривень (95,8 % від загальної суми заборгованості)
та економічно-неактивні (Нетішинська міська організація "Політична партія "Наша
Україна") – 32,1 тис. гривень (4,2 %).
З метою визначення шляхів ліквідації заборгованості з виплати заробітної
плати, міською тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат було
проведено 7 засідань, де були заслухані керівники та головні бухгалтери
підприємств.
З керівниками підприємств-боржників проводиться робота щодо скорочення
непродуктивних витрат та оптимізації структури підприємств, активізації здійснення
претензійно-позовної діяльності, пов’язаної зі стягненням дебіторської заборгованості
та спрямування отриманих коштів на погашення боргів із заробітної плати, складання
графіків погашення заборгованості із заробітної плати в найкоротші терміни, з
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урахуванням
фінансово-економічних
можливостей
підприємств
та
забезпечення їх виконання.
Населенням міста Нетішина за січень−червень 2013 року сплачено за житловокомунальні послуги, ураховуючи погашення боргів попередніх періодів,
18010,2 тис.грн., що на 2,3% більше проти нарахованих платежів.
Заборгованість населення з оплати послуг зменшилась з початку року на 6,6%,
незважаючи на незначне зростання за червень (на 0,3%), і становила на 1 липня
2013 року 5662,0 тис.грн. У структурі боргу найбільше − 48,8% припадало на послуги
з утримання житла та 31,4% − з централізованого опалення і гарячого
водопостачання.
Розпочато підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2013/2014 року.
Вживалися заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці. Протягом І півріччя
2013 року до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись
834 незайнятих трудовою діяльністю громадян. Всього з початку року перебувало на
обліку 1608 незайнятих осіб, що більше на 12 чол., ніж у 2012 році. Мали статус
безробітного 1520 осіб, у 2012 році – 1428 чоловік.
З числа зареєстрованих безробітних громадян перебувало на обліку 58% жінок,
що менше на 2,2% ніж у аналогічному періоді 2012 року, 55,7% молоді у віці до
35 років, що менше на 3,3% ніж у 2012 році.
Протягом 2013 року працевлаштовано 407 незайнятих осіб, рівень
працевлаштування становив 25,3 відсотків. Одноразово виплачено допомогу по
безробіттю для організації підприємницької діяльності 10 безробітним. Організовано
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для
118 безробітних громадян. До виконання робіт тимчасового характеру протягом
І півріччя 2013 року було залучено 43 особи.
Аналіз працевлаштування незайнятих громадян службою зайнятості за
попередні роки показав, що майже 48% - це працевлаштування, яке здійснюється
через укладання договорів між фізичними особами – підприємцями та найманими
працівниками. Протягом І півріччя 2013 року проведено реєстрацію 201 трудового
договору між найманим працівником та фізичною особою-підприємцем, знято з
реєстрації 185 договорів.
З метою легалізації заробітної плати і зайнятості населення, працівниками
Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ МД у Хмельницькій області було
проведено 12 перевірок у 2 юридичних осіб та 10 у фізичних осіб – підприємців з
питань виявлення фактів виплати заробітної плати з порушенням чинного
законодавства
За результатами перевірок до бюджету міста було додатково нараховано
403,58 тис. гривень., у тому числі податку з доходів фізичних осіб – 275,72 тис.
гривень., штрафних санкцій – 120,96 тис. гривень., страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 6,9 тис. гривень. Виявлено
16 фактів порушень, у тому числі 3 порушення трудового законодавства,
10 порушень податкового законодавства, 3 порушення пенсійного законодавства.
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На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 1 липня 2013 року перебуває
всього 1224 особи (на 01.07.2012 року – 1098 осіб). 8 соціальних робітників
відділення соціальної допомоги вдома обслуговує 150 одиноких непрацездатних осіб.
Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів і потреб: прибирання в
будинку, квартирі, доставка продуктів і ліків, оформлення документів, оплата
квитанцій та інше.
На обліку станом на 1 липня 2013 перебуває 1657 інвалідів. З них: 1 групи –
106, 2 групи – 540, 3 групи – 863, дітей-інвалідів – 148. Упродовж звітного періоду
14 інвалідів забезпечено інвалідними візками, 102 – протезно-ортопедичними
виробами та технічними засобами реабілітації; для 48 осіб видано направлення на
забезпечення ортопедичним взуттям та для 36 осіб – на забезпечення протезними
виробами. 6 інвалідів забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування;
1 інваліда забезпечено пільговим автомобілем, документи 4 інвалідів направлено у
Департамент соціального захисту населення ОДА на постановку на чергу на
забезпечення пільговим автомобілем. Виплачено одноразову матеріальну допомогу
4 інвалідам на суму 1788 гривень.
Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у першому півріччі
2013 року надав реабілітаційних послуг для 43 дітей: для 37 дітей-інвалідів та 6 дітей
з групи ризику. З дітьми, які відвідують центр амбулаторно, займаються лікарі
педіатр та ортопед. Проводиться огляд дітей та призначаються необхідні процедури у
присутності батьків. Діти у супроводі батьків отримують консультації практичного
психолога, проходять оздоровчі та лікувальні курси масажу. З означеними дітьми
займаються також спеціаліст з фізичної реабілітації, вчителі-реабілітологи та
асистенти вчителів-реабілітологів. У центрі працює група "Матері та дитини", в якій
діти віком від 1 місяця до 2 років проходять реабілітацію за направленням ДЗ "СМСЧ
№ 4". Діти, які стаціонарно відвідують центр, знаходяться у ньому без супроводу
батьків повний робочий день, мають 3-разове харчування вартістю 19,20 грн. у день.
Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради
здійснюється нагляд та контроль за створенням безперешкодного доступу для осіб з
обмеженими фізичними можливостями. Інформація про осіб, яким необхідно
створити такий доступ до їхніх будинків направляється до КП НМР "ЖКО", яке
забезпечує облаштування доступу для інваліда відповідно до міської програми
забезпечення безперешкодного доступу.
На зменшення масштабів бідності та пом’якшення її проявів, покращення
добробуту жителів міста та посилення соціального захисту спрямована міська
комплексна програма "Турбота" на 2012–2016 роки, на виконання заходів якої
упродовж першого півріччя 2013 року здійснено: надано одноразову грошову
допомогу жителям міста – для 167 осіб на суму 70,5 тис. грн.; надано одноразову
грошову допомогу для окремих категорій громадян до державних свят та визначних
дат (День Чорнобильської трагедії, День Перемоги) – для 161 особи на суму
16,65 тис. грн., виплачено компенсацію фізичним особам, які надають соціальні
послуги –50 особам на суму 43,3 тис. грн.; видано 73 продуктових набори для
58 малозабезпечених осіб на суму 8,87 тис. грн.; одержували щотижня по буханці
хліба та батону – 54 особи на суму 9,92 тис. грн.; скористались пільгою в розмірі 50%
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знижки квартирної плати – 90 інвалідів І групи на суму 18,88 тис. грн.; організовано
поховання 6 одиноких пенсіонерів на суму 5,7 тис. грн.; підвозились до місця
навчання і додому школярі, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
(психічного) розвитку – 10 дітей на суму 24,48 тис. грн.; фінансова підтримка
громадської організації ветеранів склала 10,8 тис. гртвень. Всього на виконання
програми "Турбота" у першому півріччі 2013 року нараховано коштів бюджету міста
на суму 209,1 тис. грн., що на 47,32 тис. грн. або на 29 % більше ніж у першому
півріччі 2012 року.
Забезпечено стабільне функціонування мережі навчальних закладів міста.
Станом на 1 липня 2013 року всі навчальні заклади міста комп’ютеризовано.
Усі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади підключено до мережі
Internet.
У другому кварталі 2013 року розпочато освоєння бюджетних коштів у сумі
1,9 млн.грн. на модернізацію матеріально-технічної бази освітньої галузі.
Поновлено сайти у всіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
20 педагогічних працівників шкіл міста пройшли навчання за програмами
"Інтел. Навчання для майбутнього", 10 - "Партнерство заради навчання. Курс ІКТ", 20
-"Цифрові технології".
Успішно завершено процес атестації педагогічних працівників.
Вчителі міста беруть участь в постійнодіючому семінарі "Шляхи впровадження
у початковій школі в 2013 році програми МОНМС України "Сходинки до
інформатики", який проводився на базі Хмельницького інституту післядипломної
педагогічної освіти. Упродовж І півріччя 2013 року при обласному інституті
підвищення кваліфікації вчителів пройшли підготовку 61 чоловік. При методичному
кабінеті відділу освіти виконавчого комітету міської ради постійно проводиться
методичне навчання вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Станом на 1 липня 2013 року усіма формами дошкільної освіти (дошкільні
навчальні заклади, група короткотривалого перебування дітей, соціально –
педагогічний патронат) охоплено 100 % дітей
Забезпечено стовідсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.
Проведено процедури закупівель технологічного обладнання для дошкільних
навчальних закладів на суму 152 тис. грн.; меблі для дошкільних навчальних закладів
на суму 177 тис. гривень. Придбано меблі учнівські для загальноосвітніх навчальних
закладів на суму 450 тис.гривень.
Проведено процедуру закупівлі комп’ютерної техніки на суму 695 тис.гривень.
Вживалися заходи щодо розвитку та підтримки діяльності мережі соціальних
установ з питань сім’ї, дітей та молоді.
Діють спеціалізовані формування та служби: Служба соціальної підтримки
сім'ї, школа молодої матері, служба допомоги "Телефон Довіри".
У місті запроваджена система матеріальної підтримки обдарованих дітей та
молоді, талановитих працівників у галузі освіти, спорту, культури та туризму.
Стипендію Нетішинського міського голови отримують 7 обдарованих дітей та
3 працівники галузі освіти. З бюджету міста виділені кошти на виплату стипендії та
премії на суму 16 тис. 200 гривень.
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За станом на 01 липня 2013 року на обліку у відділі у справах сім'ї, молоді та
спорту виконавчого комітету міської ради перебуває 236 багатодітних сімей міста, де
виховується 764 дитини. З них молодих сімей – 96. Із загальної кількості багатодітних
сімей: 191- повна сім'я, у 45 сім'ях діти виховуються однією матір'ю. Створено і
щорічно поновлюється електронний банк даних багатодітних сімей, у яких
виховується 5 і більше дітей. У місті Нетішині проживає 12 таких сімей, в яких
виховується 73 дитина.
На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває
55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 47 дітей
перебуває під опікою (піклуванням) громадян, 8 дітей - на повному державному
утриманні в навчальних та інтернатних закладах Хмельницької, Рівненської та
Вінницької областей.
У місті створено та функціонує 4 прийомних сім’ї, в яких виховується
4 дитини, позбавлених батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей
перебуває 2 сім’ї кандидатів у батьки-вихователі, 2 сім’ї кандидатів в усиновлювачі.
Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах. Систематично поновлюється банк даних щодо дітей, які
опинились в складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної
відповідної допомоги. Систематично проводиться моніторинг щодо кількості дітей,
які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Впродовж
збіглого періоду 2013 року виявлено 12 дітей, наразі на обліку служби у справах дітей
перебуває 44 дитини із 30 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Поставлено на облік 16 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, знято з
обліку 14 дітей. Окрім того, на облік служби взято 1 дитину, стосовно якої вчинене
психологічне насильство в сім’ї, 2 дитини – знято з такого обліку.
До занять фізичною культурою і спортом протягом І півріччя 2013 року
залучено понад 4 тис. осіб. З бюджету міста виділені кошти у сумі 258 тис.300 грн. на
проведення спортивних заходів; у І півріччі використано 110 тис.гривень.
21 спортсмен міста Нетішина є членами збірних команд України з різних видів
спорту.
Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації:
футбольний клуб "Енергетик", дитячий боксерський клуб "Максим", спортивний клуб
"Пульсар", хокейний клуб "Нетішин".
Протягом І півріччя 2013 року в місті проведено 35 спортивних заходів,
забезпечено участь спортсменів міста в 138 обласних, всеукраїнських та міжнародних
заходах.
Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного
спрямування та відпочинку в спортивному комплексі та навчально-тренувальному
центрі ВП "ХАЕС", спортивно-тренувальному комплексі. Підготовку спортсменів
високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС.
У школі працює 24 тренери-викладачі з таких видів спорту, як бокс, боротьба
самбо, дзюдо, волейбол, гандбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування,
футбол.
Підвищують спортивну майстерність 986 учнів, що становить 24,1 % усіх дітей
шкільного віку.
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На належному організаційному та професійному рівні в місті проведено заходи
з нагоди відзначення Дня Соборності, вшанування учасників бойових дій на території
інших держав, захисника Вітчизни, Міжнародного дня прав жінок і миру, Дня
Перемоги, 17-ї річниці Конституції України.
Упродовж першого півріччя 2013 року закладами освіти та культури міста
проводилися заходи у сфері Європейської інтеграції. Зокрема, створені тематичні
полички, проводились інформаційні години, інформаційні стінні виставки, виховні та
інформаційні години про Європейський союз, вікторини, "круглі" столи.

Секретар міської ради

М.М.Степаненко

Заходи щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2013 рік
№ п/п

Заходи

Отримані результати та проведена робота щодо реалізації Програми

1

Створення нових робочих місць
належними умовами та оплатою праці

2

Здійснення заходів щодо легалізації
робочих місць та детінізації заробітної
плати
Здійснення контролю за дотриманням
законодавства з оплати праці, в т.ч. за
впровадженням мінімальної заробітної
плати не нижче законодавчо встановленого
рівня
Погашення роботодавцями заборгованості з
виплати заробітної плати працівникам

3

4

з

1.Підвищення соціальних стандартів
1.1.Підвищення соціальних стандартів
1.1.1.Зростання доходів населення
Протягом І півріччя 2013 року до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись
834 незайнятих трудовою діяльністю громадян. Всього з початку року перебувало на обліку 1608
незайнятих осіб, що більше на 12 чол., ніж у 2012 році. Мали статус безробітного 1520 осіб, у 2012 році –
1428 чоловік. З числа зареєстрованих безробітних громадян перебувало на обліку 58% жінок, що є менше
на 2,2% ніж у аналогічному періоді 2012 року, 55,7% молоді у віці до 35 років, що є менше на 3,3% ніж у
2012 році. На обліку з числа зареєстрованих безробітних перебувало 86 вивільнених осіб, 616 осіб, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 39 осіб з інвалідністю.
Протягом 2013 року працевлаштовано 407 незайнятих осіб, рівень працевлаштування становив 25,3%.
Одноразово виплачено допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності
10 безробітним. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для
118 безробітних громадян. До виконання робіт тимчасового характеру протягом І півріччя 2013 року було
залучено 43 особи.
З метою посилення контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю, зокрема з питань
оплати праці, особлива увага в місті приділяється стану виплати заробітної плати та погашення
заборгованості з неї. В місті реалізовується комплекс організаційно-господарських заходів щодо
забезпечення конституційного права працівників на своєчасність виплати та ліквідації заборгованості із
виплати заробітної плати. Однак проблема погашення заборгованості залишається не розв’язаною
остаточно.
У першому півріччі 2013 року з метою легалізації заробітної плати і зайнятості населення, працівниками
Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ МД у Хмельницькій області було проведено 12 перевірок
у 2 юридичних осіб та 10 у фізичних осіб – підприємців з питань виявлення фактів виплати заробітної
плати з порушенням чинного законодавства
За результатами перевірок до бюджету міста було додатково нараховано 403,58 тис. гривень., у тому числі
податку з доходів фізичних осіб – 275.72 тис. гривень., штрафних санкцій -120.96 тис. гривень., страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 6.9 тис. гривень. Виявлено 16 фактів
порушень, у тому числі 3 порушення трудового законодавства, 10 порушень податкового законодавства,
3 порушення пенсійного законодавства.
Станом на 1 липня 2013 року, згідно зі статистичними даними, сума невиплаченої заробітної плати по
підприємствах, що надають статистичну звітність з праці, становить 776,3 тис. гривень, у порівнянні з
1 січня 2013 року борги зросли на 383,3 тис. гривень, у порівнянні з 1 червня 2013 року борги зросли на
86,4 тис. гривень. Невчасно виплачена заробітна плата на 4 підприємствах: ТОВ "АТП УБ ХАЕС", ХМУ
ВАТ "ТЕМ", ДП СМУ ВАТ "ТЕМ", Нетішинській міській організації "Політична партія "Наша Україна".
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З метою визначення шляхів ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, міською тимчасовою
комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат було проведено 7 засідань, де були заслухані керівники та головні
бухгалтери підприємств.
З керівниками підприємств-боржників проводиться робота щодо скорочення непродуктивних витрат та
оптимізації структури підприємств, активізації здійснення претензійно-позовної діяльності, пов’язаної зі
стягненням дебіторської заборгованості та спрямування отриманих коштів на погашення боргів із
заробітної плати, складання графіків погашення заборгованості із заробітної плати в найкоротші терміни, з
урахуванням фінансово-економічних можливостей підприємств та забезпечення їх виконання.
1.1.2.Підвищення рівня зайнятості населення
використання У І півріччі 2013 року погоджено списки на вивільнення 204 працівників.

Збереження і ефективне
діючих робочих місць
Сприяння забезпеченню в усіх сферах Протягом І півріччя 2013 року центром зайнятості проведено 52 різноманітніх профорієнтаційних заходів,
економічної
діяльності
міста в яких взяли участь 2899 осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них 735 - учнів
кваліфікованими кадрами
загальноосвітніх шкіл. У 2013 році 150 роботодавцями заявлено 387 вакансії, з них для 143 роботодавців
369 вакансій укомплектовано. Всього проведено 115 семінарів, в яких взяли участь 1169 осіб, з яких
49 тематичних семінарів для 505 осіб та 66 інформаційних семінарів для 664 осіб.
Протягом звітного періоду видано 3 "ваучери" громадянам віком старше 45 років, які мають страховий
стаж не менше 15 років та професійно-технічну або вищу освіту, до досягнення ними пенсійного віку для
перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з
пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньокваліфікаційного рівня.
Протягом І півріччя 2013 року проходили професійне навчання 118 безробітних, що становить 7,8% до
кількості зареєстрованих безробітних громадян на обліку. Під конкретні замовлення роботодавців
навчались 85 чол. або 72% від загальної кількості осіб, що проходили профнавчання. Рівень
працевлаштування осіб після навчання складає 92 відсотки.
Проведення роз’яснювальної роботи серед Щодо виявлення фактів нелегального використання робочої сили суб’єктами господарювання
роботодавців та працівників щодо норм здійснюється щомісячний обмін інформацією з Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ та УПФ в
трудового
законодавства,
посилення місті Нетішин. Під час кожної реєстрації особа, яка звернулася з питання пошуку роботи під особистий
мотивації до легалізації трудової зайнятості підпис ознайомлюється з положеннями статей 36, 39 Закону України "Про загальнообов’язкове державне
Здійснення контролю за дотриманням соціальне страхування на випадок безробіття". З такими пам’ятками ознайомлено 834 особи. Серед
роботодавцями
норм
трудового роботодавців міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо неприпустимості використання
законодавства щодо мінімальних гарантій в робочої сили з порушенням трудового законодавства.
оплаті праці та укладання трудових угод з Аналіз працевлаштування незайнятих громадян службою зайнятості за попередні роки показав, що майже
48% - це працевлаштування, яке здійснюється через укладання договорів між фізичними особами –
найманими працівниками
підприємцями та найманими працівниками. Протягом І півріччя 2013 року проведено реєстрацію
201 трудового договору між найманим працівником та фізичною особою, знято з реєстрації 185 договорів.
Щоквартально у місцевих засобах масової інформації "Нетішинський вісник" та "Енергобудівник",
Інтернет-порталі Державної та обласної служб зайнятості та офіційній сторінці міста розміщуються статті
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Запровадження
комплексу
заходів,
спрямованих на пом’якшення соціальної
напруги на ринку праці (збільшення обсягів
громадських робіт, розширення обсягів і
напрямків профнавчання безробітних)
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Організація громадських робіт
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Виконання заходів програми зайнятості
населення м.Нетішина на 2012-2014 роки
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Здійснення спільних з контролюючими
органами
заходів,
спрямованих
на
додержання трудових прав працівників,
легалізацію
заробітної
плати
та
забезпечення пенсійних прав застрахованих
осіб, погашення заборгованості із сплати
страхових внесків

про наслідки тіньової зайнятості для працівників у майбутньому, а також щодо відповідальності
роботодавців за використання праці громадян без належного оформлення трудових відносин.
Згідно графіків для роботодавців проводяться семінари та круглі столи з питань недопущення випадків
нелегального використання праці найманих працівників.
Проведено роботу з роботодавцями з вивчення потреби підприємств в кадрах та організації необхідного
професійного підбору кадрів на замовлення роботодавців, підбору підходящої роботи для безробітних, з
виявлення вакансій, анкетування роботодавців щодо прогнозування вивільнення працівників у 2013 році,
щодо працевлаштування соціально незахищених верств населення, щодо закріплення на виробництві
безробітних осіб після їх професійного навчання та працевлаштування.
Протягом звітного періоду надано 8998 профорієнтаційних послуг для 6362 осіб. З них: 4121 послуга для
1485 осіб з числа зареєстрованих безробітних та 4877 послуг для осіб інших категорій громадян. Для
2899 осіб, що навчаються в навчальних закладах різних типів надано 2899 профорієнтаційних послуг.
З метою інформування учнівської молоді про перспективи зайнятості та ринок праці службою зайнятості
усі загальноосвітні навчальні заклади міста забезпечено інформаційними куточками, матеріали в них
систематично оновлюються, працюють профорієнтаційні термінали у 4 – х загальноосвітніх навчальних
закладах міста.
Протягом І півріччя 2013 року центром зайнятості проведено 52 різноманітних профорієнтаційних заходів,
в яких взяли участь 2899 осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них 735 - учнів
загальноосвітніх шкіл. У 2013 році 150 роботодавцями заявлено 387 вакансії, з них для 143 роботодавців
369 вакансій укомплектовано. Всього проведено 115 семінарів, в яких взяли участь 1169 осіб, з яких
49 тематичних семінарів для 505 осіб та 66 інформаційних семінарів для 664 осіб.
Протягом І півріччя 2013 року проходили професійне навчання 118 безробітних, що становить 7,8% до
кількості зареєстрованих безробітних громадян на обліку. Під конкретні замовлення роботодавців
навчались 85 чол. або 72% від загальної кількості осіб, що проходили профнавчання. Рівень
працевлаштування осіб після навчання складає 92%.
У січні-червні 2013 року на роботах тимчасового характеру працювало 43 безробітних громадянян.
Для забезпечення тимчасової зайнятості з початку 2013 року укладено 18 договорів. Відпрацьовано
652 людино-днів. Витрачено коштів на організацію та проведення робіт тимчасового характеру
49,1 тис.грн. коштів підприємств.
Програмою зайнятості на 2013 рік передбачено працевлаштувати 740 осіб. Так, за І півріччя 2013 року
працевлаштовано 407 осіб.
1.1.3.Пенсійне забезпечення
Станом на 01 липня 2013 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду України у місті Нетішин
перебуває 1792 платника. з них 75,8% - фізичні особи, 24,2% - юридичні особи. 291 особа не набула
статусу страхувальника. Із 1358 суб’єктів господарювання 243 - використовують працю найманих
працівників.
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Забезпечення своєчасного призначення, За станом на 01 липня 2013 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду України у місті Нетішин
перерахунку, індексації та фінансування перебуває 7229 пенсіонерів, що на 207 осіб більше, ніж на 01 липня 2012 року. Упродовж І півріччя
виплат пенсій у повному обсязі
2013 року призначено 219 пенсій, проведено 7059 перерахунки пенсій. У порівнянні з аналогічним
періодом 2012 року, середньомісячна потреба коштах зросла на 1634,4 тис. грн.. і становить
12800,6 тис.грн. Середній розмір пенсійної виплати становить 1833 грн., що на 69 грн. більше
аналогічного періоду 2012 року. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати становлять - 76777,69 тис.
грн., що на 9770,7 тис. грн. більше , ніж у І півріччі 2012 році. Виплата пенсій здійснюється своєчасно та в
повному обсязі.
Забезпечення стягнення заборгованості з Станом на 01 липня 2013 року загальна сума боргу до Пенсійного фонду України у місті Нетішин складає
єдиного соціального внеску, страхових 1636,8 тис. грн. з них 1344,2 тис. грн. (82,1%) борг по страхових внесках та єдиному внеску, 290,4 тис .грн.
внесків відповідно до законодавства, (17,7%) борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. Упродовж І півріччя 2013
шляхом проведення перевірок правильності року 21 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення платіжної
нарахування та своєчасності сплати дисципліни платниками єдиного внеску та накладено штраф загальною сумою 22,1 тис. грн. Винесено
єдиного соціального внеску, страхових 398 рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату єдиного внеску на суму
внесків, застосування фінансових санкцій, 178,6 тис. грн. з них вже сплачено 91,9 тис. гривень (51,4%).
адміністративних
штрафів,
проведення Управлінням Пенсійного фонду України у місті Нетішин проводиться претензійно-позовна робота. Так, до
претензійно-правової роботи
суду заявлено 38 позовів про стягнення заборгованості з платежів на загальну суму 288,0 тис. грн.
Задоволено 31 позов та винесено рішення про стягнення 234,8 тис. грн. з боржників. За станом на 01 липня
2013 року на виконанні у відділі державної виконавчої служби перебуває 443 виконавчих документи на
загальну суму 1386,2 тис. грн. З початку року в рахунок погашення заборгованості перед ПФУ примусово
стягнуто 815,1 тис. гривень.
1.1.4.Захист вразливих верств населення
Вчасне призначення та виплата усіх видів Упродовж I півріччя 2013 року проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 334 осіб,
соціальної допомоги, субсидій, пільг та а саме: інвалідів, ветеранів війни, праці, реабілітованих, сімей, які втратили годувальника, багатодітних та
компенсацій
малозабезпечених сімей, одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку. За результатами
обстеження для вирішення матеріально-побутових питань за розпорядженням міського голови 167 особам
з числа вищезазначених категорій надана одноразова грошова допомога з бюджету міста на суму
70500 гривень.
На обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради перебуває
3959 осіб пільгових категорій. Пільгові категорії населення міста Нетішина забезпечуються лікарськими
засобами та виробами медичного призначення через аптеку № 8 Державної акціонерної компанії "Ліки
України", яка діє в місті.На даний час заборгованість перед аптекою ДАК "Ліки України" з відшкодування
витрат, пов’язаних із відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, відсутня.
Відпуск ліків пільговим категоріям населення за рецептами лікарів здійснюється безперебійно.
За І півріччя 2013 року 102 особи забезпечено протезно-ортопедичними виробами (милиці, палиці,
допоміжні засоби особистого догляду, стійки для пересування тощо) та 14 інвалідам видано інвалідні
візки. Серед них: 62 інваліди загального захворювання, 1 інвалід війни, 5 інвалідів з дитинства, 14 дітейінвалідів, 2 інваліди в наслідок Чорнобильської катастрофи, 34 дитини та 10 осіб інших категорій.
З державного бюджету на пільгове зубопротезування надійшли кошти у сумі 26823 грн. Пільгою

скористались 30 ветеранів.
На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) перебуває 1224 непрацездатних громадян, з них 150 одиноких осіб обслуговується соціальними
робітниками відділення соціальної допомоги вдома. За рахунок коштів бюджету міста 54 особи щотижня
безкоштовно отримували по хлібині та батону, організовано поховання 6 одиноких непрацездатних осіб,
для 58 малозабезпечених осіб видано 73 продуктових набори вартістю 122,91 грн. за набір.
На обліку станом на 01.07.2013 перебуває 1657 інвалідів. З них: 1 групи – 106, 2 групи – 540, 3 групи –
863, дітей-інвалідів – 148. Упродовж звітного періоду 14 інвалідів забезпечено інвалідними візками, 102 –
протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації; для 48 осіб видано направлення
на забезпечення ортопедичним взуттям та для 36 осіб – на забезпечення протезними виробами. 6 інвалідів
забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування; 1 інваліда забезпечено пільговим автомобілем,
документи 4 інвалідів направлено у Департамент соціального захисту населення ОДА на постановку на
чергу на забезпечення пільговим автомобілем. Виплачено одноразову матеріальну допомогу 4 інвалідам
на суму 1788 грн.
Згідно із Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" в управлінні соціального захисту
населення виконавчого комітету міської ради станом на 1 липня 2013 року отримують:
- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років - 1210 осіб;
- одноразову допомогу при народженні дитини - 1004 особи;
- допомогу при усиновленні дитини - 4 особи;
- допомогу по вагітності та пологах - 92 особи;
- допомогу одиноким матерям - 431 особа;
- допомогу на дітей, які перебувають під опікою - 39 осіб.
Щомісячна середня потреба в коштах на виплату зазначених допомог складає 2084,8 тис. грн. Протягом
звітного періоду відповідно до означеного закону нараховано допомог на загальну суму
12509,0 тис.гривень . Заборгованість з виплати означених допомог відсутня.
Згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" станом на
1 липня 2013 року на обліку перебуває 115 сімей, яким з початку року нараховано допомоги на загальну
суму 996,5 тис. грн. Заборгованість з виплати означеної допомоги відсутня.
Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" упродовж І півріччя 2013 року призначено допомогу для 304 осіб на загальну суму
1924,1 тис. гривень. Заборгованість з виплати означеної допомоги відсутня.
На обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради станом на
1 липня 2013 року перебуває 1326 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них:
учасників компенсація вартості продуктів харчування особам віднесеним до 1 та 2 категорій – 919,5 тис.
грн., додаткова відпустка – 322,9 тис. грн. Нараховано за рахунок субвенції з державного бюджету пільг
громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату житлово-комунальних
послуг, транспорту, зв’язку та придбання твердого та рідкого палива на суму 545,1 тис. грн. ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС – 439 осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи – 523 особи, потерпілих
дітей – 337, в тому числі 2 дитини-інваліда, а також на обліку перебуває 27 сімей, які отримують пільги
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внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Упродовж І півріччя 2013 року виплачено компенсацій та допомог громадянам, потерпілим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 1397,9 тис. грн., а саме: допомоги на оздоровлення –
74,9 тис. грн., компенсація потерпілим дітям – 45,3 тис. грн., безоплатне придбання ліків за рецептами
лікарів – 35,3 тис. гривень.
Проведення широкої інформаційно - У засобах масової інформації управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської
роз’яснювальної
роботи
щодо
прав ради друкувалась інформація щодо отримання усіх видів соціальних допомог.
громадян на отримання усіх видів
соціальної допомоги
Забезпечення соціальним обслуговуванням На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних
вдома одиноких непрацездатних громадян
послуг) станом на 01.07.2013 року перебуває всього 1224 особи (на 01.07.2012 року – 1098 осіб).
8 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома обслуговує 150 одиноких непрацездатних
осіб. Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів і потреб: прибирання в будинку,
квартирі, доставка продуктів і ліків, оформлення документів, оплата квитанцій та інше.
Зменшення
масштабів
бідності
та На зменшення масштабів бідності та пом’якшення її проявів, покращення добробуту жителів міста та
пом’якшення її проявів, покращення посилення соціального захисту спрямована міська комплексна програма "Турбота" на 2012–2016 роки, на
добробуту жителів міста та посилення виконання заходів якої упродовж першого півріччя 2013 року здійснено: надано одноразову грошову
соціального захисту шляхом виконання допомогу жителям міста – для 167 осіб на суму 70,5 тис. грн.; надано одноразову грошову допомогу для
міської програми "Турбота" на 2012-2016 окремих категорій громадян до державних свят та визначних дат (День Чорнобильської трагедії, День
роки
Перемоги) – для 161 особи на суму 16,65 тис. грн., виплачено компенсацію фізичним особам, які надають
соціальні послуги – 50 особам на суму 43,3 тис. грн.; видано 73 продуктових набори для 58
малозабезпечених осіб на суму 8,87 тис. грн.; одержували щотижня по буханці хліба та батону – 54 особи
на суму 9,92 тис. грн.; скористались пільгою в розмірі 50% знижки квартирної плати – 90 інвалідів І групи
на суму 18,88 тис. грн.; організовано поховання 6 одиноких пенсіонерів на суму 5,7 тис. грн.; підвозились
до місця навчання і додому школярі, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного)
розвитку – 10 дітей на суму 24,48 тис. грн.; фінансова підтримка громадської організації ветеранів склала
10,8 тис. грн. Всього на виконання програми "Турбота" у першому півріччі 2013 року нараховано коштів
бюджету міста на суму 209,1 тис. грн., що на 47,32 тис. грн. або на 29 % більше ніж у першому півріччі
2012 року.
Забезпечення надання якісних послуг На обліку у Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних
Нетішинським територіальним центром послуг) перебуває 1224 непрацездатних громадян, з них 150 одиноких осіб обслуговується соціальними
соціального
обслуговування
(надання робітниками відділення соціальної допомоги вдома. За рахунок коштів бюджету міста 54 особи щотижня
соціальних послуг)
безкоштовно отримували по хлібині та батону, організовано поховання 6 одиноких непрацездатних осіб,
для 58 малозабезпечених осіб видано 73 продуктових набори вартістю 122,91 грн. за набір.
1.2.Гармонійний розвиток людини
1.2.1.Реформування галузі освіта
Зміцнення
матеріально-технічної
та Упродовж збіглого періоду 2013 року розпочато освоєння бюджетних коштів у сумі 1,9 млн.грн. на
інформаційної бази навчальних закладів, а модернізацію матеріально-технічної бази освітньої галузі. Придбано меблі учнівські для загальноосвітніх
саме:
навчальних закладів на суму 450 тис.гривень.
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- проведення капітальних та поточних
ремонтів
загальноосвітніх
шкіл
і
дошкільних
навчальних
закладів,
оновлення харчоблоків;
- інформатизація та комп'ютеризація
навчального
процесу,
забезпечення
сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних
дисциплін (кабінети хімії, фізики, біології)
Підвищення якості навчально-виховного
процесу шляхом: забезпечення дошкільних
навчальних закладів навчально-методичним
матеріалом,
необхідним
обладнанням,
іграшками, дитячою літературою, іншими
засобами навчання і виховання
Поповнення бібліотечних фондів закладів
освіти
художньою,
енциклопедичною,
науково-популярною,
методичною
та
іншою літературою. Використання нових
теоретично – методологічних, науково –
методичних і дидактичних принципів
розвитку освіти

Проведено процедуру закупівлі комп’ютерної техніки на суму 695 тис.гривень.
Також, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
заплановано здійснення капітальний ремонтів будівель (покрівлі) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4, навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей", загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2, капітальний ремонт будівлі (інженерних мереж підвального приміщення)
Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, капітальний ремонт будівлі дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) №6 "Райдуга".
Станом на 01.07. 2013 року усіма формами дошкільної освіти ( дошкільні навчальні заклади, група
короткотривалого перебування дітей, соціально – педагогічний патронат) охоплено 100 % дітей
Забезпечено стовідсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.
Проведено процедури закупівель технологічного обладнання для дошкільних навчальних закладів на суму
152 тис. грн.; меблі для дошкільних навчальних закладів на суму 177 тис. гривень.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста забезпечуються безкоштовними комплектами
підручників упродовж навчального року. Частково використовуються старі підручники, що відповідають
чинним програмам, та підручники, придбані за батьківські кошти.
За звітний період доставлено 3843 підручники та посібники на суму 60879,08 гривень. Станом на 01 липня
2013 року учні загальноосвітніх шкіл міста Нетішин забезпечені безкоштовними комплектами
підручників: 1-4 класи на 78 %, 5-9 класи – 72 %, 10-11 класи – 63 відсотки.
У загальноосвітніх закладах міста створені умови для самоосвіти учасників навчально-виховного процесу.
Так, у шкільних бібліотеках основними формами обслуговування користувачів є читальний зал і
абонемент. Читальні зали розраховані на 126 посадочних місця.
Бібліотечні фонди станом на 01 липня 2013 року нараховують 135716 примірників документів. Щорічно
здійснюється підписка періодичних видань для учителів усіх категорій. Бібліотеки забезпечені сучасною
оргтехнікою. Шкільні бібліотеки загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1, 2, 4 підключені до мережі
Інтернет.
Безоплатними підручниками забезпечено 3636 школяр.
Проведення міських предметних олімпіад
Відповідно до рішення:
Соціальний захист дітей пільгових категорій, - шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року №16/328
шляхом
забезпечення
безкоштовним прийнята міська програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей,
харчуванням учнів 1 - 4 класів із числа дітей- позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки на виконання передбачено 181 тис. грн. З них:
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 166 тис. грн - кошти міського бюджету; 15 тис. грн - залучені кошти.
піклування, та дітей із сімей, які отримують У 2013 році на виконання програми зазначеної програми передбачено – 34 тис 900 грн , виділено – 10 тис.
допомогу відповідно до Закону України "Про гривень.
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім'ям"
Виконання
програми розвитку освіти на 2013 рік
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Вчасне встановлення статусу дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського
піклування, та їх влаштування під опіку,
піклування, дитячі будинки сімейного типу,
прийомні сім’ї та усиновлення, тощо
Проведення
профілактичних
заходів,
спрямованих на подолання негативних
проявів
серед
дітей,
запобігання
бездоглядності,
безпритульності,
профілактика
правопорушень
у
підлітковому середовищі
Виконання міської програми соціального
захисту та матеріальної підтримки дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на 2012-2016 роки
Виконання міської програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2009-2013
роки (облаштування будинку сімейного
типу)
Виконання цільової соціальної програми
реформування системи закладів для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у місті на 2009-2017 роки
Проведення
профілактичних
заходів
спрямованих на подолання негативних
проявів
серед
дітей,
запобігання
бездоглядності,
безпритульності,
профілактика
правопорушень
у
підлітковому
середовищі
(в
рамках
програми
запобігання
дитячій
бездоглядності у місті на 2011-2015 роки)
Виконання програми запобігання дитячій
бездоглядності у місті на 2011-2015 роки
Виконання міської програми реалізації
молодіжної політики на 2009-2013 роки
Проведення
широкомасштабної
інформаційної кампанії щодо популяризації

1.2.3.Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Видано 258 посвідчення батькам багатодітної сім’ї, дітям – 534 посвідчень.
65 сімей, які знаходиться у складних життєвих обставинах, перебуває під соціальним супроводом.
Продовжує діяльність міський центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога".
Із бюджету міста у 2013 році на організацію відпочинку та оздоровлення дітей виділені кошти у сумі
260 тис. 800 гривень. Забезпечено оздоровчими та відпочинковими послугами 868 дітей міста Нетішин.
Діти із багатодітних сімей міста Нетішина безкоштовно відвідують ПСМНЗ "Нетішинська міська художня
школа" та ПСМНЗ "Нетішинська міська школа мистецтв".
На даний час для 98 жінок міста присвоєно почесне звання України "Мати - героїня". Два клопотання
подані в ОДА для порушення клопотання про присвоєння цього почесного звання.
Діють спеціалізовані формування та служби: Служба соціальної підтримки сім'ї, школа молодої матері,
служба допомоги "Телефон Довіри".
У місті запроваджена система матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді, талановитих
працівників у галузі освіти, спорту, культури та туризму. Стипендію Нетішинського міського голови
отримують 7 обдарованих дітей та 3 працівники галузі освіти. З бюджету міста виділені кошти на виплату
стипендії та премії для молодих людей на суму 16 тис. 200 гривень.
За станом на 01 липня 2013 року на обліку у відділі у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету
міської ради перебуває 236 багатодітних сімей міста, де виховується 764 дитини. З них молодих сімей –
96. Із загальної кількості багатодітних сімей: 191- повна сім'я, у 45 сім'ях діти виховуються однією
матір'ю. Створено і щорічно поновлюється електронний банк даних багатодітних сімей, у яких
виховується 5 і більше дітей. У місті Нетішині проживає 12 таких сімей, в яких виховується 73 дитина.
ДЗ "СМСЧ №4" систематично проводяться профілактичні диспансерні огляди матерів, дітей, підлітків із
багатодітних малозабезпечених родин з метою здійснення контролю за виконанням лікарських
призначень, своєчасністю госпіталізації дітей, повнотою проведення обстежень.
При виконавчому комітеті міської ради діють координаційні ради з питань реалізації державної політики
стосовно сім'ї, жінок та молоді, розвитку фізичної культури і спорту, з питань протидії туберкульозу,
боротьби з алкоголізмом, наркоманією та запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Протягом І півріччя 2013 року по 8 випадках загрози насильства в сім'ї перевірено достовірність
інформації, відвідано сім'ї, проведені профілактичні бесіди з батьками, дітьми, сусідами, надано
консультативну допомогу та організовано надання необхідної допомоги сім'ям, складено акти обстеження
матеріально-побутових умов проживання, осіб попереджено про відповідальність відповідно до чинного
законодавства.
На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради перебуває 55 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Із них: 47 дітей перебуває під опікою (піклуванням) громадян,
8 дітей - на повному державному утриманні в навчальних та інтернатних закладах Хмельницької,
Рівненської та Вінницької областей. З січня 2013 року виявлені та поставлені на первинний облік служби у
справах дітей виконавчого комітету міської ради 4 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського
піклування, з них 4 дитини влаштовані під опіку родичів.
Надано вчасно 4 дітям статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Двоє громадян м.Нетішина
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сімейного способу життя, формування
національних сімейних цінностей з питань
здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я, запобігання
насильства в сім’ях.
Забезпечення своєчасного виявлення та
облік сімей, які неспроможні належним
чином
виконувати
виховні
функції
стосовно дітей. Надання комплексної
правової та соціальної допомоги таким
сім’ям.
Проведення роботи щодо профілактики
сімейного насильства.
Впровадження ґендерної рівності, протидія
торгівлі людьми.
Виконання програми підтримки сім'ї,
демографічного розвитку та утвердження
ґендерної рівності на 2012-2015 роки
Першочергове забезпечення відпочинком
та оздоровленням дітей із сімей соціальнонезахищених категорій.
Оздоровлення дітей працівників бюджетної
сфери.
Організовувати медичне забезпечення дітей
та підлітків
Забезпечення реалізації прав молоді з
особливими потребами
Розвиток громадської активності молоді,
забезпечення постійної співпраці органів
місцевого самоврядування з молодіжними
та дитячими громадськими організаціями,
формування інформаційного простору
реалізації молодіжної політики
Формування здорового способу життя
молоді, сприяння розвитку фізичної
культури, дитячого та молодіжного туризму
Сприяння зайнятості, працевлаштуванню та
розвитку
підприємницької
діяльності
молоді

пройшли навчання в Хмельницькому обласному центрі соціальних служб сім’ї, дітей та молоді на
потенційних опікунів (піклувальників). Влаштовано під піклування громадянки м.Нетішина 2 дітей вихованців інтернатного закладу: 1- дитину, позбавлену батьківського піклування, яка перебуває на
первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради, 1 дитину-сироту, яка
перебуває на первинному обліку служби у справах дітей Ізяславської районної державної адміністрації.
У місті створено та функціонує 4 прийомних сім’ї, в яких виховується 4 дитини, позбавлених
батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей перебуває 2 сім’ї кандидатів у батькивихователі, 2 сім’ї кандидатів в усиновлювачі.
Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку
служби у справах дітей, мають відповідні статуси. Знято з первинного обліку служби у справах дітей за
звітний період 2 дітей - за досягненням повноліття (дітям надана одноразова грошова допомога після
досягнення ними повноліття
На виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки, передбачено 181 тис. грн. З них: 166 тис. грн кошти бюджету міста; 15 тис. грн.. - залучені кошти.
У 2013 році на виконання програми передбачено – 34 тис 900 грн , виділено – 10 тис. гривень.
З метою підтримки та заохочення опікунів та піклувальників дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування 05 березня 2013 року проведено свято "Від усієї душі" для опікунів та
піклувальників". Для них придбано подарунки та квіти на суму 3 тис 800 гривень.
Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Систематично поновлюється банк даних щодо дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з
метою надання їм своєчасної відповідної допомоги. Систематично проводиться моніторинг щодо кількості
дітей, які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Упродовж збіглого
періоду 2013 року виявлено 12 дітей, наразі на обліку служби у справах дітей перебуває 44 дитини із
30 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Поставлено на облік 16 дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, знято з обліку 14 дітей. Окрім того, на облік служби взято 1 дитину,
стосовно якої вчинене психологічне насильство в сім’ї, 2 дитини – знято з такого обліку.
Справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Окрім того дані про дітей надаються до навчальних закладів, з метою проведення з ними
та батьками відповідних виховних заходів.
Проводиться своєчасне соціальне інспектування дітей та відповідна профілактична робота з метою
недопущення соціального сирітства дітей. Було проведено 35 спільних цільових рейдів, під час яких
обстежено 93 сім’ї, з них 30 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, інспектувалися
щоквартально, окрім того, управлінням соціального захисту населення було перевірено цільове
використання одноразової допомоги при народженні дитини у 72 сім’ях. Фактів нецільового використання
коштів не виявлено.
На виконання програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки упродовж збіглого
періоду 2013 року :
- до Міжнародного дня захисту дітей проведено акцію "Творімо добро дітям", в рамках якої для 92 дітей,
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Виконання міської програми військовопатріотичного
виховання
молоді
та
організації підготовки громадян до призову
і служби в збройних силах України на 20112015 роки
Сприяння творчому та інтелектуальному
розвитку молоді.

які опинилися в складних життєвих обставинах, надано продуктові набори на загальну суму 4500,00 грн;
- організовано, сплановано та підготовлено роботу 3 засідання координаційної ради у справах дітей
виконавчого комітету міської ради. Всього розглянуто 21 питання, а саме: щодо профілактики
бездоглядності, жебракування, правопорушень серед неповнолітніх; про стан роботи з дітьми, які
опинились у складних життєвих обставинах; про стан роботи з питань профілактики та боротьби з
наркоманією, алкоголізмом та іншими негативними явищами серед неповнолітніх; затверджено ряд
заходів; розглянуто 7 справ.
- надано відповідну адресну допомогу для 237 дітей, 9 дітей повернуто на навчання, ініційовано
притягнення 9 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, проведено
36 індивідуально-профілактичних бесід з дітьми та батьками, надано їм консультативну допомогу.
- організовано проведення 6 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед
неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких проведено індивідуальні профілактичні
бесіди з дітьми навчальних закладів міста, з дітьми пришкільних оздоровчих таборів м.Нетішина, лекції на
теми: "Неповнолітні і закон", "Підліткам про працю", "Алкоголь та злочин", "Про запобігання агресії та
насильства в дитячому середовищі", тощо.
Щомісячно проводиться аналіз стану злочинності серед неповнолітніх дітей з метою її профілактики та
зниження. Працівниками групи кримінальної міліції у справах дітей Нетішинського МВ УМВС України в
Хмельницькій області спільно із службою проводилась профілактична робота із запобігання проявів
злочинності серед дітей, своєчасного виявлення угрупувань та осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну
діяльність, пияцтво, наркоманію.
Відділом освіти виконавчого комітету міської ради проводиться робота щодо виявлення дітей, які відсутні
в школі понад 10 днів без поважних причин, залишають місце навчання та місце проживання.
Проводиться робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей з метою виявлення у
поведінці як позитивних так і негативних проявів. Здійснюється психолого-соціологічне дослідження з
метою визначення причин, що спонукають до бродяжництва, вживання наркотиків, алкоголю,
психотропних речовин, прекурсорів.
В газеті "Нетішинський вісник" висвітлюються питання поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди здорового способу життя.
На даний час бездоглядних та безпритульних дітей міста не виявлено.
1.2.4.Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту
Забезпечення загальноосвітніх навчальних До занять фізичною культурою і спортом протягом І півріччя 2013 року залучено понад 4 тис. осіб. З
закладів міста спортивним інвентарем та бюджету міста виділені кошти у сумі 258 тис.300 грн. на проведення спортивних заходів; у І півріччі
обладнанням
використано 110 тис.гривень.
Залучення населення до занять фізичною 21 спортсмени міста Нетішина є членами збірних команд України з різних видів спорту.
культурою і спортом за місцем проживання Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації: футбольний клуб "Енергетик",
та відпочинку. Створення міського центру дитячий боксерський клуб "Максим", спортивний клуб "Пульсар", хокейний клуб "Нетішин".
фізичного здоров’я населення "Спорт для Протягом І півріччя 2013 року в місті проведено 35 спортивних заходів, забезпечено участь спортсменів
міста в 138 обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах.
всіх"
Створення належних умов для занять з Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного спрямування та відпочинку в
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фізичної культури осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів міста спортивним інвентарем та
обладнанням
Удосконалення
організаційно-правових
умов функціонування системи фізичної
підготовки і спорту у військових
формуваннях, правоохоронних органах.
Організація та проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів у місті
Залучення дітей та молоді до занять
фізичною культурою і спортом у КДЮСШ.
Забезпечення
підготовки
та
участі
спортсменів міста різних вікових груп в
олімпійських,
параолімпійських,
дефлімпійських іграх, чемпіонатах області,
України, Європи та світу
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Подолання
наслідків
Чорнобильської
катастрофи завдяки комплексному медикосанітарному обслуговуванню громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та соціально-психологічній
реабілітації населення
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Підготовка та проведення комплексу
заходів, пов’язаних з 27-ю річницею
Чорнобильської катастрофи

спортивному комплексі та навчально-тренувальному центрі ВП "ХАЕС", спортивно-тренувальному
комплексі.
Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС.
У школі працює 24 тренери-викладачі з таких видів спорту, як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол,
гандбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол.
Підвищують спортивну майстерність 986 учнів, що становить 24,1 % усіх дітей шкільного віку.
Спортсмени міста у складах збірних команд області, України успішно виступають на всеукраїнських та
міжнародних змаганнях.

1.3.Регіон комфортний для життя
1.3.1.Підвищення безпеки життя
На обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради станом на
1 липня 2013 року перебуває 1326 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них:
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 439 осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи –
523 особи, потерпілих дітей – 337, в тому числі 2 дитини-інваліда, а також на обліку перебуває 27 сімей,
які отримують пільги внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофою.
Упродовж І півріччя 2013 року виплачено компенсацій та допомог громадянам, потерпілим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 1397,9 тис. грн., а саме: допомоги на оздоровлення –
74,9 тис. грн., компенсація потерпілим дітям – 45,3 тис. грн., безоплатне придбання ліків за рецептами
лікарів – 35,3 тис. грн., компенсація вартості продуктів харчування особам віднесеним до 1 та 2 категорій
– 919,5 тис. грн., додаткова відпустка – 322,9 тис. гривень. Нараховано за рахунок субвенції з державного
бюджету пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату житловокомунальних послуг, транспорту, зв’язку та придбання твердого та рідкого палива на суму
545,1 тис. гривень.
У закладах освіти та культури було проведено ряд заходів: година роздумів "Пропусти Чорнобиль крізь
серце", лекція до Дня Чорнобильської трагедії, урок пам`яті "Чорнобиль не має минулого часу", годинареквієм "Чорнобильська трагедія на відстані часу", урок пам`яті "Чорнобиль: гіркий стогін і вічний біль",
вечір пам’яті до 27-ї річниці Чорнобильської трагедії "Чорнобиль не має минулого часу". У храмах міста
проведено поминальні молебні за тими, хто загинув чи помер внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Здійснено виплати одноразової грошової допомоги інвалідам І та ІІ груп, захворювання яких пов’язане з
впливом Чорнобильської катастрофи, дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
дітям, які втратили одного з батьків внаслідок смерті, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою
загальною сумою 6 тис. 754 гривні.
безпечної Постійно проводяться засідання комісії по ТЕБІНС та евакуації щодо безпечної життєдіяльності населення

Посилення
роботи
щодо
життєдіяльності населення
Завершення проведення інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту
населення
Висвітлення у засобах масової інформації
матеріалів просвітницького характеру з
питань дотримання правил пожежної
безпеки
Створення, накопичення, поновлення та
утримання місцевого резерву матеріальнотехнічних засобів для запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх
наслідків
Організація рятування людей на водних
об’єктах

Здійснюється інвентаризація захисних споруд цивільного захисту населення КП НМР "ЖКО", яку буде
завершено у IV кварталі 2013 року.
В газетах "Нетішинський вісник", "Перспектива", "Енергобудівник" регулярно висвітлюється питання
дотримання правил пожежної безпеки.

Складено номенклатуру для створення матеріального резерву, укладено договори із суб’єктами
господарювання про забезпечення на випадок надзвичайної ситуації продуктами харчування,
будівельними та паливно-мастильними матеріалами.

На місцях масового відпочинку населення на водоймі "Озеро для купання" створено рятувальний пост,
який укомплектовано первинними засобами рятування, укладено договір з КЗ "Славутська міська
рятувально-водолазна служба" на обслуговування водного об’єкта.
Перевірка стану цивільної оборони, захисту Регулярно проводиться перевірка стану цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
ситуацій техногенного та природного
характеру
1.3.3.Розвиток регіонального споживчого ринку
Здійснення контролю за якістю та безпекою 07 лютого 2013 року представниками ДП "Хмельницькстандартметрологія" проведено семінар на тему
товарів робіт і послуг
"Система управління безпекою харчових продуктів (ХАССП), шляхом контролю та вимогами системи,
передумовами її розвитку".
Проведення заходів, спрямованих на Виконавчим комітетом міської ради вживаються заходи щодо постійного моніторингу цінової ситуації з
припинення несанкціонованої торгівлі на метою виявлення та запобігання спекулятивним проявам на споживчому ринку. Протягом січня-червня
вулицях міста
2013 року виконавчим комітетом міської ради вжито заходів щодо дотримання граничних розмірів
Сприяння розвитку фірмової торгівлі з торговельних надбавок на окремі продовольчі товари, відповідно до розпорядження голови Хмельницької
метою
недопущення
встановлення облдержадміністрації від 29 квітня 2011 року № 174/2011-р "Про запровадження державного регулювання
необґрунтованих цін на соціальні групи ціноутворення на окремі продовольчі товари", та вимог чинного законодавства щодо ціноутворення на
основні продовольчі товари. Проведено 6 нарад-семінарів, де були присутні керівники підприємств торгівлі та
товарів
Проведення обстеження закладів торгівлі з фізичні особи – підприємці. Суб’єктам господарювання рекомендовано вживати дієвих заходів з метою
метою
недопущення
встановлення недопущення необґрунтованого росту цін на соціальні продукти харчування та гарантувати свою
необґрунтованих цін на соціальні групи підтримку щодо захисту прав громадян у цій сфері. У місті працює мережа магазинів "Наш край", гуртівня
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товарів
Проведення
рейдових
обстежень
з
дотримання правил торгівлі та санітарноепідеміологічних вимог на підприємствах
торгівлі, громадського харчування, сфери
послуг

Взаємодія з органами внутрішніх справ та
іншими
правоохоронними
і
контролюючими структурами з питань
попередження
та
профілактики
правопорушень на території міста
Координація
діяльності
громадських
формувань, підвищення ефективності їх
роботи

"ПАККО" СТМ ТзОВ "Сучасні торговельні мережі", магазин "Фуршет", два магазини "М’ясна точка"
ТзОВ "Українські торговельні мережі", магазин "М’ясна лавка", де у широкому асортименті представлені
продукти харчування, у магазинах постійно є у продажу вагова продукція (крупи, макаронні вироби,
тощо).
Цінова політика зазначених об’єктів торгівлі стримує зростання роздрібних цін на соціальні продукти
харчування у місті.
Протягом січня - червня 2013 року у магазинах та на ринках міста здійснювалась безперебійна торгівля
продовольчими товарами у широкому асортименті та сільськогосподарською продукцією фізичними
особами - підприємцями та товаровиробниками.
З метою вивчення цінової ситуації на ринку основних продовольчих товарів у місті розпорядженнями
міського голови від 4 липня 2008 року № 154-р створено міську робочу групу із вивчення цінової ситуації
на ринку послуг і основних продовольчих товарів .Міською робочою групою із вивчення цінової ситуації
на ринку послуг і основних продовольчих товарів здійснюється дослідження ринку основних
продовольчих товарів на предмет дотримання вимог законодавства щодо ціноутворення, стану якості
продукції та правил торгівлі. Під час роботи міської групи звертається увага на наявність у торговельній
мережі достатніх обсягів основних продовольчих товарів, таких як: хліб, цукор, олія, сіль, борошно,
макаронні вироби, рис, крупа гречана. Постійно звертається увага суб’єктів господарювання на рівень цін
на продовольчі товари у торговельній мережі міста. Протягом першого півріччя 2013 року здійснено
108 процедур моніторингу та обстежень підприємств торгівлі у місті.
На розширеному засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому
комітеті міської ради, яке відбулось 18 червня 2013 року, обговорювалось питання щодо дотримання
порядку ціноутворення суб’єктами господарювання міста, що здійснюють роздрібну торгівлю
продовольчими товарами, проведено аналіз результатів обстеження об’єктів торгівлі робочою групою із
вивчення цінової ситуації на ринку послуг та основних продовольчих товарів.
1.3.4. Охорона громадського порядку
Силами Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області із залученням громадського
формування з охорони громадського порядку при Нетішинський громадській організації "Нетішинський
козацький полк Хмельниччини". Окрім цього, члени громадського формування залучаються до
проведення профілактичних заходів, що проводяться на території обслуговування Нетішинського МВ
УМВС України в Хмельницькій області.

2.Економічний розвиток
2.1.Зростання ефективності використання потенціалу міста
2.1.1.Підвищення енергоефективності
Підвищення енергоефективності в житлово- Власними коштами КП НМР "ЖКО" здійснено ремонт покрівель житлових будинків на загальну суму
комунальній, бюджетній сфері шляхом 505,1 тис. грн., ремонт (заміна опалювальних систем) на загальну суму 64,1 тис. грн., ремонт
зменшення обсягів втрат паливно-енерге- енергощитових на суму 54 тис. грн., ремонт систем гарячого та холодного водопостачання – 333,3 тис.
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тичних ресурсів, радикального відновлення грн. та 333,3 тис . грн. відповідно, засклення вікон сходових клітин – 47,5 тис. грн., ремонт, заміна вхідних
комунальної інфраструктури, впровадже- дверей у будинках – 19,49 тис. грн., ремонт ліфтів – 978,9 тис. гривень
ння енергозберігаючих технологій у
житлових будинках, на об’єктах комунального господарства, бюджетних закладах
2.1.2.Модернізація промислово-технологічного потенціалу
Забезпечення
конкурентоспроможності За січень - червень 2013 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг)
промисловості
1490,0 млн.грн. або 21,3% від обласного обсягу.
Середньооблікова чисельність працівників промислової діяльності за січень − травень становила
4,5 тис.осіб.
У розрахунку на одну особу населення з початку року реалізовано промислової продукції 40,7 тис.грн.
(проти 5,8 тис.грн. у середньому по області).
Забезпечення надійної і безперебійної За січень − червень 2013 року вироблено електроенергії 7172 млн.квт.годин, що порівняно із січнем −
експлуатації енергоблоків ВП "ХАЕС"
червнем 2012 року менше на 1022 млн.квт.годин або на 12,5відсотка. Пари та води гарячої відпущено
споживачам 169,1 тис.г/кал., що більше на 1,8% або на 3,0 тис.г/кал.
Добудова енергоблока №2 ХАЕС після Обсяг фінансування проекту складає 3 418 838,0 тис. гривень. Фактично освоєно у І півріччі 2013 року
пуску (з об’єктами фіззахисту)
4183,0 тис. грн.. з них: 137 тис. грн. – кошти за рахунок надходжень з ДП "Енергоринок" та 4046 тис. грн.
– кредитні кошти.
Спорудження енергоблоків №3 та №4 Обсяг фінансування проекту складає 39 566 294,0 тис. гривень. Фактично освоєно у І півріччі 2013 року
ХАЕС
2215,0 тис. грн.. (за рахунок надходжень з ДП "Енергоринок").
Будівництво РВПВ 6/04 кВ з естакадами Обсяг фінансування проекту складає 41752,0 тис. гривень. Фактично освоєно у І півріччі 2013 року
(розподільчий пристрій власних потреб)
2342,0 тис. грн.. (за рахунок надходжень з ДП "Енергоринок").
Будівництво КПРВ (комплекс по переробці Обсяг фінансування проекту складає 169807,0 тис. гривень. Фактично освоєно у І півріччі 2013 року 2,0
радіактивних відходів)
тис. грн..(за рахунок надходжень з ДП "Енергоринок").
Модернізація і реконструкція енергоблоків Упродовж І півріччя 2013 року здійснювалась модернізація енергоблоків №№ 1 і 2 загальною вартістю
№№ 1,2
43 438 тис. гривень (за рахунок надходжень з ДП "Енергоринок").
2.1.3.Зміцненння фінансового стану суб’єктів господарювання
Проведення засідань міської робочої групи У першому півріччі 2013 року проведено 2 засідання робочої групи з питань сприяння відновлення
з
питань
сприяння
відновленню платоспроможності суб’єктів господарювання, на яких розглядалися питання результатів фінансовоплатоспроможності
суб’єктів господарської діяльності комунальних підприємств міста та підприємств, що задекларували збиткові
господарювання
фінансові результати у І кварталі 2013 року.
Забезпечення ефективного використання Упродовж І півріччя 2013 року проведено 3 конкурси на право укладання договорів оренди, за
майна, що перебуває у комунальній результатами яких укладено 2 договори оренди.
власності територіальної громади міста
Станом на 01 липня 2013 року на обліку перебуває 195 постійно діючих договорів оренди.
2.2.Удосконалення інфраструктури
2.2.1.Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
Розробка та затвердження містобудівної Рішенням міської ради від 30 вересня 2011 року №14/287 затверджено програму забезпечення
документації шляхом виконання програми містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2015 роки. На зазначені цілі передбачені кошти у
забезпечення містобудівною документацією сумі 485,8 тис.гривень. З них, профінансовано (у 2012 році) 65,852 тис. грн. на дофінансування адаптації
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електронної карти для містобудівних потреб. Від 21 вересня 2012 року між виконавчим комітетом
Нетішинської міської ради та УДНДІПМ "Діпромісто" укладено договір № 1199 на внесення змін до
генерального плану та плану зонування міста Нетішин на суму 79855,20 грн. Відповідно до актів
виконаних робіт від 25 вересня 2012 року № 155 виконавцю УДНДІПМ "Діпромісто" перераховано кошти
в сумі 16855,20 гривень (у 2012 році) 32 000,00 гривень.
Будівництво житлових будинків
Упродовж першого півріччя 2013 року введено в експлуатацію індивідуального житлового будівництва,
Сприяння розвитку житлового будівництва загальною площею 637,8 кв.метрів. Для індивідуального житлового будівництва відведено 34 земельні
шляхом надання земельних ділянок ділянки, загальною площею 3,8409 га.
індивідуальним забудовникам
Приватизація гуртожитків міста
До цільового приватизаційного фонду до бюджету міста Нетішин упродовж І півріччя 2013 року надійшло
7586,55 грн., за надлишок площ – 402,8 гривень.
Продовження робіт з будівництва мережі Вносяться зміни до проектно-кошторисної документації на будівництво ІІ черги.
водопостачання
(об’єкта
цивільного
призначення: водозабезпечення) у садибній
забудові міста Нетішина
Управлінням містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської видано містобудівні
Будівництво моста через р.Горинь у
умови та обмеження забудови земельної ділянки, які є вихідними даними для розробки проектносадибній забудові міста
кошторисна документації.
2.2.2.Реформування житлово-комунального господарства
Придбання спеціалізованої техніки для Для потреб КП НМР "ЖКО"придбано 2 сміттєвози загальною вартість яких становить 640 тис. гривень.
потреб міста
Утримання благоустрою території міста
Загалом на благоустрій міста у І півріччі 2013 року витрачено 3 млн. 13 тис. 500 гривень.
Капітальний та поточний ремонт доріг
Розпочато капітальний ремонт вул.Лісова на 01.07.2013 року профінансовано 223,2 тис. грн., також
здійснюється поточний ремонт доріг міста. На 01.07.2013 року відремонтовано 252,98 кв.м покриття.
Впровадження енергозберігаючих заходів
Власними коштами КП НМР "ЖКО" здійснено ремонт покрівель житлових будинків на загальну суму
505,1 тис. грн., ремонт (заміна опалювальних систем) на загальну суму 64,1 тис. грн., ремонт
енергощитових 54 тис. грн., ремонт систем гарячого та холодного водопостачання – 333,3 тис. грн. та
333,3 тис . грн. відповідно, засклення вікон сходових клітин – 47,5 тис. грн., ремонт, заміна вхідних
дверей у будинках – 19,49 тис. грн., ремонт ліфтів – 978,9 тис. гривень.
Проведення роз’яснювальної роботи серед У місті створено та функціонує 2 ОСББ.
населення міста щодо створення ОСББ
3.Підвищення конкурентоспроможності регіону
3.1.Сприятливе бізнес-середовище
3.1.1.Дерегуляція підприємницької діяльності та розвиток підприємництва
Дотримання
встановлених
процедур Виконавчим комітетом міської ради запроваджено систему планування та підготовки регуляторних актів.
прийняття регуляторних актів
До їх розробки та обговорення залучаються представники об’єднань підприємців, здійснюється
Широке залучення громадськості до проведення громадських слухань.
Протягом першого півріччя 2013 року забезпечувалися вимоги Закону України "Про засади державної
обговорення проектів регуляторних актів
регуляторної політики у сфері господарської діяльності". З метою отримання зауважень та пропозицій, у
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місцевих засобах масової інформації та у мережі Інтернет оприлюднювалися аналізи регуляторного
впливу разом із проектами регуляторних актів.
Упродовж першого півріччя 2013 року у місцевих засобах масової інформації оприлюднено 6 аналізів
регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів: "Про встановлення вартості необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг", "Про встановлення вартості однієї нормогодини на роботи, послуги, що надаються КП НМР "Бюро технічної інвентаризації", "Про затвердження
Порядку визначення та відшкодування збитків власником землі та землекористувачам на території
Нетішинської міської ради", "Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги", "Про
затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах
(земельних торгах) у м.Нетішині", "Про затвердження тимчасового Порядку проведення перерахунку
розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання
або надання в не повному обсязі", "Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих
видів ритуальних послуг".
У першому півріччі 2013 року були прийняті такі регуляторні акти: "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної
громади міста Нетішина Хмельницької області", "Про затвердження Порядку визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради",
"Про встановлення тарифів щодо опати послуг, які надаються КП НМР "Нетішинський міський ринок",
"Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг".
Перегляд регуляторних актів з метою Упродовж І півріччя 2013 року здійснено перегляд 6 регуляторних актів. За результатами перегляду
виявлення неефективних нормативних неефективних регуляторних актів або таких, які потребують змін не виявлено
документів
Удосконалення механізму надання якісних З метою удосконалення та спрощення процедури оформлення документів дозвільного характеру
управлінських послуг бізнесу
виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється дотриманню відповідними органами
нормативних актів та процедур з надання дозволів, погоджень, висновків, які необхідні для
започаткування підприємницької діяльності. Забезпечено видачу документів дозвільного характеру
виключно у дозвільному центрі виконавчого комітету міської ради.
Упродовж першого півріччя 2013 року розглянуто 274 звернень суб’єктів господарювання, видано
191 документ дозвільного характеру, зареєстровано 56 декларації, надано 96 консультацій місцевими
дозвільними органами та 159 державним адміністратором.
Удосконалення
дозвільно-реєстраційних З метою впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
процедур, надання адміністративних послуг конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", виконання Закону України "Про адміністративні
Створення
центру
надання послуги" розпорядженням міського голови від 21 березня 2013 року №35/2013-р утворено робочу групу зі
адміністративних послуг, інших об’єктів створення та функціонування центру надання адміністративних послуг у м.Нетішин, розпорядженням
інфраструктури підтримки підприємництва міського голови від 06 червня 2013 року №69/2013-р "Про внесення змін та доповнень до розпорядження
міського голови від 21.03.2013 №35/2013-р" визначено відповідальним за створення та функціонування
центру надання адміністративних послуг у м.Нетішині в.о. першого заступника міського голови Скакуна
П.С.
10 червня 2013 року проведено засідання робочої групи з питань створення та функціонування центру
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Реалізація заходів програми підтримки
малого підприємництва в місті Нетішині на
2013-2014 роки

надання адміністративних послуг у м.Нетішині, на якому затверджено план - заходів зі створення центру
надання адміністративних.
26 червня 2013 року на засіданні сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання прийнято
рішення за №43/970 щодо створення до 01 січня 2014 року центру надання адміністративних послуг у
м.Нетішині, доручено виконавчому комітету міської ради розробити та подати на затвердження міській
раді положення про центр надання адміністративних у м.Нетішині, регламент його роботи та вжити
необхідних заходів щодо організації роботи та функціонування центру надання адміністративних послуг у
м.Нетішині.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 червня 2013 року № 204/2013 внесено зміни до плану
підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, зокрема щодо підготовки проекту рішення міської
ради "Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг у м.Нетішин та його
регламенту".
Також, на офіційному сайті міської ради створено розділ "Адміністративні послуги" в якому розміщено
реєстр адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Нетішинської міської ради, їх
інформаційні та технологічні картки.
З метою посилення системного та фахового діалогу між владою та бізнесом, налагодження співпраці із
суб’єктами господарювання міста упродовж першого півріччя 2013 року відбулося 3 засідання
координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, у тому
числі 1 розширене засідання. Було розглянуто такі питання: пропозиції щодо проектів рішень
Нетішинської міської ради "Про програму розвитку малого і середнього підприємництва м.Нетішин на
2013-2014 роки" та "Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у
комунальній власності територіальної громади м. Нетішина", "Про зміни до чинного законодавства щодо
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг",
"Про звернення суб’єктів господарювання про зниження тарифу на електричну енергію, що споживається
суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території зони спостереження", "Про
створення центру надання адміністративних послуг у м.Нетішині".
Також обговорювалось питання щодо дотримання порядку ціноутворення суб’єктами господарювання
міста, що здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами, проведено аналіз результатів
обстеження об’єктів торгівлі робочою групою із вивчення цінової ситуації на ринку послуг та основних
продовольчих товарів.
Упродовж І півріччя 2013 року виконувались заходи програми розвитку малого і середнього
підприємництва м.Нетішин на 2013-2014 роки. Суб’єкти малого підприємництва мали вільний доступ до
інформації щодо конкурсів, аукціонів, державних закупівель та приймали участь у них. Забезпечувались
вимоги державної регуляторної політики, чинного законодавства щодо дозвільної системи. За участю
суб’єктів господарювання проводились "круглі" столи, засідання координаційної ради з питань розвитку
підприємництва, на яких розглядались проблемні питання щодо розвитку підприємництва у місті, проекти
регуляторних актів. З метою активізації та розширення підприємницького потенціалу міста постійно
доводилась до відома суб’єктів господарювання інформація щодо проведення виставок, ярмарок,
конкурсів, форумів¸ тощо.
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Інформування суб’єктів господарювання
щодо об’єктів комунальної власності,
визначених для продажу чи передачі в
оренду для здійснення підприємницької
діяльності шляхом її розміщення в ЗМІ
Залучення підприємницьких кіл до участі в
національних, регіональних, місцевих та
міжнародних
виставках,
ярмарках,
фестивалях, конкурсах тощо
Затвердження
фінансових
планів
підприємств комунальної власності
Проведення
аналізу
фінансовогосподарської діяльності комунальних
підприємств
Недопущення наявності:
збиткових
госпрозрахункових
підприємств;
- простроченої заборгованості з виплати
заробітної плати
Проведення
балансових
комісій
з
підведення
підсумків
фінансовогосподарської діяльності комунальних
підприємств
Здійснити
приватизацію
об’єктів
комунальної власності відповідно до
програми приватизації та відчуження
майна, що є у комунальній власності
територіальної громади міста Нетішин, на
2012-2013 роки
Впорядкування обліку об’єктів комунальної
власності,
проведення
інвентаризації,
виявлення майна, яке тимчасово не
використовується
Проведення аналізу ефективності оренди
комунального майна, у т.ч. проведення
моніторингу ефективності використання
комунальними підприємствами, установами
та організаціями майна, закріпленого за

Інформація щодо наявних виробничих, офісних приміщень, які можуть використовуватись орендарями під
промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри, вільні земельні
ділянки постійно доводилась до відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації

З метою активізації та розширення підприємницького потенціалу міста постійно доводилась до відома
суб’єктів господарювання інформація щодо проведення виставок, ярмарок, конкурсів, форумів¸ тощо.

3.1.2.Ефективне використання комунальної власності
Виконавчим комітетом міської ради погоджено фінансові плани комунальних підприємств міста на
2013 рік.
Діяльність комунальних підприємств упродовж першого півріччя 2013 року заслуховуватиметься на
засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні 2013 року.
За станом на 01.07.2013 року заробітна плати працівникам комунальних підприємств міста виплачується
вчасно, заборгованість відсутня.

Упродовж І півріччя 2013 року проведено 2 засідання балансової комісії з перевірки фінансовогосподарської діяльності комунальних підприємств територіальної громади міста Нетішин.

Упродовж І півріччя 2013 року приватизація об’єктів комунальної власності не здійснювалась.

Протягом І півріччя 2013 року Фондом комунального майна міста Нетішин щомісяця здійснювався аналіз
використання нерухомого майна комунальної власності.

У виконавчому комітеті міської ради, його структурних підрозділах та комунальних підприємствах міста,
які здійснюють передачу в оренду приміщень комунальної власності, функціонують конкурсні комісії на
право укладення договорів оренди приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста. Упродовж І півріччя 2013 року передано в оренду 22 об’єкти комунальної власності
територіальної громади міста загальною площею 1125,07 кв.метрів.
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ними на праві господарського відання та
оперативного управління
Посилення контролю за повнотою і
своєчасністю стягнення орендної плати,
відшкодуванням
орендарям
експлуатаційних
витрат
(посилення
претензійно-позовної роботи)

Розпорядженням міського голови від 12 серпня 2010 року № 161-р створено постійно діючу комісію з
питань оплати оренди та інвентаризації договорів оренди індивідуально визначеного нерухомого майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин. Щомісяця проводиться
засідання зазначеної комісії. Аналізується стан роботи підприємств щодо укладання договорів оренди,
виконання умов договорів оренди та розрахунків за оренду комунального майна територіальної громади
міста.
Забезпечення
вільного
доступу
до Інформація щодо наявних виробничих, офісних приміщень, які можуть використовуватись орендарями під
інформації про передачу в оренду чи промислові об’єкти, туристичні та відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри, вільні земельні
продаж об’єктів комунальної власності ділянки постійно доводилась до відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації.
(систематичне висвітлення інформації в
мережі Інтернет на Веб-сайті міста та за
допомогою засобів масової інформації)
3.2.Регіон привабливий для інвесторів
3.2.1.Збільшення капіталовкладень у розвиток міста
Участь у проектах ґрантових програмах з Виконавчим комітетом міської ради подано проект до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та
метою залучення інвестицій на розвиток програм розвитку місцевого самоврядування. Також, на участь у конкурсі інвестиційних програм
економіки
(проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2014
році виконавчим комітетом міської ради надано такі проекти: "Капітальний ремонт з утеплення фасаду
житлового будинку Хмельницька область м.Нетішин вул.Варшаська, 21" та "Капітальний ремонт будівлі
(утеплення стін фасаду) ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по пр-ту Незалежності, 7 в м.Нетішин Хмельницької
області".
Пошук та забезпечення налагодження та Упродовж першого кварталу 2013 року виконавчим комітетом міської ради надано потенційним
підтримки зв’язків м. Нетішина з містами/ інвесторам інформацію про об’єкти, що потребують залучення інвестицій. Оголошення щодо
партнерами
налагодження зв’язків суб’єктів господарювання міста з міжнародними інвестиційними та фінансовими
структурами доводяться до відома суб’єктів господарювання.
Перелік наявних виробничих офісних приміщень, які можуть використовуватись інвесторами під
промислові об’єкти, відчинкові комплекси, торгові та офісні центри розміщено на офіційному сайті
міської ради.
Формування та систематичне оновлення баз Фондом комунального майна міста Нетішин ведеться облік нерухомого майна об’єктів комунальної
даних
інвестиційних
проектів
та власності територіальної громади міста. Перелік наявних виробничих офісних приміщень, які можуть
пропозицій, вільних та пропонованих до використовуватись інвесторами під промислові об’єкти, відчинкові комплекси, торгові та офісні центри
використання
об’єктів
нерухомості, розміщено на офіційному сайті міської ради. Разом з тим, виконавчим комітетом міської ради надано
земельних ділянок
потенційним інвесторам інформацію про об’єкти, що потребують залучення інвестицій.
Створення позитивного іміджу міста та Інформація щодо проведення інвестиційних форумів, виставок, конференцій, інших заходів міжнародного
презентація
його
інвестиційних характеру, ділових зустрічей, семінарів, "круглих столів" за участю представників ділових кіл зарубіжних
можливостей
шляхом
розміщення країн та підприємців області постійно доводиться до відома суб’єктів господарювання.
відповідної інформації в мережі Internet, а

також організації та участі у регіональних,
національних та міжнародних заходах
(форумах, виставках, конкурсах, ярмарках
тощо)
із
залученням
зацікавлених
підприємств, організацій
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3.2.2.Зовнішньоекономічні діяльність
Створення сприятливих умов для розвитку Виконавчим комітетом міської ради оновлено інвестиційний паспорт міста Нетішин. Також, у засобах
міжнародного співробітництва
масової інформації постійно розміщується інформація щодо проведення інвестиційних форумів, виставок,
конференцій, інших заходів міжнародного характеру, ділових зустрічей, семінарів, "круглих столів" за
участю представників ділових кіл зарубіжних країн та підприємців області.
Поширення інформації про інвестиційні
можливості міста та підприємств
Розробка промоційних матеріалів про місто
Організація та участь у регіональних,
національних та міжнародних заходах
(форумах, виставках, конкурсах, ярмарках
тощо) із залученням місцевих підприємств
та організацій
3.2.3.Управління земельними ресурсами
Реалізація вільних земельних ділянок Виконавчим комітетом міської ради підготовлено та оприлюднено для обговорення проект регуляторного
несільськогосподарського
призначення акта "Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних
виключно на
конкурентних
засадах засадах (земельних торгах) у м.Нетішин" з відповідним аналізом регуляторного впливу.
(аукціонах)
відповідно
до
чинного
законодавства,
підготовка
матеріалів
попереднього погодження, організація
заходів
із
забезпечення
проведення
аукціонів

