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Вступ
Програму соціально-економічного розвитку Шепетівського району на 2020 рік (далі –
Програма) розроблено з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що
забезпечуватимуть у 2020 році розвиток району у складний для України час, який вимагає
максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту суверенітету та територіальної
цілісності держави, усунення негативних наслідків від штучного закриття для багатьох товарів
і послуг традиційних, у тому числі глибоко кооперованих ринків, вміння скористатися
преференціями щодо входження вітчизняних товарів і послуг на висококонкурентні ринки
країн-членів Євросоюзу тощо. Для цього районною державною адміністрацією
реалізовуватимуться конкретні пріоритети в економіці та соціальній сфері,
забезпечуватиметься належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Продовжуючи розпочаті реформи з метою активізації позитивних перетворень,
регіональна політика району буде реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні
умови для підвищення самодостатності економічного та соціального розвитку Шепетівщини
та кожного населеного пункту району.
Програму узгоджено з Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області на
2011-2020 роки. Складовими її частинами є завдання інших регіональних цільових програм,
які будуть реалізовуватися у 2020 році, та заходи з розв’язання важливих соціальноекономічних питань, які вживатимуться райдержадміністрацією.
Координація роботи з розроблення та формування проекту Програми забезпечується
працівниками відділу економіки, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації. Було
опрацьовано матеріали, надані структурними підрозділами районної державної адміністрації.
У Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального
розвитку району на 2020 рік. За кожним напрямом регіональної політики сформульовано
також проблемні питання, ризики та критерії ефективності, що дозволяє прогнозувати основи
для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.
Для забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників
завдання і основні заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної
співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, профспілок та
роботодавців.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми
затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.
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Основні тенденції соціально-економічного розвитку
Шепетівського району у 2019 році
Протягом року вживалися заходи щодо впровадження економічних реформ у районі,
забезпечення його комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та
збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.
З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району особлива увага
приділялася організації виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного
розвитку Шепетівського району на 2019 рік, визначених пріоритетів діяльності
райдержадміністрації.
Промисловими підприємствами району за січень - грудень 2019 року реалізовано
продукції (робіт, послуг) на суму 54119,2 тис. грн, що більше відповідного періоду минулого
року на 5907,3 тис. грн. або на 112,3 % .
У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво продукції в
натуральному виразі характеризується наступним чином :
вироблено більше: залізобетонних виробів, нерудних матеріалів (Шепетівська виправна
колонія № 98) та каоліну первинного, польовошпатової сировини (гранітоїдів) та
польовошпатової сировини (жорстви) (ПАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів»).
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення становить 1681,03
гривень.
За станом на 01.10.2019 року фінансовий результат від основної діяльності суб'єктів
господарювання (основне коло підприємств, що звітують до управління статистики) становив
143890,0 тис. грн. збитків.
За підсумками роботи за січень - вересень 2019 року 2 підприємства із 2 підприємств
основного кола, що звітують до районного відділу статистики, тобто 100,0 відсотків,
допустили збитки. Сума збитків становить 143890,0 тис. гривень.
Обсяг прямих іноземних інвестицій по району станом на 01.10.2019 року становив 291,7
тис. дол. США., в т.ч. на 1 одну особу – 8,8 дол. США.
Зовнішня торгівля товарами (за даними Шепетівського відділення Головного
управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області) по району за січеньлистопад 2019 року характеризується наступним чином: експорт становив 42833,8 тис. грн.,
імпорт – 14900,1 тис. гривень.
Протягом січня-листопада 2019 року експорт товарів здійснювали:
ТОВ «Перемога 2003» - 16004,5 тис. грн. (Австрія – кукурудза);
ТОВ «Нова цегла» - 188,9 тис. грн.(Молдова – мертель шамотний, цегла
вогнетривка);
ТОВ «Подільський господар» - 4560,6 тис. грн.(Сінгапур - кукурудза);
Торговий дім «Шепетівський цукор» - 21338,2 тис. грн.(Сінгапур - пшениця);
Підприємство Шепетівської виправної колонії № 98 – 742,2 тис. гривень
(Нідерланди- пиломатеріали).
Недоїмка до бюджету підприємств, організацій та установ району станом на 01.01.2020
року становить 8226,1 тис. грн. (+2032,6 тис. грн.), у тому числі до місцевого – 6360,3 тис.
гривень (+1020,2 тис. грн.).
Найбільшими боржниками до бюджету є підприємство Шепетівської виправної колонії
№ 98 – 2019,8 тис. грн. та ТОВ «Шепетівський гранкар’єр» - 4,32 тис. грн. (до місцевого
бюджету).
Недоїмка підприємств, організацій та установ району до Пенсійного фонду становить
112,1 тис. гривень. (Недоїмка промислових підприємств відсутня).
Щодо споживання природного газу, то бюджетними установами здійснено оплату за
спожите паливо на 100,0 відсотків.
За звітний період газифіковано 15 будинків, стільки ж встановлено лічильників газу.
За січень-вересень 2019 року освоєно (використано) капітальних інвестицій на суму
139181,0 тис. грн., в т.ч. на одну особу 4218,6 гривень.
За січень-вересень 2019 року прийнято в експлуатацію 1536 кв.м. індивідуального
житла, що становить 181,3 відсотків до відповідного періоду минулого року.
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Роздрібний товарооборот підприємств району за 9 місяців 2019 року збільшився на 37,9
відсотків, що становить 36246,6 тис. гривень.
Заборгованість із заробітної плати на підприємствах району на 01.01.2020 року
відсутня.
Підсумовуючи роботу агропромислового комплексу за 2019 року слід зазначити, що
робота сільськогосподарських товаровиробників району була спрямована на нарощування
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рентабельності та
прибутковості сільськогосподарських підприємств всіх форм власності.
Більшість
агроформувань
району
спеціалізується
по
вирощуванню
сільськогосподарських культур. Вагому частку серед сільськогосподарських культур
займають зернові та зернобобові культури, яких по всіх категоріях господарств зібрано з
площі 17472 га, намолочено 113763 тонн при урожайності 65 ц/га, що на 1,2 ц/га більше, в
порівнянні з попереднім роком.
Зокрема, озимої пшениці зібрано на площі 8743 га, намолочено 56660 тонн при
урожайності 64,8 ц/га. Ярої пшениці зібрано на площі 539 га, намолочено 3449 тонн зерна при
урожайності 64 ц/ га. Щодо ярого ячменю, то його зібрано з площі 4129 га, намолочено 24391
тонну зерна при урожайності 59 ц/га, озимого жита – 611тонн при урожайності 55 ц/га. Горох
вродив по 30 ц/га, ячмінь озимий – по 61 ц/га, овес –по 32,4 ц/га, ріпак – по 31,7 ц/га.
Добре попрацювали аграрії краю при збиранні врожаю пізніх
та нішевих
сільськогосподарських культур. Зокрема, квасолі зібрано з площі 173 га намолочено 395 тонн
при урожайності 22,8 ц/га. гречки намолочено 488 тонн з площі 290 га при урожайності 16
ц/га. Намолочено 692 тонни зерна льону при урожайності 12 ц/га та 576 тонн гірчиці при
урожайності 10 ц/га. Гарбузів зібрано з площі 580 га, валовий збір склав 870 тонн,
урожайність – 15 ц/га.
Серед пізніх культур важливе місце займає кукурудза на зерно, якої зібрано 24329 тонн
з площі 2689 га, урожайність - 90,5 ц/га.
По технічних культурах хороших результатів отримано по збору сої, якої зібрано на
площі 5892 га, намолочено 18384 тонни при урожайності 31,2 ц/га, яка на 1,8 ц/га більша
минулорічної. Соняшника намолочено 27000 тонн з площі 8401 га при урожайності 32 ц/га
Цукрового буряка накопано 80172 тонн з площі 1310 га при урожайності 612 ц/га, яка на 121
ц/га більша в порівнянні з минулим роком.
Разом з тим, аграрії району працювали над посівом озимих сільськогосподарських
культур під майбутній врожай. Слід зазначити, що складні засушливі погодні умови в осінній
період 2019 року не дали можливості збільшити площі посівів озимих культур. В результаті
під урожай 2020 року агроформуваннями району посіяно озимих сільськогосподарських
культур на площі 10376 га, що на 1231 га, або на 11 відсотків менше, в порівнянні з
попереднім роком.
В тому числі:
озимої пшениці - 6260 га, озимого жита - 336 га, озимого ячменю – 1680 га та озимого
ріпаку - 2100 га.
Підготовлено ґрунт під посів ярих сільськогосподарських культур на площі 23500 га.
Підсумовуючи роботу галузі тваринництва району слід зазначити, що ситуація в даній
галузі протягом останніх місяців 2019 року значно погіршилася. Зокрема, обсяги валового
виробництва молока зменшилися, в порівнянні з минулим роком на 563 тонни, або на 5 % і
становлять 12083 тонни. Валове виробництва молока зменшилося внаслідок погіршення
продуктивності дійних корів. Надій на фуражну корову зменшився проти минулого року на
1166 кг, або на 17 % і становить 5851 кг.
За 2019 рік також зменшилися обсяги виробництва м'яса, якого вироблено на 4
відсотки, або на 20 тонн менше проти минулого року і становлять 536 тонн. Реалізовано
худоби у живій вазі 602 тонни, що на 41 тонну, або на 7 % менше минулорічного. Разом з тим,
слід зазначити, що протягом останніх місяців покращилася продуктивність відгодівельного
поголів'я ВРХ. Зокрема, середньодобові прирости ВРХ становлять 636 г, які на 98 г. більші
минулорічних, а середньодобові прирости свиней, навпаки, зменшились на 110 г. і становлять
350 г.
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На зменшення обсягів виробництва м'яса великий вплив має висока собівартість 1 кг
живої ваги ВРХ, яка становить 60 – 70 грн, а реалізаційна ціна майже в 2 рази менша – 30 - 36
грн. за 1 кг живої ваги ВРХ, тобто виробництво м'яса є збитковим для сільгосппідприємств.
Це призвело до зменшення відгодівельного поголів'я ВРХ, що в свою чергу,
негативним чином вплинуло на загальне поголів'я ВРХ. Станом на 01.01.2020 року по
сільськогосподарських підприємствах його утримується 3799 голів, що на 306 голів, або на 8
відсотків менше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Щодо поголів'я корів,
то його утримується майже на рівні минулого року, або на 7 голів більше і становить 2072
голови. По поголів'ю свиней протягом останніх місяців намітилася позитивна тенденція по
його нарощуванні, зокрема, порівняно з минулорічним, поголів'я свиней зросло на 52 %, або
на 105 голів і становить 306 голів.
В цілому, темп росту валової сільськогосподарської продукції по агроформуваннях
району за 2019 рік склав 101,1 відсотків.
Середньомісячна оплата праці одного штатного працівника становить 7379,2 грн., що
на 4 відсотки, або на 314,2 грн. менше, в порівнянні з попереднім роком.
Призначено та виплачено державну соціальну допомогу 418 малозабезпеченим сім’ям
на суму 11982,9 тис. грн.; допомогу сім'ям з дітьми – 1479 особам на суму 25251,0 тис. грн.;
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 559 особам на суму
12359,1 тис. грн.; тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів 19 особам на суму 190,8 тис. гривень.
За січень-грудень 2019 року призначено субсидій на оплату житлово–комунальних
послуг 3134 домогосподарствам на суму 23109,40 тис.грн., на придбання твердого палива і
скрапленого газу 1264 домогосподарствам на суму 3911,1 тис. гривень.

Ризики та можливі перешкоди
Виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до
негативних наслідків в економіці району:
Значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва.
Недостатність оборотних коштів на технічне переоснащення та модернізацію виробництва,
високі відсоткові ставки за користування кредитними ресурсами.
Ріст цін на енергоносії та комплектуючі матеріали.
Недостатня кількість кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій) на
регіональному ринку праці.
Недостатній рівень науково-інноваційної діяльності, нерозвинута інноваційна
інфраструктура.
Несвоєчасне відшкодування ПДВ товаровиробникам-експортерам.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами.
Труднощі
в
освоєнні
іноземних
ринків
збуту
через
недостатню
конкурентоспроможність місцевих товаровиробників.
Високий рівень митних платежів.
Недостатній розвиток фірмової торгівлі місцевих товаровиробників.
Недостатній рівень інтенсивності використання системи електронних державних
закупівель ProZorro розпорядниками бюджетних коштів району.
Наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати.
Неефективне регулювання бізнес-середовища, наявність різноманітних обмежень, які
сповільнюють розвиток бізнесу.
Гальмування процесів подолання корупції на всіх рівнях державної влади.
Зростання демографічного навантаження на працюючих.
Низька активність територіальних громад у вирішенні актуальних питань розвитку
територій.
Критично недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних
пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад району та інтереси потенційних
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інвесторів (тобто є взаємоінтересними як для території, так і для інвесторів), і, які є первинним
інструментом залучення інвестицій.
Гостра нестача питної води в населених пунктах району.
Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування, місцевого значення та
доріг комунальної власності.
Велике споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району та закладами
комунальної власності.
Недостатня увага до питань охорони атмосферного повітря, лісових насаджень, водних
ресурсів та поводження з відходами.

Мета і пріоритети соціально-економічного розвитку Шепетівського району
на 2020 рік
Метою соціально-економічного розвитку Шепетівського району на 2020 рік є
подальше впровадження комплексу системних реформ, спрямованих на економічне
зростання, створення ефективної системи органів влади, розв’язання гострих соціальних
проблем та підвищення добробуту населення.
Пріоритетами регіональної політики на 2020 рік будуть:
підвищення конкурентоспроможності економіки району шляхом розвитку та підтримки
промисловості та сільського господарства району, інноваційної діяльності та інформаційних
технологій, збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки,
нарощування експортного потенціалу регіону та зміцнення позицій товаровиробників району
на зовнішніх ринках, євроінтеграції та розвитку міжрегіонального співробітництва,
забезпечення комплексного розвитку територій об’єднаних громад та їх фінансової
незалежності, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;
стабільний розвиток галузей реального сектору економіки через розвиток
промислового та сільськогосподарського виробництва, інновацій та інформаційних
технологій, нарощування експортного потенціалу району та зміцнення позицій
товаровиробників району на зовнішніх ринках;
підвищення якості життя населення шляхом поліпшення якості та доступності освітніх
послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів населення, підвищення рівня безпеки
та захисту громадян, належного пенсійного забезпечення, підвищення рівня безпеки та
захисту громадян, розвитку туристичного та культурного потенціалу;
децентралізація влади та розвиток територій через розвиток самодостатніх та
фінансово-незалежних територіальних громад та їх об’єднань, забезпечення комплексного
розвитку територій об’єднаних громад, прозорість діяльності влади та підвищення
інформаційної безпеки.

Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку
Шепетівського району
Пріоритет 1. Зростання конкурентоспроможності економіки району
1.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.
Протягом останніх років активізовано роботу із спрощення регуляторного середовища
для бізнесу: знижено адміністративні бар’єри “входу” підприємців на ринок, функціонує
центр надання адміністративних послуг, в якому здійснюється прийом та видача документів.
Основні заходи на 2020 рік:
- створення сприятливих умов для діяльності консультативно-дорадчих органів при
місцевих органах влади (координаційні ради з питань розвитку підприємництва, регіональні та
місцеві галузеві ради підприємців);
- моніторинг ефективності діючої нормативно-правової бази з питань державної
регуляторної політики, підготовка та надання центральним органам виконавчої влади
пропозицій щодо внесення необхідних змін в нормативно-правові акти;
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- публічне обговорення регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань,
«круглих столів», на засіданнях консультативно-дорадчих органів при місцевих органах
виконавчої влади;
- забезпечення належного організаційного, кадрового, фінансового та матеріальнотехнічного стану центрів надання адміністративних послуг, доступу до державних реєстрів та
інших інформаційних баз;
- інформаційна та методична допомога представникам малого бізнесу щодо участі у
програмі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами комерційних банків;
- забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади та підприємницьких кіл;
- проведення круглих столів з суб’єктами малого підприємництва з метою прозорого
вирішення проблемних питань розвитку малого підприємництва;
- проведення в районі заходів із святкування Дня підприємця;
- проведення інформаційної кампанії з метою залучення суб’єктів підприємництва до
процесу здійснення закупівель через електронну систему Prozorro.

1.2. Збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток
економіки та соціальної сфери.
Пріоритетним напрямом роботи є залучення інвестицій в економіку району. З метою
залучення інвестицій на соціально-економічний розвиток району вжито відповідних заходів
щодо отримання субвенцій з державного бюджету та спрямування коштів районного бюджету
на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціально-культурного та
житлово-комунального призначення.
Основні заходи на 2020 рік:
- підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів про Шепетівський район,
рекламно-іміджевої продукції, інвестиційних паспортів району та її адміністративнотериторіальних одиниць;
- розробка та поширення інвестиційних пропозицій проектів серед потенційних
інвесторів та міжнародної спільноти для залучення інвестицій, зокрема:
відбір та підготовка вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення
з метою передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів;
забезпечення відбору вільних виробничих площ та об’єктів незавершеного будівництва
для інформування потенційних інвесторів- сприяння забезпеченню реалізації узгодженої
регіональної інвестиційної політики в реальному секторі економіки, зменшення
адміністративних бар’єрів на шляху залучення інвестицій;
- удосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності
шляхом налагодження постійного контакту з місцевими органами влади та суб’єктами
господарської діяльності і громадськими організаціями з метою вивчення їх потенційних
виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій.

1.3. Розвиток промислового виробництва.
В районі працює 4 промислових підприємства (основне коло звітуючих). Частка
промислової продукції у загальному випуску галузей економіки становить майже 39,0 %.
Основні заходи на 2020 рік:
- технологічне переоснащення промислового виробництва, створення нових робочих
місць, введення в експлуатацію нових виробництв;
- створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації виробничих
процесів, впровадження наукомістких енергозберігаючих технологій та сучасних систем
якості товарів, робіт і послуг шляхом:
- залучення промислових підприємств до участі у регіональних та міжнародних
виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції промислових підприємств
з метою пошуку потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту;
- сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємств, створення умов для
інноваційного розвитку;
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- впровадження сертифікованих за європейськими стандартами виробництв, сучасних
ресурсо- та енергозберігаючих технологій та обладнання;
- сертифікація систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової
продукції на підприємствах району;
- розвиток підприємств з реалізації проектів енергозберігаючих технологій на території
району.

1.4. Розвиток інновацій та інформаційних технологій
Конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках визначається
темпами впровадження новітніх науково-технічних рішень та розвитком наукоємних
виробництв, а використання інновацій у господарській діяльності стає запорукою стабільного
розвитку економіки району.
Вплив інноваційного чинника на промислове виробництво сьогодні є радикальним і
комплексним. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств дасть змогу
перейти до створення і використання технологій, продукції більш високого рівня.
Основні заходи на 2020 рік:
- зміцнення інноваційного потенціалу відповідно до потреб виробництва;
- підтримка економіки району за рахунок підвищення рівня знань та кваліфікації
спеціалістів;
- закладення основ інвестиційно-інноваційної моделі розвитку шляхом забезпечення
інноваційної складової інвестицій;
- покращення структури підгалузей економіки за рахунок інноваційних розробок, що
мають попит на ринку;
- сприяння та надання допомоги підприємствам при розробленні та впровадженні у
виробництво інноваційних проектів;
- сприяння збільшенню кількості інноваційно- активних промислових підприємств.

1.5. Розвиток сільського господарства
На сьогодні агропромисловий комплекс району забезпечує потреби районного ринку в
більшості видів продовольчої продукції.
Протягом останніх років намітилася тенденція до збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції, зокрема технічних культур, соняшнику, сої, цукрових
буряків.
Основні заходи на 2020 рік:
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор,
технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних підприємств
із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
- збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції рослинництва та
тваринництва;
- забезпечення захисту органічної продукції від забруднення генетично
модифікованими організмами;
- стимулювання будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
підприємств з виробництва комбікормів шляхом часткової компенсації вартості таких
об’єктів;
- виплата бюджетних дотацій за реалізоване молоко, здешевлення кредитів,
компенсація вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, доїльних
апаратів,
- здійснення селекційних заходів у тваринництві шляхом створення, збереження,
відтворення і раціонального використання племінних ресурсів;
- розвиток кооперативного руху на селі;
- розвиток малого та середнього бізнесу на селі;
- здійснення організації та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та
ветеринарних лабораторій;
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- розширення зовнішніх ринків і постачання власних продуктів харчування на
внутрішній ринок.

1.6. Зовнішньоекономічна діяльність та подальший
міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

розвиток

Основні заходи на 2020 рік:
- сприяння розширенню та підвищенню ефективності співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями;
- створення належних умов для активізації експортної діяльності національних
товаровиробників та допомога їм у використанні преференцій, наданих Україні державами ЄС
щодо експорту;
- поширення інформації про економічний потенціал району, його експортні
можливості, на міжнародних економічних форумах та інвестиційних ярмарках, у засобах
масової інформації, мережі Інтернет;
- сприяння стабільності на регіональному споживчому ринку, у тому числі через
насичення внутрішнього ринку якісними імпортозамінюючими товарами;
- збільшення експорту продуктів переробки та експорту сільськогосподарської
продукції;
- пошук нових ринків збуту продукції.

1.7. Підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів та
ефективності використання бюджетних коштів.
Основні напрями бюджетної політики реалізуються з урахуванням особливостей
економічного розвитку району, потенціалу, пріоритетів і проблем та спрямовані на подолання
негативних явищ, проведення ефективної бюджетної політики, підвищення інвестиційної
привабливості району, рівня зайнятості населення, зростання його матеріального та духовного
добробуту, виконання соціальних гарантій держави.
Забезпечення зростання рівня закріплених доходів місцевих бюджетів буде можливим
за рахунок джерел доходів, визначених Бюджетним кодексом України.
Основні заходи на 2020 рік:
-дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансовобюджетної дисципліни;
-упорядкування структури та штатної чисельності працівників бюджетних установ в
межах затверджених асигнувань на оплату праці;
-удосконалення мережі бюджетних установ;
-підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування
таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з
урахуванням оцінки їх економічної ефективності;
-здійснення бюджетної децентралізації шляхом самостійного прийняття та формування
місцевих бюджетів;
- проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але
офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;
- підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних галузях
економіки;
- створення нових робочих місць, збереження існуючих;
-скорочення та недопущення росту податкового боргу зі сплати податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів;
- забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до
зведеного бюджету, що контролюються територіальними органами Державної фіскальної
служби України;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
забезпечення розвитку територіальних громад;
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- активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою
виконання затверджених місцевими радами планових показників по доходах місцевих
бюджетів та їх наповнюваності.

Пріоритет 2. Модернізація інфраструктури
2.1. Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження
Основними завданнями регіональної політики у сфері енергоефективності та
енергозбереження є впровадження енергоефективних технологій у реальному секторі
економіки шляхом виконання регіональної програми підвищення енергоефективності
Шепетівського району на 2017-2021 роки.
Основні заходи на 2020 рік:
- впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів установами
бюджетної сфери району;
- продовження модернізації та технічного переоснащення усіх галузей паливноенергетичного комплексу з одночасним посиленням вимог до забезпечення високого рівня
охорони праці на підприємствах галузі;
- модернізація котелень та заміна котельного обладнання для використання
альтернативних видів палива;
- проведення реконструкції систем освітлення шляхом заміни ламп на енергоощадні та
встановлення систем автоматичного регулювання;
- здійснення комплексної термомодернізації будівель (утеплення зовнішніх
огороджувальних конструкцій, заміна вікон, встановлення вентиляційних систем);
- сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо економічної доцільності
використання енергозберігаючого обладнання і технологій у власних квартирах та житлових
будинках, створення засобами масової інформації відповідного демонстраційного та
друкованого матеріалу;
- здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами,
які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.2. Розвиток транспортної інфраструктури
Ефективне функціонування галузі транспорту є необхідною умовою для забезпечення
якості життя населення.
Основні заходи на 2020 рік:
- підвищення безпеки та поліпшення якості надання автотранспортних послуг
населенню району;
- повне задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та
забезпечення населених пунктів району регулярним автобусним сполученням;
- посилення вимог до перевізників-учасників конкурсів на перевезення пасажирів;
- забезпечення контролю за виконанням договорів перевізниками на перевезення
пасажирів на приміських маршрутах загального користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів
шляхом забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного
утримання автомобільних доріг загального користування;
- передбачення в місцевих бюджетах фінансування на компенсаційні виплати
автоперевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

2.3. Розвиток
господарства

будівельної

галузі

та

житлово-комунального

Серед важливих проблемних питань є активізація роботи будівельної галузі,
пришвидшення темпів її виходу з важкого посткризового стану. В галузі будівництва та
виробництва будівельних матеріалів брак обігових коштів змушує забудовників скорочувати
обсяги робіт.
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Основні заходи на 2020 рік:
- залучення в житлове будівництво власних коштів громадян, підприємств, організацій,
як додаткових джерел інвестицій;
- впровадження принципово нових технологій, проектних та конструктивних рішень з
метою зниження трудомісткості будівництва, поліпшення експлуатаційних характеристик
житла, зниження витрат на опалення, водопостачання за рахунок використання ефективних
матеріалів та обладнання, у тому числі місцевого виробництва;
- забезпечення ефективності освоєння державних коштів, спрямованих на завершення
будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення;
- забезпечення органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування
сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів будівництва нових чи реконструкції
існуючих виробництв;
- пониження споживання енергоресурсів шляхом модернізації та оснащення
комунальних підприємств енергоощадним обладнанням;
- забезпечення реалізації пріоритетних інвестиційних програм і проектів з
регіонального розвитку, у тому числі об’єднаних територіальних громад, шляхом проведення
конкурсного відбору проектів та залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
- інформаційна та методологічна підтримка розробки та реалізації проектів
співробітництва громад, розбудови інфраструктури об’єднаних громад для підвищення рівня
життя сільського населення;
- здійснення контролю за будівництвом об’єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення всіх форм власності;
- сприяння у розробці містобудівної документації громад;
- підтримка, у межах бюджетних призначень, індивідуального будівництва у сільській
місцевості, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям на будівництво
(придбання) житла.

Пріоритет 3. Підвищення якості життя населення
3.1. Поліпшення якості та доступності освітніх послуг, медичного
обслуговування населення.
Протягом останніх років проводиться робота щодо оптимізації та реформуванні галузі
освіти та охорони здоров’я. Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу підвищити
ефективність роботи закладів освіти та охорони здоров’я, сформувати систему надання
населенню доступних та високоякісних освітніх та медичних послуг на всіх рівнях.
Основні заходи на 2020 рік:
- проведення робіт зі створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів
шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації;
- здійснення підвищення фахової підготовки педагогічних працівників з метою
впровадження Концепції Нової української школи;
- створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом
розширення мережі груп та класів з інклюзивним навчанням у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах
- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у розвиток освіти району
шляхом комп’ютеризації шкіл та поліпшення якості підключення до мережі Інтернет,
продовження забезпечення навчальних закладів з профільним навчанням сучасними
технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;
- розвиток дошкільної освіти за рахунок розширення мережі дошкільних навчальних
закладів, в першу чергу на території сільських громад, де є необхідність;
- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів різних типів і
форм підпорядкування;
- забезпечення доступності до якісної дошкільної освіти дітей відповідного віку;
- забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього
процесу у кожному навчальному закладі;
- підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської
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місцевості, у тому числі придбання шкільних автобусів для забезпечення регулярного
підвезення учнів та педагогів;
- забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів професійно-технічними
навчальними закладами;
- підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району на
усіх рівнях;
- забезпечення функціонування госпітального округу;
- подальший розвиток мережі відокремлених лікарських амбулаторій;
- продовження впровадження у закладах охорони здоров’я медичних інформаційних
систем (МІС) з метою функціонування електронної бази охорони здоров’я (еHealth);
- загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб,
раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних,
онкологічних, туберкульозу, СНІДу;
- удосконалення організації надання екстреної медичної допомоги шляхом розроблення
механізму створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги та регулювання її
функціонування, покращення матеріально-технічної бази станцій, відділень та пунктів швидкої
медичної допомоги;
- проведення інформаційної та освітньо - роз’яснювальної роботи серед населення щодо
формування здорового способу життя;
- завершення будівництва дитячого відділення Шепетівської центральної районної лікарні
на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В. Котика, 85, м. Шепетівка;
- будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Корчик Шепетівського району
Хмельницької області.

3.2. Збільшення доходів населення та соціальний захист
Забезпечення зростання доходів населення, зменшення їх диференціації та
недопущення заборгованості з виплати заробітної плати є одним із основних завдань
соціальної політики.
Протягом останніх років в районі спостерігається поступове зростання рівня заробітної
плати.
Реформування системи соціальних послуг передбачає створення цілісної системи
соціальних послуг, яка б відповідала потребам осіб, які потрапили у складні життєві обставини,
забезпечувала доступність та адресність соціальних послуг, сприяла підвищенню їх якості.
Процес надання пільг повинен бути прозорим, чітким та орієнтованим на якісне
обслуговування громадян, у тому числі з реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.
Основні заходи на 2020 рік:
- недопущення випадків виплати заробітної плати нижче законодавчо встановленого
мінімуму на підприємствах, установах та організаціях району за умови повної зайнятості
працівників;
- забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці усіма суб’єктами
господарювання;
- забезпечення ефективної роботи тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
- посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці;
- забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими
умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом
контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
- здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями
(спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, зокрема під конкретне замовлення
роботодавців;
- надання соціальної допомоги, пільг та посилення соціальної справедливості при
наданні пільг населенню;
- надання соціальної допомоги внутрішньо- переміщеним особам;
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- створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
- створення належних умов для забезпечення медико- соціальної і професійної
реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних
випадків або професійних захворювань, відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і
членам їх сімей.

3.3. Належне пенсійне забезпечення
Головною метою на 2020 рік є підвищення ефективності функціонування системи
загальнообов’язкового державного соціального страхування, забезпечення стабільного
функціонування пенсійної системи.
Основні заходи на 2020 рік:
- здійснення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання
коштів, виділених для фінансування пенсійних програм;
- сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування;
-поліпшення якості обслуговування громадян;
- забезпечення своєчасного призначення, перерахунку та фінансування виплат пенсій у
повному обсязі;
- забезпечення оперативності та адресності інформаційно-роз’яснювальної роботи
шляхом впровадження дистанційних форм обслуговування громадян та інформування через
електронні ЗМІ, веб-сайти, соціальні мережі, засоби мобільного зв’язку з метою реалізації
пенсійних прав громадян;
- співпраця з Шепетівським відділенням Головного управління державної фіскальної
служби у Хмельницькій області та Шепетівським відділенням державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції, поглиблення діалогу з соціальними
партнерами з питань пенсійного забезпечення та забезпечення прав застрахованих осіб.

3.4. Підвищення рівня безпеки життя
Головною метою у даній сфері на 2020 рік є забезпечення здорових і безпечних умов
праці на виробництві, запобігання виробничого травматизму, збереження життя і здоров’я
людини у процесі праці та зниження техногенних ризиків і підвищення рівня захисту
населення шляхом забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту.
Основні заходи на 2020 рік:
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження свідомого
ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя,
підвищення рівня обізнаності громадян заходам безпеки у сфері, не пов’язаній з
виробництвом; використання реклами, радіо та телебачення з метою пропаганди профілактики
невиробничого травматизму;
- проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві,
професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних
умовами праці;
- відповідальність роботодавців за створення безпечних і здорових умов праці для
працівників;
- здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, його
причин та наслідків з подальшим оприлюдненням результатів у засобах масової інформації;
- попередження загроз виникнення надзвичайних ситуацій на території району з
найбільш напруженим техногенним та екологічним станом, що потребують першочергового
вирішення, зменшення кількості об’єктів, які перебувають у аварійному стані та створюють
загрозу для життя та здоров’я людей;
- підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів будівництва у частині впровадження
систем протипожежного захисту;
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- покращення контролю за станом утримання вулично-дорожньої мережі, залізничними
переїздами та технічними засобами регулювання дорожнім рухом;
- посилення контролю за транспортною дисципліною на пасажирському транспорті,
підвищення готовності автобусів до масового перевезення пасажирів, організованих груп
дітей та недопущення здійснення таких перевезень перевізниками без відповідних дозволів та
ліцензій.

3.5. Розвиток індустрії туризму та сприяння розвитку культури.
Політика у сфері культури на сучасному етапі орієнтована на пошук рішень, які
нададуть можливість без шкоди для збереження культурних цінностей створити економічні
механізми, що забезпечуватимуть ефективний розвиток сфери культури і масових комунікацій
у ринкових умовах.
Основні заходи на 2020 рік:
- проведення постійної роботи по відродженню національних традицій і звичаїв,
популяризації історичної, культурної та духовної спадщини, народної творчості краю;
- посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної
спадщини та забезпечення реставрації пам’яток культурної спадщини;
- використання об’єктів культурної спадщини (пам’яток сакральної архітектури,
палацово-паркових комплексів, замків, фортець) у туристичній сфері;
- сприяння розвитку мережі підприємств готельного господарства;
- розвиток сільського зеленого туризму;
- організація та проведення виставок самодіяльних художників, майстрів декоративноприкладного мистецтва дитячої творчості;
- створення умов для збереження та організації творчої діяльності осередків
національних меншин, творчих спілок, громадських організацій у сфері культури;
- популяризація туристично-рекреаційного потенціалу району на загальнообласному
рівні шляхом виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції;
покращення роботи ринку екскурсійних послуг, створення сільської туристичної мережі;
підготовки опису історичних, культурних та рекреаційних туристичних ресурсів району.

3.6. Розвиток інформаційного простору.
Останнім часом відбувається стабільний розвиток і структуризація всіх сегментів
інформаційного ринку. Ключовими напрямами подальшого розвитку інформаційного
суспільства будуть: розбудова інформаційного простору та формування ринку інформаційних
послуг шляхом широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери
суспільного життя.
Основні заходи на 2020 рік:
- інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та
культурного розвитку області шляхом розміщення відповідних матеріалів на офіційних вебсайтах;
- сприяння впровадженню у діяльність місцевих органів виконавчої влади сучасних
інформаційних технологій, реформування сфери електронного урядування;
- інформування громадськості про діяльність органів влади з формування та реалізації
державної політики у різних сферах суспільного життя;
- сприяння у висвітленні діяльності органів влади у засобах масової інформації, на
наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах;
- організація та проведення прес-конференцій, прямих ефірів, брифінгів, засідань
“круглих столів” та виступів на радіо та телебаченні за участю керівників місцевих органів
влади та органів місцевого самоврядування;
- сприяння розвитку інформаційного простору шляхом підтримки свободи слова в
регіоні та розширення участі району в наповненні національного телерадіопростору;
- сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності
суспільству місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
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- проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших
питань життя суспільства;
- укладання угод з редакціями засобів масової інформації на висвітлення діяльності
районної державної адміністрації та районної ради.

Пріоритет 4. Децентралізація влади та розвиток територій
4.1. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних
громад та їх об’єднань.
Основні заходи на 2020 рік:
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
забезпечення розвитку територіальних громад;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з мешканцями громад, депутатами
районних рад, органами місцевого самоврядування щодо процесів децентралізації влади,
добровільного об’єднання територіальних громад;
- надання організаційної та методичної підтримки щодо утворення об’єднаних
територіальних громад, їх виконавчих органів;
- стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад,
зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних
проектів;
- сприяння досягненню оптимального розподілу повноважень між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади шляхом передачі функцій виконавчої влади від
місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;
- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями територіальних громад
на місцевому рівні.

4.2. Забезпечення комплексного розвитку територій об’єднаних
громад.
Основні заходи на 2020 рік:
- надання організаційної та методологічної підтримки у розробці регіональних
стратегій розвитку та інших програмних документів об’єднаних територіальних громад;
- забезпечення повноцінного функціонування закладів охорони здоров’я, які надають
первинну та вторинну спеціалізовану медичну допомогу;
- забезпечення утворення освітніх округів, створення та розвиток опорних шкіл,
здійснення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів на території об’єднаних
територіальних громад;
- забезпечення розробки та реалізації навчальних програм для новообраних голів
об’єднаних територіальних громад, депутатів місцевих рад, старост, працівників виконавчих
органів місцевих рад;
- поширення позитивного досвіду діяльності та реалізації інвестиційних проектів
об’єднаних територіальних громад;
- сприяння участі територіальних громад у програмах міжнародної технічної допомоги,
Швейцарсько-Українському проекті “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO,
грантової програми ЄС “Підтримка політики регіонального розвитку України”, U-LEAD та
інших проектах МФО.

Пріоритет 5. Підвищення ефективності виконання районною державною
адміністрацією повноважень, делегованих районною радою
Шепетівська районна державна адміністрація є ключовим елементом системи
державного управління в районі, від ефективного функціонування якого залежить
перетворення району в правову демократичну територію зі сформованим громадянським
суспільством і високим рівнем економічного та соціального розвитку та забезпечує виконання
Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших органів виконавчої влади вищого рівня.
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У межах своїх повноважень районна державна адміністрація здійснює функції
виконавчої влади на території Шепетівського району, а також реалізує повноваження,
делеговані їй Шепетівською районною радою згідно статті 44 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішення Шепетівської районної ради № 4 від 30.12.2010 року
«Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації».
Обов’язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання
завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод
людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне
виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх
керівників, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної
кваліфікації, сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.
Основні заходи на 2020 рік:
- розроблення Програми соціально – економічного та культурного розвитку району та
інших цільових програм;
- забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної
території району;
- сприяння інвестиційній діяльності на території району;
- забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони
здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- забезпечення реалізації державної бюджетної та соціальної політики на території
району;
- забезпечення належного функціонування промисловості, сільського господарства,
транспорту і зв’язку;
- презентація району у межах області, України і за її межами;
- реалізація стійкої управлінської системи, здійснення заходів, спрямованих на
зростання матеріального і культурного рівня життя жителів району.
Для забезпечення більш ефективного та продуктивного виконання делегованих
повноважень та функцій, покладених державою, з метою проведення вищезазначених заходів
районна державна адміністрація потребує відповідного фінансування. Однак обсяг коштів на
фінансування видатків для забезпечення районної державної адміністрації обмежений.
З метою уникнення соціальної напруги серед працівників районної державної
адміністрації через неналежні умови праці та для реалізації відповідних завдань пропонується
передбачити обсяг фінансового забезпечення по видах витрат згідно таблиці:
Структурні
підрозділи
Шепетівська
районна
державна
адміністрація
та її
структурні
підрозділи

Види витрат
Придбання паперу, канцтоварів,
матеріалів для господарських
потреб, комплектуючих до
комп’ютерної техніки, запчастин,
паливно-мастильних матеріалів та
періодичних видань.
Ремонт оргтехніки, заправка
картриджів, супроводження та
обслуговування комп’ютерної
техніки, проплата автоматизованих
програм, які забезпечують роботу
районної державної адміністрації,
оплата за телекомунікаційні
послуги, страхування орендованого
приміщення, оплата земельного
податку, оплата судового збору

Сума,
тис. грн.
2900,00

Відповідальний
за подання звіту
Відділ
фінансовогосподарського
забезпечення
районної
державної
адміністрації,
управління
фінансів
районної
державної
адміністрації,
управління
соціального
захисту
населення

Таблиця
Термін
виконання
Протягом
2020 року
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Всього

згідно рішення Господарського
суду.
Оплата за спожиті енергоносії.
Виплата заробітної плати та
стимулюючі виплати державних
службовців.
-

районної
державної
адміністрації.

2900,00

-

-

Результати виконання Програми
Розвиток основних сфер економічної діяльності:
- індекс реалізованої промислової продукції у 2020 році становитиме 113,0 % за
рахунок стабільної роботи промислових підприємств: ПАТ “Майдан-Вильський комбінат
вогнетривів”, ТОВ “Шепетівський гранкар’єр ” та ТОВ “Нова цегла”;
- приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств
становитиме 10,0 % за рахунок вчасного та якісного посіву та збору сільськогосподарських
культур.
Поліпшення інвестиційного клімату:
Прогнозується збільшення:
- загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району – на
0,6 %;
- обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у порівнянних
цінах – на 5,8 % за рахунок впровадження інвестиційно-інноваційних проектів.
Підвищення рівня життя населення:
- середньомісячна заробітна плата збільшиться до 8100,0 гривень (на 6,5 % більше 2019
року).

Заступник голови
районної державної адміністрації

Сергій Пономарьов

