
УКРАЇНА
КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ КРАСИЛІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Протокол №1
зборів Громадської ради при Красилівській 

районній державній адміністрації

28 ЛЮТОГО 2019 року Красилів (адмінприміщення РДА)

ПРИСУТНІ: члени громадської ради -  8 осіб, реєстр присутніх додається, 
головуючий зборів : Дзюмка Оксана Василівна 
секретар зборів: Бондарчук Леся Сергіївна.

ЗАПРОШЕНІ:
1. Склонний Дмитро Васильович — перший заступник голови 
Красилівської районної державної адміністрації.

2. Славіна Лариса Василівна — головний спеціаліст сектору 
економіки, торгівлі та розвитку інфраструктури Красилівської районної 
державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Планування роботи Громадської ради на 2019 рік.

2. Соціально-економічний розвиток Красилівського району.

3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: «Про Планування роботи Громадської ради на 2019 рік».

Дзюмка О.В.: відмітила, що з метою належної організації роботи 
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ у 2019 році необхідно затвердити план роботи. Проект 
плану роботи на 2019 рік розданий для ознайомлення. Відмітила про 
заплановані заходи у 2019 році.

ВИСТУПИЛИ:
Склонний Д.В.: запропонував внести на розгляд питання про реформу в галузі 
охорони здоров’я. Коротко довів до відома інформацію про діяльність галузі 
охорони здоров’я Красилівського району , зокрема про пологовий будинок,* про 
перехід вторинної ланки закладів охорони здоров’я на новий рівень.



Маланчак Л.І.: запропонувала розпланувати засідання Громадської ради 
поквартально.

Дзюмка О.В.: внесла пропозицію проголосувати за наданий проект плану 
роботи ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ на 2019 рік. Хто за дану пропозицію, прошу 
голосувати.

Голосували:
«за» -  8 
«проти» -  0 
«утримались» -  0

ВИРІШИЛИ:
1.1.Затвердити план роботи ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ при Красилівській районній 
державній адміністрації на 2019 рік.

2. СЛУХАЛИ: «Соціально-економічний розвиток Красилівського району».

Славіна Л.В.: протягом звітного періоду економіка району, як і країни в цілому, 
розвивалась під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Пріоритетними напрямками розвитку залишаються впровадження 
реформи децентралізації, реформування медицини та освітньої галузі, розвиток 
промислового потенціалу району, її інфраструктури, широке залучення 
інвестицій в економіку Красилівщини.

У 2018 році райдержадміністрацією проводилася цілеспрямована робота 
для забезпечення зростання економіки Красилівщини та вирішення проблемних 
питань у всіх галузях господарського комплексу району.

В районі триває реформа децентралізації. На сьогодні створено 2 
об’єднані територіальні громади -  Красилівська міська та Антонінська 
селищна, в яких відбулися вибори голів та депутатів об’єднаних громад.

Наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим питанням. 
Отримані місцевими бюджетами доходи та проведена робота щодо ефективного 
використання цих коштів дозволили забезпечити своєчасну виплату заробітної 
плати працівникам бюджетних установ; в повному обсязі сплати послуг 
енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними 
установами, фінансування інших видатків, що забезпечують виконання 
бюджетними установами своїх функцій, фінансування пріоритетних програм.

Одним із основних наповнювачів місцевих бюджетів є галузь 
промисловості. Індекс промислового виробництва у січні-грудні 2018 року 
становив 106,1% до відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої 
промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу 
населення за січень-грудень 2018 року зріс на 14,4% у в порівнянні до 
відповідного періоду минулого року.

Моніторинг виробничої діяльності промислових підприємств району 
говорить про ріст обсягів виробництва та реалізації на підприємствах 
промислової галузі. Основні види харчової промисловості -  хліб та 
хлібобулочні вироби, води мінеральні, напої, цукор-пісок, м’ясо.



Підприємства галузі машинобудування виготовляють: котли 
опалювальні різних модифікацій, модульні котельні, фільтри для двигунів, 
комплектуючі до сільськогосподарської техніки, резервуари та цистерни, 
причепи та інше.

Продукція підприємств району експортується в США, ОАЕ, Індонезію, 
Канаду, Польщу, Угорщина, Естонія, Молдову, Болгарію, Грузію, Казахстан, 
Узбекистан, Білорусь та в інші країни Євросоюзу.

Красилівський район традиційно по виробництву сільськогосподарської 
продукції входить в п’ятірку кращих районів в області.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по 
сільськогосподарських підприємствах за січень-грудень 2018 року порівняно з 
відповідним періодом минулого року становив 96,6 відсотка.

Особлива увага приділялася залученню інвестицій. Головним джерелом 
фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, кредитів банків та кошти державного та місцевих бюджетів.

В районі працюють іноземні інвестиції з Кіпру, Німеччини, Нідерландів, 
Польщі. Успішно працюють підприємства з іноземними інвестиціями: німецьке 
підприємство -  ТОВ«МАНН+ХУММЕЛЬ», польське -  ТОВ СП «Екометал», 
німецьке -  ТОВ «Лампка Агро».

З позитивних факторів, які вплинули на збільшення обсягів виконаних 
будівельних робіт та освоєних капітальних інвестицій, є реалізація проектів за 
державні кошти та впровадження значних за вартістю інвестиційних проектів за 
кошти приватних інвесторів.

З метою забезпечення доступу населення до питної води в районі триває 
будівництво водогонів.

Красилівщина продовжує розвивати напрями альтернативної енергетики 
та впровадження сучасного обладнання у сфері теплопостачання.

Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення 
регуляторного середовища. Вживаються заходи з подальшого вдосконалення 
організації роботи центрів надання адміністративних послуг.

Ще одним джерелом збільшення надходжень до місцевих бюджетів є 
підвищення заробітної плати та її своєчасна виплата

У контексті наповнення бюджетів особливої уваги потребує питання 
легалізації виплати заробітної плати. В районі створена та працює робоча група 
по виявленню громадян, що здійснюють діяльність на ринках району і 
торговельних центрах без державної реєстрації, як суб’єкти господарювання, по 
виявленню неоформлених найманих працівників та по обстеженню суб’єктів 
господарювання усіх форм власності щодо дотримання вимог санітарного 
законодавства, яка за рік провела обстеження більше 149 фізичних-осіб 
підприємців в м. Красилів та селах: Корчівка, Севрюки, Терешки, Котюржинці, 
Воскодавинці, Чепелівка* Волиця, Дубище, Ледянка, Трусилівка, Кузьмин, М. 
Пузирки та Щиборівка. Робоча група надавала рекомендації та роз’яснювала 
вимоги чинного законодавства щодо використання праці найманих осіб, 
порядку їх оформлення, представник Держпродспоживслужби -  щодо умов 
зберігання та продажу продовольчих товарів, дотримання санітарного стану 
торговельних закладів.

Забезпечувався розвиток сфери соціальних послуг.



Приділялася увага розвитку галузі освіти. Особлива увага в районі 
приділена успішному старту Концепції Нової української школи.

Медична галузь району активно працює над реалізацію державної 
політики щодо реформування системи охорони здоров’я. Впроваджено Урядову 
програму «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти із серцево-судинними 
захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою отримують 
необхідні препарати безоплатно або з незначною доплатою.

Забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку та вирішення 
проблемних питань регіону буде здійснюватися шляхом реалізації завдань та 
заходів на 2019 рік, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку 
Красилівського району на 2019 рік, затвердженої рішенням тридцять другої 
позачергової сесії районної ради від 21.12.2018 року №9.

ВИСТУПИЛИ:
Склонний Д.В.: наголосив на тому, що основна промисловість району 

зосереджена в об’єднаних територіальних громадах. Однак в районі є в 
пріоритеті агросектор Кременчуцької сільської ради, зокрема виконується 
проект стосовно переробки сільськогосподарської продукції, планується 
створення сонячних батарей. Важливим питанням є плата за оренду земельних 
ділянок, укладення договорів стосовно мінімальної ставки за оренду ділянок.

ВИРІШИЛИ: Відзначити, що протягом 2018 року районною державною 
адміністрацією, органами місцевого самоврядування вжито необхідних заходів 
щодо забезпечення комплексного розвитку району, належного життєвого рівня 
населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

3. СЛУХАЛИ : «Різне»
ВИСТУПИЛИ:
Дзюмка О.В.: про вирішення організаційних питань щодо роботи 

Громадської ради.
В обговоренні питання взяли участь: Маланчак Л.І., Новікова С.П.

Дзюмка О.В.: хто за внесену пропозицію прошу проголосувати:

Голосували:
«за» -  8
«проти» -  0
«утримались» -  0
ВИРІШИЛИ: Запросити на чергові засідання громадської ради начальника 

Красилівського відділення ПАТ «Хмельницькгаз», директора Красилівського 
району електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго», виконуючого 
обов’язки начальника підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства.

Головуючий зборів : Дзюмка О.В.

Секретар зборів : Бондарчук Л.С.


