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ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку
Іллінецької міської територіальної громади
на 2015 рік
ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Іллінецької міської
територіальної громади на 2015 рік розроблена з метою втілення єдиної
політики розвитку міста Іллінці, сіл Борисівка та Неменка у 2015 році. Для
цього виконавчим комітетом міської ради реалізовуватимуться конкретні
пріоритети в економіці та соціальній сфері, забезпечуватиметься належна
взаємодія всіх органів публічної влади.
Програма визначає цілі економічного та соціального розвитку міста
основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети - поліпшення якості
життя населення через динамічний розвиток територіальних громад,
консолідації зусиль громадськості, бізнесу, та влади для ефективної реалізації
визначених пріоритетів.
Законодавчим підґрунтям розроблення Програми стали Закони України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державна
стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385.
Структура Програми відповідає вимогам Типової структури програми
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області,
району, міста на короткостроковий період, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 N 621.

Завдання і заходи Програми узгоджені з міським бюджетом. У процесі
виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми
затверджуються Іллінецькою міською радою за поданням постійної комісії з
питань бюджету та соціально - економічного розвитку.
Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань виконавчим
комітетом Іллінецької міської ради здійснюватиметься моніторинг виконання
Програми.

2

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за 2014 рік
1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу
Основним пріоритетним напрямком роботи міської ради та її виконкому,
який сприяє забезпеченню стабільного економічного розвитку міста Іллінці, сіл
Неменка і Борисівка є соціально-економічний розвиток територіальної громади.
Основа розвитку територіальної громади – це забезпечення
життєдіяльності підприємств, установ і організацій розміщених на території
міста та постійне підвищення рівня життя його населення, самодостатність
територіальної громади.
В межах міської територіальної громади розміщені і працюють Іллінецька
ЦРЛ, Комунальний заклад районної ради «Центр первинної медико-санітарної
допомоги», 2 ФАПи, 3 загальноосвітні школи, в тому числі НВК ЗОШ - гімназія
№ 2, 6 дошкільних навчальних закладів, 3 будинки культури, районна
бібліотека, музична школа, Іллінецький державний аграрний коледж,
станційно-лінійна дільниця №2 м. Іллінці Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»,
вузол поштового зв’язку, 2 ветеринарних аптеки, 5 відділень банків, 4
промислових
підприємства,
райспоживспілка,
приватні
торгівельні
підприємства роздрібної та гуртової торгівлі, заклади громадського харчування
та побутового обслуговування, комунальні підприємства, які забезпечують
населення міста та сіл різноманітними видами товарів та послуг.
Станом на 2015 рік в місті Іллінці офіційно зареєстровано 395
безробітних, в т.ч. в с.Борисівка – 46 та в с.Неменка – 11.
Офіційно працевлаштовано в 2014 році – 304, в т.ч. в с.Борисівка – 42 та в
с.Неменка – 11.
В місті Іллінці, станом на 2015 рік зареєстровано 1415 фізичних осіб
підприємців, в т.ч. 103 зареєстрованих в 2014 році. Закрили підприємницьку
діяльність в 2014 році 184 особи.
Розвиток економіки, і в першу чергу промислового комплексу,
визначається обсягом вкладених інвестицій. Намітилася тенденція зростання
темпів обсягів інвестицій в промисловість (в основному - ТОВ «Люстдорф»).
Крім того, інвестиції вкладаються в розвинені галузі економіки міста,
зокрема харчова промисловість, у той час як вкладення в дуже потрібні, такі як
житлове будівництво та житлово-комунальне господарство взагалі відсутні.
В структурі промисловості міста основне місце належить харчовій галузі
(98%), серед якої молокопереробна і цукрова займають провідне місце. Темп
приросту обсягу реалізації продукції промисловими підприємствами основного
кола району за 2014 рік становить 114,7%.
ТОВ „Люстдорф” за 12 місяців 2014 року реалізовано продукції на 1263,0
млн.грн., що становить 114,7% до минулорічного періоду. З початку року
підприємством перероблено 137,2 тис.тонн сировини (молока).
ДП «Іллінецьке лісове господарство» реалізовано продукції розпиловки
деревини на суму 1031,9 тис.грн., що становить 137,7% до минулорічного
періоду.
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ПП «Іллінецький цегельний завод» розпочав виробничий сезон
11.04.2014 р., завершило - 15 листопада 2014 року, реалізація за даний період
складає 3181,8 тис.грн., або 114% до відповідного періоду минулого року.
ТОВ «Іллінецький цукровий завод» - виробничий сезон у поточному
році розпочався 24 серпня. Станом на 7 грудня 2014 року підприємством
заготовлено 237,636 тис.тонн сировини,
перероблено 222,811 тис.тонн
цукросировини, вироблено 30,197 тис.тонн цукру.
В 2014 році було розпочато капітальний ремонт дорожнього та
тротуарного покриття по вул. Ворошилова. Частину робіт було виконано, на
що з обласного бюджету залучено 557547,90 грн. та з міського бюджету –
323216,03 грн.
Також, в 2014 році за кошти міського бюджету проведено капітальний
ремонт біло щебеневим покриттям по вул. Радянська, Колгоспна та
Ціолковського. Вартість робіт 489673,16 грн.
На поточний ремонт дороги по вул.Пестеля витрачено 3846,00 грн.
Майже
завершено
капітальний
ремонт
дороги
по
вулиці
Б.Хмельницького. В 2015 році дані роботи буде завершено. Вартість робіт
близько 400000,00 грн.
В звітному році пріоритетним питанням в роботі було відновлення ліній
вуличного освітлення міста Іллінці. В 2014 році вдалося реалізувати проект
«Зробимо світлішим життя іллінчан», що передбачав відновлення вуличного
освітлення мікрорайону Джупинівка. В рамках проекту зроблено капітальний
ремонт ліній вуличного освітлення по вулицях: Пирогова, Перемоги, Дружби,
Кутузова, Суворова, Лесі Українки, Енгельса, Якіра, П.Мирного, Толстого,
Джупинівська, Подільська, Фрунзе, Зарічна. Вартість проекту
склала
502432,70 грн. З міського бюджету виділено 451332,70 грн., з фонду обласного
конкурсу розвитку територіальних громад, переможцем якого стала міська рада
залучено 40000 грн. та з районного бюджету 11100 грн.
В рамках робіт з благоустрою відновлено лінії освітлення по вулицях
Коцюбинського, Лісова, 40-річчя Перемоги.
Систематично здійснюється обслуговування ліній вуличного освітлення,
заміна лампочок, ремонт ліхтарів. В минулому році по всіх підстанціях
вуличного освітлення проведено налаштування процесу вмикання та вимикання
освітлення, встановлено сучасні датчики «день-ніч», які працюють стабільно і
незалежно від конкретної години доби. Відповідні датчики були закуплені
громадською організацією «Іллінці – наше місто».
Чисельність населення м.Іллінці складає близько 13 тис. чоловік,
с.Борисівка 594 чоловіки, с.Неменка 401 чоловік.
Протягом 2014 року народилось 143 дітей, в 2013 році 154 дитини.
Померло 139 чоловік, в 2013 році 149 чоловік.
Зареєстровано 98 шлюбів (в 2013 році - 115).
Прожитковий мінімум для працездатної особи з 01.01.2015 – 1218,00 грн.,
мінімальний рівень зарплати станом на 01.01.2015 – 1218,00 грн.
Основною метою діяльності охорони здоров'я міста є поліпшення стану
здоров'я населення.
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На території міської ради працює Іллінецька центральна районна лікарня
як лікувальний заклад вторинного рівня надання медичної допомоги, що
створена на базі Іллінецького РТМО, відповідно до рішення № 512 14 сесії УІ
скликання Вінницької обласної Ради від 19 лютого 2013 року. В Іллінецькій
ЦРЛ функціонує 197 стаціонарних ліжок. Загальна кількість працюючих в ЦРЛ
405 осіб, в т.ч. лікарів – 61, середніх медичних працівників – 179 та 165
працівників інших категорій.
Також у місті працює Комунальний Заклад “Центр первинної медикосанітарної допомоги” Іллінецької районної ради, як лікувальний заклад
первинного рівня надання медичної допомоги. Створений на базі Іллінецького
РТМО, відповідно до рішення № 12 2-ї сесії 6-го скликання Іллінецької
районної Ради від 17 грудня 2010 року.
Діють 2 фельдшерсько-акушерські пункти, які забезпечені необхідним
обладнанням та інвентарем, телефонним зв’язком. Працівники ФАПів
здійснюють амбулаторний прийом хворих, надають медичну допомогу на
дому, забезпечують патронат на дому вагітних жінок та дітей до 1 року,
проводять санітарно-просвітницьку роботу серед населення.
Потребують невідкладного рішення проблеми стабілізації демографічної
ситуації, зниження захворюваності, зниження смертності, стабілізації ситуації
по таким небезпечним захворюванням як артеріальна гіпертензія, цукровий
діабет, ВІЛ/СНІД, туберкульоз.
На території міської ради функціонують:
- Іллінецький державний аграрний коледж. Учбовий заклад налічує 957
студентів. Стаціонарного відділення - 791 та заочного відділення - 166. З них
поступило в 2014 році - 258 (в 2013 – 314) і щорічно випускає близько 300
фахівців із 6 спеціальностей.
На сьогодні у місті працює три загальноосвітні школи, із них: Іллінецький
НВК ЗОШ І - III ступенів – гімназія № 2, яка розпочала свою діяльність, як
гімназія у 2003 році, дві Іллінецьких школи І - III ступенів № 1 та № 3.
У школах І - III ступенів навчається 1358 учнів.
ЗОШ №1 – 483 учня в 23 класах.
ЗОШ - гімназія №2 – 688 в 31 класі.
ЗОШ №3 – 187 в 11 класах.
Школи повністю укомплектовані кадрами, забезпеченість підручниками
складає 98 %.
Мережа дошкільних учбових закладів міста представлена 6 дитячими
начальними закладами, які перебувають в комунальній власності Іллінецької
міської ради. В дитячих садочках створено 32 групи в яких виховуються 736
дітей.
В дитячих дошкільних закладах “Пролісок”, “Струмочок” проводиться
навчання перших класів ЗОШ І-III № 2 та № 3.
До ключових проблем дошкільного навчання відносяться: наявність черг
на улаштування дітей в дошкільні заклади.
Іллінецька міська рада ще з 2011 році наладила конструктивний діалог з
підприємцями міста і активно співпрацювала з ними. Особливо хочеться
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відмітити співпрацю з громадською організацією «Іллінці – наше місто»,
спільно з якою було здійснено ряд проектів у 2011 – 2013 роках. Також і в 2014
році спільно з ГО «Іллінці – наше місто» було побудовано спортивно-дитячий
майданчик у мікрорайоні Варварівка. Розпочато роботи по облаштування
спортивно-дячого майданчика в центральному парку міста, які планується
завершити в 2015 році. На 2015 рік уже заплановано будівництво дитячого
майданчика у мікрорайоні Морозівка. В центрі міста оновлено дитячий
майданчик, за кошти міського бюджету придбано та встановлено спортивно
ігровий комплекс «Чемпіон».
Здійснювалися заходи у сфері культури: проводилася робота щодо
збереження культурної спадщини, розвитку духовності населення, задоволення
його культурно-освітніх потреб. На території міської ради діють: районний
будинок культури, два сільських будинки культури, 1 районна бібліотека та
музична школа. На базі Іллінецького державного аграрного коледжу
функціонує краєзнавчий музей. Матеріально-технічний стан їх не відповідає
вимогам сьогоднішнього дня.
Протягом 2014 року заклади культури спільно з виконкомом міської
ради проводили цілий ряд заходів з нагоди свят та визначних дат року. В 2014
році в місті вперше проведено відзначення Дня Європи.
Тривала робота з фізичного виховання молоді, втілення здорового
способу життя.
Приділяється значна увага розвитку дитячо-юнацькому спорту, як
підґрунтя для виховання фізично міцного молодого покоління. Зокрема, в
вересня 2014 році під патронатом та за фінансової підтримки міської ради було
проведено Всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів 1999-2007 років
народження.
За кошти міського бюджету придбано мати для секції дзюдо СК «Страж»
на суму 25056,00 грн. та інвентар для ФК «Будівельник» на суму 5700,00 грн.
У місті функціонують: Спортивно-оздоровчий комплекс, ГО «СК
«Атлант», спортивний комплекс Іллінецького аграрного коледжу, діють
спортивні зали у Іллінецьких ЗОШ І-Ш ступенів № 1 та № 2.
Функціонують КП «Дитячо-юнацька спортивна школа» (Керівник Демида П.А.) та КП «Спортивно-оздоровчий комплекс». Ці об’єкти дають
змогу задовольняти потреби громадян міста і особливо дітей і підлітків.
В 2014 році за кошти міського бюджету:
- виконано робіт з благоустрою на суму 1 441 000,00 грн.
- витрачено на утримання дошкільних навчальних закладів 8 739 000 ,00
грн.
- витрачено на ремонти та придбання матеріалів в дошкільних навчальних
закладах 1 250 216,50 грн. в т.ч.
- капітальний ремонт котельні в ДНЗ «Пролісок» 222 531,00 грн.
- капітальний ремонт котельні в ДНЗ «Сонечко» 184 913,00 грн.
- витрачено на здійснення повноважень в сфері культури 104 000,00 грн.
- витрачено на утримання рятувальної станції 32000,00 грн.
- витрачено на утримання архіву 12 000, грн..
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- витрачено на оплату праці апарату міської ради та її виконавчого
комітету 1 000 020,00 грн.
- витрачено на виготовлення містобудівної документації 20 000,00 грн.
- витрачено на капітальний ремонт (облаштування плиткою) тротуарів по
вулиці К.Маркса 91480,00 грн.
- придбання пластикових вікон для райвідділу міліції 20 270,00 грн.
- придбання дизельного генератора для відділу МЧС 10 260,00 грн.
- придбання матеріалів для ремонту покрівлі в 9 поверховому будинку по
вулиці К.Маркса, 350530,00 грн.
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
Для досягнення головної мети Програми економічного і соціального
розвитку міста Іллінці на 2015 рік необхідне вирішення нагальних для міста
проблем:
1. погіршення демографічної ситуації;
2. високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання в усіх
галузях економіки;
3. висока енергоємність споживання енергоресурсів у галузях економіки і
соціальній сфері.
У тому числі по найважливішим напрямках розвитку економіки:
Промисловість
1. негативна тенденція до випереджаючого вибуття основних засобів над їх
надходженням;
2. залежність основних бюджетоутворюючих галузей промисловості
(харчова) від кон’юнктури зовнішнього ринку;
3. недостатній інноваційний рівень промислового виробництва.
Енергозбереження
1. низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;
2. незадовільний технічний стан основної частини об’єктів виробництва та
транспортування енергетичних ресурсів.
Інвестиційна політика
1. уповільнення інвестиційної активності, відсутність стимулів до
інноваційної діяльності та обмеженість інвестиційних можливостей
підприємств;
2. неефективність вкладення інвестиційних ресурсів у розрізі галузей
економіки;
3. відсутність розвинутої інфраструктури інвестиційної діяльності
(промислові, технологічні парки);
4. недостатня розвиненість фінансових ринків і відповідно недостатній
рівень використання інвестиційних інструментів, таких як іпотека, лізинг,
концесії.
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Транспорт та зв’язок
1. незадовільний стан мережі автомобільних доріг загального користування;
Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
1. відсутність конкурентного середовища на ринку послуг з управління та
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
2. відсутність інвестицій, інноваційних проектів;
3. незадовільний технічний стан систем водопостачання та водовідведення,
каналізаційного господарства;
4. складний фінансовий стан підприємств: збитковість, наявність значної
дебіторської та кредиторської заборгованості.
5. низька забезпеченість основними фондами;
6. низький рівень впровадження досягнень науково-технічного процесу.
Соціальна політика
1. значна міжгалузева диференціація з оплати праці в ряді галузей;
2. невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої
потребам економіки та ринку праці.

сили

Охорона здоров’я
1. незадовільний матеріально-технічний стан лікувально-профілактичних
закладів.
2. низький рівень впровадження досягнень науково-технічного процесу.
3. низький рівень оплати праці працівників галузі охорони здоров’я
Освіта
1. недостатнє інформаційно-методичне забезпечення;
2. незадовільний матеріально-технічний стан.
Культура
1. незадовільний матеріально-технічний стан мережі закладів культури;
2. недостатній рівень фінансування закладів культури з місцевих бюджетів.
Фізичне виховання і спорт
1. недостатній рівень охоплення фізкультурно-оздоровчою діяльністю
різних груп населення;
2. недостатня ефективність функціонування системи дитячо-юнацького
спорту;
3. відсутність можливостей фінансування з місцевого бюджету
інфраструктури фізкультурно-оздоровчої діяльності широких верств
населення;
4. відсутність механізмів залучення позабюджетних коштів для реалізації
програм з фізичної культури і спорту.
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Охорона навколишнього природного середовища
1. технічна застарілість багатьох очисних споруд та водопровідноканалізаційних мереж;
2. відсутність сміттєсортувальних або сміттєпереробних підприємств, які
могли б обслуговувати території міста.
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2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку
у 2015 році
Головна ціль – забезпечення подальшого соціального та гуманітарного
розвитку суспільства міста на основі розвитку його економіки та шляхом
впровадження інноваційної моделі економічного розвитку.
Досягнення цієї цілі можливе за рахунок тісної співпраці органів
публічної влади, бізнесу, громадських організацій та за підтримки суспільства.
Для забезпечення послідовності міської політики з метою досягнення
зазначеної цілі на 2015 рік визначено головні пріоритети за трьома основними
напрямками.
Забезпечення економічного зростання, створення умов для підвищення
рівня зайнятості та збільшення доходів населення:
1. провести детальний аналіз можливих ризиків та переваг для об’єднання
територіальних громад;
2. на основах проведеного аналізу та за результатами обговорення серед
жителів міста, громадськості та експертного середовища, в разі
економічної та соціальної вигоди об’єднатися з сусідніми
територіальними громадами;
3. визначити пріоритетними для об’єднання такі сусідні громади:
Паріївська, Павлівська, Василівська.
4. сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій в економіку міста в
першу чергу в ті галузі, які мають визначальне соціально-економічне
значення для міста;
5. сприяння підвищенню рівня доходів мешканців міста і створенню нових
робочих місць шляхом формування придатного бізнес-середовища для
започаткування і розвитку малого підприємництва;
6. забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці всіма
суб’єктами господарювання.

Поліпшення інфраструктури життєдіяльності населення міста (житлове
господарство, соціальні об'єкти, транспорт і зв'язок):
1. сприяння реформуванню та фінансовому оздоровленню підприємств
житлово-комунального господарства, підвищенню якості послуг, які
надаються;
2. сприяння оновленню основних виробничих фондів усіх видів транспорту,
насамперед рухомого складу;
3. забезпечення якісною питною водою та безперебійним водопостачанням
населення міста;
4. здійснення заходів з енергозбереження;
5. здійснення заходів з підвищення рівня громадської безпеки;
6. забезпечення своєчасних робіт з благоустрою міста;
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7. стабільний вивіз твердих побутових відходів;
8. відновлення ліній вуличного освітлення та облаштування нових.
Збільшення обсягу та підвищення якості соціальних послуг:
1. забезпечення першочерговості фінансування соціальної сфери та
залучення недержавних коштів у цю сферу;
2. зниженню захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД;
3. укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, утримання у
належному стані пам’яток історії та культури міста;
4. сприяння охопленню спортивно-масовою роботою широких верств
населення, запровадження здорового способу життя;
5. забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення
відповідно до чинного законодавства.
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3. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки
і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей
у промисловості:
1. сприяння активізації інноваційної діяльності промислових підприємств,
запровадження прогресивних енергозберігаючих технологій, освоєння
нових видів продукції;
2. сприяння активізації роботи щодо залучення інвестицій в усі сфери
економіки міста, передусім, у житлово-комунальне господарство;
3. сприяння розширенню зовнішньоекономічної діяльності підприємств
міста з метою здобуття передового досвіду;
у інвестиційній політиці:
1. розробити стратегію розвитку міста Іллінці до 2020 року в якій
передбачити розділ по залученню інвестицій;
2. провести роботу по перейняттю досвіду малих міст України, які досягли
значних успіхів по даному напрямку роботи. Налагодити контакти з
мерами таких міст, провести з ними зустрічі та підтримувати постійний
зв'язок;
3. активно співпрацювати з Асоціацією міст України;
4. співпрацювати з міжнародними організаціями та фондами в сфері
інвестиційної політики;
5. приймати участь у всіх можливих конкурсах, грантових програмах, які
проводяться як державними так і міжнародними організаціями з метою
залучення коштів для вирішення міських проблем.
6. розробка стратегії розвитку міста на період до 2020 року.
у транспорті та зв’язку:
1. створення умов безпечної роботи транспорту, підвищення рівня
транспортного обслуговування;
2. сприяння розвитку нових нетрадиційних послуг, у тому числі із
застосуванням засобів електронного зв’язку;
3. сприяння розвитку бездротових технологій інтернет зв’язку;
4. облаштування безкоштовних точок доступу Wi-fi.
у житлово-комунальному господарстві:
1. проведення реформування системи житлово-комунального господарства
та впровадження договірних відносин;
2. забезпечення збалансованості економіки підприємств житловокомунального господарства шляхом доведення тарифів до економічно
обґрунтованого рівня;
3. продовжити оновлення контейнерного господарства. Сюди входить
виготовлення нових, сучасних контейнерів, створення майданчиків для
збору сміття;
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4. виготовити та встановити на центральних вулицях міста належної
кількості урн;
5. внести зміни до правил благоустрою в місті, забезпечити комунальне
підприємство достатньою кількістю працівників.
в освіті:
1. охоплення всіх дітей п’ятирічного віку підготовкою до навчання у школі;
2. здійснення заходів з енергозбереження в дошкільних навчальних
закладах комунальної власності.
3. в залежності від фінансових ресурсів здійснювати розширення місць в
дошкільних закладах міста.
4. утримання в належному стані будівель дошкільних начальних закладів;
5. сприяння в роботі та по можливості матеріальна підтримка
загальноосвітніх шкіл міста.
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4. Фінансові ресурси
4.1. Джерела формування
Для Іллінецької міської ради на 2015 рік основними залишаються
пріоритети економічного зростання, розвиток суб’єктів господарювання всіх
форм власності та стимулювання економічної активності населення,
підвищення соціальних гарантій відповідно до зростання вартості величини
прожиткового мінімуму, підтримка розвитку місцевого самоврядування.
Одним із ключових інструментів впливу на вирішення економічних і
соціальних проблем громадян є місцевий бюджет.
Загальний обсяг доходів міського бюджету прийнято в сумі
12745663,00 грн. Загальний фонд затверджено в сумі 11739663,00 грн. в т.ч.
субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів в сумі
6956749,00 грн. та на утримання закладів культури 99114,00 грн. Спеціальний
фонд складає 1006000,00 грн., в.т.ч. бюджет розвитку 501,000 грн. Загальний
обсяг видатків затверджено в сумі 12745663,00 грн..
Основні статті доходів на 2015 рік:
Місцеві податки та збори - 4562500,00грн.
Неподаткові надходження - 545220,00 грн.
Надходження від продажу землі – 501000,грн.
Субвенції - 7055863,00 грн.
Основні статті видатків на 2015 рік:
Утримання дошкільних закладів освіти – 6956749,00 грн.
Благоустрій міста – 2927283,00 грн.
Капітальні видатки – 501000,00 грн.
Фінансування видатків бюджету здійснювалось і буде здійснюватись в
межах коштів, що надійшли до нього відповідно до міського бюджету на 2015
рік.
4.2 Фінансування заходів
Фінансування заходів з виконання програми економічного і соціального
розвитку Іллінецької міської територіальної громади здійснюватиметься з
міського бюджету, бюджетів інших рівнів за рахунок субвенцій, та з
позабюджетних коштів, які залучатимуться відповідно до чинного
законодавства.
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5. Ринкові перетворення
5.1. Розвиток підприємництва
З метою створення сприятливих умов для розвитку і підтримки малого
підприємництва на території міської ради, керуючись Указом Президента
України від 15.07.2002 року № 906 “Про заходи щодо забезпечення підтримки
та подальшого розвитку підприємницької діяльності ”, діяльність міської ради в
цьому напрямку спрямовувалась на реалізацію державної політики в сфері
малого бізнесу і забезпечення рівних умов участі суб’єктів підприємницької
діяльності у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста.
Державна
підтримка
малого
підприємництва
забезпечувалась
формуванням відповідної нормативної бази, сприянням розвитку малих
підприємств у виробничій, інноваційній та соціальній сферах, стимулюванням
інвестиційної діяльності та обмеженням монополізму у підприємницькій
діяльності, формуванням розвинутої ринкової інфраструктури.
Набуло значного розвитку приватне підприємництво. Малий бізнес
розвивається переважно в галузі торгівлі та громадського харчування, де
зосереджено 70% загальної кількості малих підприємств. Решта малих
підприємств займається виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням
послуг та будівництвом.
Крім цього сферами діяльності малого бізнесу є переробка
сільськогосподарської продукції, послуги транспорту та зв'язку, медичні
послуги, побутове обслуговування.
Сьогодні в місті приватними підприємцями надаються послуги в сфері
торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення
(фотографія, перукарні, пошиття одягу, ремонт взуття), відкриті ветеринарні та
медичні аптеки, надаються послуги з розпиловки лісоматеріалів, оранки та
обробітку городів, виготовлення та ремонту меблів, столярних виробів,
ремонту побутової техніки.
Цими послугами користуються всі жителі територіальної громади в
повному обсязі.
В подальшій своїй діяльності виконавчий комітет міської ради буде в
межах своєї компетенції та згідно чинного законодавства України сприяти
розвитку підприємницької діяльності на території міста.
В місті Іллінці, станом на 2015 рік зареєстровано 1415 фізичних осіб
підприємців, в т.ч. 103 зареєстрованих в 2014 році. Закрили підприємницьку
діяльність в 2014 році 184 особи.
На протязі 2014 року продано 13 земельних ділянок не
сільськогосподарського призначення загальною площею – 3,132 га., на загальну
суму 1110821,00 грн.
5.2 Розвиток ринкової інфраструктури
На території міської ради функціонують 139 підприємницьких структур
різних форм власності. Торгівельною діяльністю займаються райспоживспілка
15

та приватні підприємці. Діє 15 закладів громадського харчування, 29
підприємців займаються побутовим обслуговуванням населення.
Торгівля всіма видами товарів здійснюється на території двох ринків:
центрального та малого, ряду торгових центрів та приватних магазинів.
На території колишньої бази райспоживспілки розміщено підприємства
гуртової роздрібної торгівлі.
Потребу населення у ритуальних послугах задовольняє 4 спеціалізованих
салони.
Вирішено проблему обслуговування населення у послугах банкетних
залів.
Необхідно сприяти розвитку мережі торгівлі та сферах послуг, а також
здійснювати контроль за дотриманням законодавчих та нормативно правових
документів, що регламентують торгівельну діяльність.
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6. Механізми регулювання
6.1. Інвестиційна діяльність
В 2014 році не вдалося в достатній кількості залучити інвестиційні
ресурси (крім ТОВ
“Люстдорф”)
для створення нових
видів
конкурентоспроможної продукції.
Привабливими щодо вкладення капіталу в місті є такі галузі економіки:
- Молокопереробна – ТОВ “Люстдорф”, яка має потужність переробки 400
тонн молока тривалого зберігання.
- Цукрова – ТОВ “Іллінецький цукровий завод” 1,8 тисяч тонн переробки
цукросировини на добу.
В більшості
інвестиції в місті здійснюються за рахунок коштів
підприємств та населення району.
В 2015 році виконкомом міської ради планується сприяти всім можливим
формам залучення інвестицій в галузі економіки міста.
1. Проводити роботу по перейняттю досвіду малих міст України, які досягли
значних успіхів по даному напрямку роботи. Налагодити контакти з мерами
таких міст, провести з ними зустрічі та підтримувати постійний зв'язок.
3. Активно співпрацювати з Асоціацією Міст України.
4. Співпрацювати з міжнародними організаціями та фондами в сфері
інвестиційної політики.
5. Приймати участь у всіх можливих конкурсах, грантових програмах які
проводяться як державними так і міжнародними організаціями з метою
залучення коштів для вирішення міських проблем.
6.2. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)
для регіональних потреб
На території міста діє ряд підприємств і приватних підприємців, які
здійснюють закупівлю сільгосппродуктів у населення.
Найбільш питома вага закупівлі ВРХ та молока. Розрахунки
закупівельниками проводяться вчасно.
Міська рада здійснює закупки після проведення тендерних процедур.
Функціонує комітет з конкурсних торгів, спеціалісти пройшли відповідне
навчання та одержали сертифікати.
В 2014 році відповідно до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» Іллінецька міська рада здійснила:
- закупівлю електроенергії на суму 213591,74 грн.
- закупівлю природного газу на суму491560,24 грн.
- закупівлю м’яса свіжого (яловичина) на суму 300000,00 грн.
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6.3. Реалізація державних цільових програм та регіональних
Програм
Протягом 2015 року планується здійснювати заходи по реалізації таких
державних та регіональних програм:
1. Державна цільова програма підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки.
2. Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Іллінці на 2012 –
2015 роки.
3. Міська програма забезпечення міста сталим водопостачанням до 2015
року.
4. Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Іллінці на
2011-2016 р.р..
5. Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади на
2015 рік.
6. Програма підтримки воїнів АТО та правоохоронних органів на
2015-2017 рік.
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7. Розвиток реального сектору економіки
7.1. Промисловість
Промислова політика на території міської ради направлена на
розширення виробництва, створення нових робочих місць, підвищення
заробітної плати, створення необхідних умов на робочих місцях.
У структурі промисловості міста основне місце належить цукровій та
молокопереробній галузі.
Підсумки роботи промислових підприємств міста за 2015 рік свідчать про
те, що відбулося збільшення темпу росту обсягів промислового виробництва
проти попереднього року за рахунок молокопереробної та цукрової галузей.
ТОВ „Люстдорф” за 12 місяців 2014 року реалізовано продукції на 1263,0
млн.грн., що становить 114,7% до минулорічного періоду. З початку року
підприємством перероблено 137,2 тис.тонн сировини (молока).
ДП «Іллінецьке лісове господарство» реалізовано продукції розпиловки
деревини на суму 1031,9 тис.грн., що становить 137,7% до минулорічного
періоду.
ПП «Іллінецький цегельний завод» розпочав виробничий сезон
11.04.2014 р., завершило - 15 листопада 2014 року, реалізація за даний період
складає 3181,8 тис.грн., або 114% до відповідного періоду минулого року.
ТОВ «Іллінецький цукровий завод» - виробничий сезон у поточному
році розпочався 24 серпня. Станом на 7 грудня 2014 року підприємством
заготовлено 237,636 тис.тонн сировини,
перероблено 222,811 тис.тонн
цукросировини, вироблено 30,197 тис.тонн цукру.
7.2. Агропромисловий комплекс
В межах громади функціонує ПРАТ «Зернопродукт», ПСП “Неменське”
не працює, частина пайовиків доручили свої пайові частки СТОВ “Україна
с.Тягун, частина доручили свої паї фермерському господарству “Божнюкове”.
Як і раніше, головним завданням в галузі аграрної політики є стабілізація і
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, своєчасні
розрахунки за земельні та майнові паї, розрахунки по податках в т.ч. і
земельному, по заробітній платі.
ПРАТ «Зернопродукт» уклало і зареєструвало з громадянами 411
договорів оренди земельних часток (паїв) на площу
999,028 га, ФГ
“Божнюкове” відповідно уклало 123 договори на площу 540,17 га.
СТОВ Україна уклало з громадянами 182 договори на площу 748,77 га.
ФОП Вознюк Юрій Борисович орендує 2 паї площею 5,316 га. Та ТОВ «Золоті
луки» с. Паріївка – уклало 2 договори на площу 4,3075 га.
Крім того розпайовано 157,84 га земель СВАТ «Іллінецького
племпідприємства». Укладено 53 договори оренди земельних ділянок (паїв) на
площу 124,2523 га.
На території міської ради ефективно працює три фермерських
господарства:
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1. Фермерське господарство “Божнюкове” – орендує 14,91 га земель
запасу міської ради, які розташовані за межами с.Неменка.
2. Фермерське господарство “Ясне” – 6 га землі в постійному
користуванні, що знаходяться за межами с.Борисівка.
3. Фермерське господарство “Тупальського В.М.”- використовує 5,63 га
розпайованих земель, які знаходяться за межами с.Неменка.
Самостійно обробляють землю (вихідці з паями) 18 чоловік на загальну
площу 66,83 га, з них 14 чоловік в с.Борисівка (на площу 42,59 га) і 5 чоловік в
с.Неменка на площі 24,24 га.
На
території
міської
ради
орендують
земельні
ділянки
несільськогосподарського призначення 35 фізичних та юридичних особи на
загальну площу 1,8899 га. Орендної плати фізичним особам нараховано на суму
81836,79 грн., а фактично сплачено 53194,00 грн..
В минулих роках передано в оренду земель водного фонду 6 ділянок на
площу 55,5 га, тому числі в межах населеного пункту м.Іллінці 2 ділянки на
площу 19,91 га та 4 ділянки площею 36,09 га за межами сіл Борисівка і
Неменка.
Середній розмір орендної плати 662,00 гривень за гектар.
В межах міста Іллінці орендує земельну ділянку площею 11,25 га Джунь
Віталій Миколайович, Кравець Володимир Іванович використовує водний
об’єкт площею 8,157 га. За межами с.Борисівка орендує земельну ділянку
водного фонду площею 3,5645 га приватний підприємець Швець Юрій
Іларіонович. Відповідно за межами с.Неменка орендує земельну ділянку
(ставок) суб’єкт підприємницької діяльності Антонюк Василь Петрович,
площа 19,05 га. Невеликий водний об’єкт, ставок площею 2,1956 га
використовує для рибогосподарських потреб орендар Лисенко Олександр
Федорович. Романов Володимир Євгенович використовує водний об’єкт
площею 11,29 га.
Всього нараховано орендної плати за землі водного фонду за 2014 рік по
Іллінецькій міській раді 36738,63 гривень, сплачено 30999,40 гривень.
7.3. Транспорт і зв'язок
У результаті забезпечення заходів по впровадженню пасажирських
перевезень, відкриття нових маршрутів значно покращилось транспортне
обслуговування в місті Іллінці, сіл Неменка та Борисівка. На території міста
організовано роботу двох приватних об’єднань таксомоторного транспорту, які
обслуговують міські та приміські маршрути, працюють маршрутні таксі.
Для обслуговування жителів с.Неменка відкрито в 2009 році рейс
маршрутного таксі який працював 2013 році і буде працювати в 2014 році.
ВАТ «Іллінецьке АТП-10541» здійснює автобусні перевезення .
Головною метою в галузі зв’язку є максимальне задоволення потреб
споживачів в послугах зв’язку та підвищення якості надання послуг населенню
міста.
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Станційно-лінійна дільниця №2 м. Іллінці Вінницької філії ПАТ
«Укртелеком», надає традиційні послуги електрозв’язку 246 абонентам юридичним особам та 2654 абонентам - фізичним особам .
Послугою ADSL доступу до мережі інтернет користуються 1648 жителів
міста. В т.ч. 345 абонентів, які підключилися в 2014 році.
В 2014 році Станційно-лінійна дільниця №2 м. Іллінці Вінницької філії
ПАТ «Укртелеком», надає послуги з Інтерактивного телебачення. На сьогодні
налічується 40 абонентів.
На території Іллінецької міської територіальної громади діє мобільний
зв’язок. Цей спектр послуг представлений 4 операторами мобільного зв’язку
(Київстар, МТС, Life, Utel.
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8. Соціальна сфера
8.1 . Демографічна ситуація
Чисельність населення м.Іллінці складає близько 13 тис. чоловік,
с.Борисівка 594 чоловіки, с.Неменка 401 чоловік.
Протягом 2014 року народилось 143 дітей, в 2013 році 154 дитини.
Померло 139 чоловік, в 2013 році 149 чоловік.
Зареєстровано 98 шлюбів (в 2013 році - 115).
Головна мета – призупинення природного скорочення населення та
надання міграційним процесам зрівноваженого характеру.
Основні заходи які плануються здійснювати в 2015 році для покращення
демографічної ситуації:
1. пропагувати цінності сім’ї, дитинства, здорового способу життя та
активного довголіття;
2. підвищити роль батьків та їх відповідальність за життєзбереження і
виховання дітей;
3. підвищувати правову обізнаність сім’ї, жінки, дітей стосовно їх власних
прав.
8.2. Зайнятість населення та ринок праці
Ринок праці – ринок одного з факторів виробництва, де домогосподарства
в ролі найманих робітників пропонують свою працю, а фірми - виробники
товарів та послуг (працедавці) – потребують її. На ринку праці встановлюється
ціна праці – ставка заробітної плати – та обсяг використання праці.
Праця (або послуги праці) – один з основних факторів виробництва,
власниками якого є домогосподарства; це фізичні і розумові здібності людей,
що можуть бути використані у виробництві благ.
Обсяг використання праці вимірюються у годинах роботи протягом
певного періоду (отже, праця – це потокова величина). Запаси праці в економіці
вимірюються показником робоча сила: це працездатне населення, тобто
кількість людей, які досягли певного віку (в Україні 16 років) і працюють або
хоча й не мають роботи, то шукають її чи очікують, що їм запропонують
роботу.
Хоч як бездоганно працювали б ринкові механізми, вони не можуть,
проте, забезпечити повної зайнятості навіть за наявності вільних робочих місць.
Багато представників різних напрямів економічної думки вважають безробіття
центральною проблемою сучасного суспільства. Воно є невід'ємним атрибутом
ринкової економіки.
Безробіття - це соціально-економічне явище, за якого частина
працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою,
поповнюючи резервну армію праці.
Безробітними за класифікацією Міжнародної організації праці є особи,
зареєстровані на біржі праці, які активно шукають роботу. Тимчасово звільнені
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й ті, хто має намір приступити до роботи протягом 30 днів, вважаються
безробітними, якщо вони і не виконують другої вимоги щодо активних пошуків
роботи.
До незайнятого належить те населення, яке відмовляється від
пропонованої йому роботи. Сукупність зайнятого і безробітного населення
називається самодіяльним населенням.
Рівень зареєстрованого безробіття нерозривно пов’язаний зі станом
економічного розвитку територіальної громади.
Станом на 2015 рік в місті Іллінці офіційно зареєстровано 395
безробітних, в т.ч. в с.Борисівка – 46 та в с.Неменка – 11.
Офіційно працевлаштовано в 2014 році – 304, в т.ч. в с.Борисівка – 42 та в
с.Неменка – 11.

8.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
Заробітна плата – це головне джерело існування переважної більшості
населення міста. Відрахування податку на доходи громадян – найважливіший і
найоб’ємніший показник поповнення місцевого бюджету, за 2014 рік він склав
8656000 грн. проти 5947000,00 грн. гривень у 2013 році.
Причиною збільшення даного показника стало легалізація заробітної
плати, збільшення розміру мінімальної заробітної плати. На 2015 рік відповідно
до Бюджетного кодексу України податок з доходів фізичних осіб до міського
бюджету не надходитиме.
Працівники бюджетних установ та соціальної сфери отримують
заробітну плату вчасно, в повному обсязі виплачена заробітна плата і
працівникам дошкільних навчальних закладів.
Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно-активних
підприємствах відсутня.
Прожитковий мінімум для працездатної особи з 01.01.2015 - 1218 грн.,
мінімальний рівень зарплати станом на 01.01.2015 – 1218 грн.
Пріоритетними напрямками в 2015 році вважати спрямованість дій всіх
органів публічної влади на підвищення рівня заробітної плати за рахунок:
1. підвищення ефективності виробництва та зростання об’єму реалізації
промислової продукції підприємств міста;
2. зниження енергоємності виробничих процесів промислових та
комунальних підприємств міста.
8.4. Соціальне забезпечення
На обліку в управлінні пенсійного фонду станом на січень 2015 року
перебуває 2994 пенсіонери міста Іллінці, 168 – с.Неменка та 109 – с. Борисівка.
В 2014 році субсидію на тверде паливо отримали та скраплений газ
отримали 47 сімей міста. Субсидію на житлово-комунальні послуги – 625 сімей
міста Іллінці. До Іллінецької міської ради протягом 2014 року звернувся
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51 житель за виділенням матеріальної допомоги, якої було виділено на суму
17250 грн.
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян надає соціальні послуги на дому 49
громадянам м.Іллінці, 11 громадянам с.Неменка та 11 громадянам с.Борисівка.
Пільгу на звільнення від сплату батьківської плати в дитячий садок
отримують 58 сім’ї міста на 50%, і 38 сімей звільнені від сплати на 100%.
Пріоритетні завдання на 2015 рік:
1. вдосконалення механізму надання субсидій та соціальної допомоги
соціально-незахищеним категоріям населення;
2. вдосконалення механізму соціального захисту ветеранів війни і праці,
людей похилого віку.
3. підтримка воїнів АТО.
8.5. Житлово-комунальне господарство
Протягом 2014 року активно працювало комунальне підприємство
«Добробут» в якому налічується 34 штатних працівника. Підприємство
здійснювало вивіз побутових відходів від населення з багатоквартирного
сектору, сектору приватної забудови, від організацій та установ. В підприємстві
налічується 11 одиниць техніки.
В 2014 році Іллінецька міська рада стала переможцем серед міст
районного значення за результатами двомісячника з благоустрою
територіальних громад Вінницької області та отримала винагороду в розмірі
10000,00 грн. За дані кошти було придбано спецодяг для працівників КП
«Добробут».
У 2014 році за кошти міського бюджету 62505,00 грн. було придбано
гусениці для бульдозера, який успішно введено в експлуатацію. Придбано
шассі для мусоровозу з задньою загрузкою – 62032,00 грн. Також в 2015 році
планується придбання обладнання для даного мусоровозу на суму 98000,00 грн.
та введення його в експлуатацію.
В 2014 році оновилося контейнерне господарство, 16 нових контейнерів з
кришками встановлено по місту. Вартість 34080,00 грн. В 2015 році планується
встановити ще 20 контейнерів (I півріччя - 10 та II півріччя - 10).
В 2014 році проведено роботу по облаштуванні міського сміттєзвалища,
яке повернуто в користування КП «Добробут» так як приватне підприємство,
яке здійснювало там свою діяльність не впоралось та не змогло налагодити
ефективну роботу. Пріоритетним на 2015 рік, в разі наявності коштів або
залучення спонсорської допомоги, залишається питання придбання автовишки.
В 2014 році підприємством виконувались роботи:
№
з/п
1
2

Вид робіт

Санітарна очистка вулиць міста
Санітарна очистка дитячих садочків

Сума коштів
грн..
906407,82
156075,55
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3
4
5
5
6
-

Освітлення міста
Озеленення міста
Утримання доріг
Впорядкування сміттєзвалища
Інші роботи:

131504,64
154638,67
29658,00
34991,34

Ремонт дитячих майданчиків
Очищення пам’ятника Леніну
Підготовка до свят
Впорядкування дошки оголошень
Впорядкування кладовищ
Обслуговування фонтану
Придбання та встановлення дорожніх знаків
Ремонт лавок і бордюр
Встановлення урн
Облаштування автобусних зупинок
Ямковий ремонт доріг
Демонтаж тумби пам’ятнику Леніна
ВСЬОГО:

3605,00
500,00
25075,64
584,98
23940,15
2560,73
6374,04
6503,00
201,77
9096,06
13585,01
25088,40
1 557 272,93

Профінансовано в 2014 році – 1 470 658,00 грн..
В 2014 році проведено капітальний ремонт дорожнього та тротуарного
покриття по вул.Ворошилова на суму 880 763,93 грн. з яких 557 547,90 грн.
субвенція з обласного бюджету та 323 216,03 грн. коштів міського бюджету.
Також в минулому році за кошти міського бюджету проведено
капітальний ремонт дорожнього покриття (білощебеневе) по вулицях
Радянська, Ціолковського та Колгоспна. Загальна вартість робіт 489673,16 грн.
На поточний ремонт (висипка щебня) на дорозі по вул. Пестеля витрачено
3 846,00 грн.
В 2014 році придбано сучасні світодіодні гірлянди на міську новорічну
ялинку на суму 18 000,00грн.
На 2015 рік планується:
1. продовжити оновлення контейнерного господарства. Сюди входить
виготовлення нових, сучасних контейнерів, створення майданчиків для
збору сміття;
2. внести зміни до правил благоустрою міста Іллінці;
3. провести капітальний ремонт ліній вуличного освітлення по вулицях
Бойка, Молодіжна, 50 років СРСР, пров.Горького, вул.Горького,
вул.Калініна, вул.Червона площа, Б.Хмельницького, селах Борисівка та
Неменка.
4. облаштувати вуличне освітлення в районі центрального автовокзалу
(вул.Ворошилова та К.Маркса).
5. облаштувати вуличне освітлення в дворах багатоквартирних будинків по
вул. К.Маркса та вул. Польова;
25

6. продовжувати активну роботу по заключенню договорів на вивіз твердих
побутових відходів;
7. проводити по роз’яснювальну роботу серед жителів щодо необхідності
здійснення оплати за вивіз ТПВ;
8. виготовити та розмістити на біл-бордах соціальну рекламу з метою
стимулювання заключенню договорів на вивіз ТПВ;
9. виготовити проектно-кошторисну документацію та в разі наявності
фінансових ресурсів розпочати роботи по капітальному ремонту
дорожнього та тротуарного покриття по вул.Пестеля;
10.завершити капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по
вул.Ворошилова;
11.здійснювати поточний ремонт доріг комунальної власності;
12.завершити капітальний ремонт (біло щебеневим покриттям) дороги по
вул.Б.Хмельницького;
13.будівництво тротуару по вулиці Польова;
14.завершити капітальний ремонт (біло щебеневим покриттям) дороги по
вул.Подільська в с.Неменка;
15.облаштувати дитячий майданчик в мікрорайоні Морозівка, селах Неменка
та Борисівка;
16.продовжити роботу з облаштування та благоустрою парку в центрі міста
по провул. Пестеля;
17.облаштувати плиткою тротуар по вул.Леніна (від Укртелекому до
адмінбудівлі міської ради);
18.облаштувати плиткою тротуар по вул.Леніна біля будинків №12 та №14).
19.облаштувати сучасну автобусну зупинку по вул.К.Маркса (біля
пропускного пункту цукрового заводу).
20.оформити земельну ділянку під центральне кладовище та здійнити заходи
з облаштування;
21.здійснити заходи з облаштуванням камерами відеоспостереження місць
громадського відпочинку, масового скупчення людей та об’єктів
благоустрою.
22.виготовити проект благоустрою центральної площі міста Іллінці та за
наявності фінансових ресурсів виконати першу чергу робіт.
Результати господарської діяльності ДП «Іллінціводоканал» за 2014 рік.
1. Реалізовано питної води 143,4 тис.м3 в т.ч. в розрізі по споживачах:
- населення – 127,7 тис.м3
- бюджетні організації – 8,7 тис.м3
- інші підприємства – 7,0 тис.м3
2. Пропущеної стічної води 202,0 тис.м3 в т.ч. в розрізі по споживачах:
- населення – 64,5 тис.м3
- бюджетні організації – 5,3 тис.м3
- інші підприємства – 132,2 тис.м3
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3. Доходи підприємства в 2014 році склали 2795,2 тис. грн.
4. Витрати підприємства в 2014 році склали 3039,2 тис. грн.
Основні статті витрат:
- матеріали та інші витрати – 239,8 тис.грн.
- ел.енергія – 550,9 тис.грн.
- зар.плата – 1802,8 тис.грн
- амортизація – 324,7 тис.грн.
- інші (ліцензії, дозволи) – 121,0 тис.грн.
В звітному році за кошти міського бюджету, з метою забезпечення
жителів міста безперебійним водопостачанням, для ДП «Іллінціводоканал»
придбано
- глибинний насос на суму 18000,00 грн.
- глибинний насос на суму 12900,00 грн.
- частотний підсилювач 20000,00 грн.
8.6. Житлова політика
Станом на 50 сім’ї міста Іллінці перебувають на черзі квартирного обліку
при виконкомі міської ради, в тому числі 25 сім’ї на першочерговій та 13 сімей
на позачерговій чергах, решта сімей перебувають на квартирній черзі на
загальних підставах.
Також квартирний облік ведеться по деяких підприємствах та установах
міста, а саме:
• аграрний коледж;
• ВАТ “КС-36”.
В місті по вулиці Леніна, 23 заморожено будівництво адміністративного
будинку фінансового управління.
В місті інтенсивно проводиться індивідуальне будівництво житла.
В 2014 році придбано матеріали для ремонту покрівлі в 9 поверховому будинку
по вулиці К.Маркса на суму 35530,00 грн. та по вул. Леніна – 15000 грн.
На даний час розроблений основний містобудівельний документ
(Генеральний план), для визначення довготермінової політики Іллінецької
міської ради при вирішенні питань використання та забудови території міста.
Станом на початок 2015 року не завершено виготовлення розділу
Генерального плану «Історико-архітектурний опорний план» вартістю 40000,00
грн.
Також не завершено проведення державної експертизи Генерального
плану вартістю 17500,00 грн.
В 2014 році за кошти інвесторів розпочались роботи по розробці
детального плану території на розі вулиць К.Маркса та Пестеля для
будівництва об’єктів торгівлі.
Основні проблеми на 2015 рік:
1. відсутнє фінансування з державного бюджету житлового будівництва для
пільгових категорій населення;
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2. відсутність коштів як в бюджеті міста, так і в організаціях та
підприємствах міста для житлового будівництва.
Першочерговим завданнями на 2015 рік є:
1. Виготовлення меж міста.
2. Виготовити план зонування міста.
3. Оновити топозйомку міста.
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9. Гуманітарна сфера
9.1. Охорона здоров'я
Головною метою діяльності охорони здоров’я є збереження та
покращення здоров’я громадян шляхом забезпечення доступності невідкладної
та первинної медико-санітарної допомоги населенню, ефективного
використання фінансових та трудових ресурсів.
На території міської ради розміщені Іллінецька ЦРЛ, відділення сімейної
медицини. Діють 2 фельдшерсько-акушерські пункти, які забезпечені
необхідним обладнанням та інвентарем, телефонним зв’язком. Працівники
ФАПів здійснюють амбулаторний прийом хворих, надають медичну допомогу
на дому, забезпечують патронат на дому вагітних жінок та дітей до 1 року,
проводять санітарно-просвітницьку роботу серед населення.
В Іллінецькій ЦРЛ функціонує 197 стаціонарних ліжок. Загальна кількість
працюючих в ЦРЛ 405 осіб, в т.ч. лікарів – 61, середніх медичних працівників –
179 та 165 працівників інших категорій.
Основні проблеми та завдання на 2015 рік:
1. подальший розвиток медичного обслуговування населення міста на
основі покращення стану діагностичного обстеження;
2. впровадження та поширення принципів сімейної медицини;
3. вдосконалення медичної допомоги вагітним жінкам, дітям та підліткам;
4. виконання заходів по реалізації обласних Програм “репродуктивне
здоров’я”, профілактика боротьби із захворюванням на туберкульоз,
“Профілактика ВІЛ-інфекції СНІДу”, та інше.
9.2. Освіта
На території міської ради функціонують:
- Іллінецький державний аграрний коледж. Учбовий заклад налічує 957
студентів. Стаціонарного відділення - 791 та заочного відділення - 166. З них
поступило в 2014 році - 258 (в 2013 – 314) і щорічно випускає близько 300
фахівців із 6 спеціальностей.
На сьогодні у місті працює три загальноосвітні школи, із них: Іллінецький
НВК ЗОШ І - III ступенів – гімназія № 2, яка розпочала свою діяльність, як
гімназія у 2003 році, дві Іллінецьких школи І - III ступенів № 1 та № 3.
У школах І - III ступенів навчається 1358 учнів.
ЗОШ №1 – 483 учня в 23 класах.
ЗОШ - гімназія №2 – 688 в 31 класі.
ЗОШ №3 – 187 в 11 класах.
В 2014 році за кошти міського бюджету було придбано учнівські парти на
суму 7032,00 грн. для школи №2.
Мережа дошкільних учбових закладів міста представлена 6 дитячими
начальними закладами, які перебувають в комунальній власності Іллінецької
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міської ради. В дитячих садочках створено 32 групи в яких виховуються 736
дітей.
В дитячих дошкільних закладах “Пролісок”, “Струмочок” проводиться
навчання перших класів ЗОШ І-III № 2 та № 3.
До ключових проблем дошкільного навчання відносяться: наявність черг
на улаштування дітей в дошкільні заклади.
Основні проблеми та завдання на 2015 рік:
1. охоплення всіх дітей п’ятирічного віку підготовкою до навчання у школі;
2. капітальний ремонт (утеплення) фасаду дошкільного навчального
«Пролісок»;
3. встановлення твердопаливного котла в ДНЗ «Струмочок»
4. встановлення додаткового твердопаливного котла в ДНЗ «Пролісок».
9.3. Культура
На території міської ради діють: районний будинок культури, два
сільських будинки культури, районна бібліотека та музична школа. На базі
Іллінецького державного аграрного коледжу функціонує краєзнавчий музей.
Матеріально-технічний стан їх не відповідає вимогам сьогоднішнього дня.
Основні фонди матеріально і морально зношені. Бібліотечний фонд складає
близько 120 тис. примірників, але фонди книг у бібліотеках застарілі і
потребують оновлення.
Здійснювалися заходи у сфері культури: проводилася робота щодо
збереження культурної спадщини, розвитку духовності населення, задоволення
його культурно-освітніх потреб. Проведено святкування 23-ї річниці
Незалежності України. Також в 2014 році вперше в місті проведено відзначення
Дня Європи.
У 2014 році всі заклади культури забезпечені кадрами, що працюють на
повних ставках заробітної плати.
Протягом 2014 року заклади культури спільно з виконкомом міської
ради проводили цілий ряд заходів з нагоди свят та визначних дат року.
Основні проблеми та завдання на 2015 рік:
1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, обладнання їх
(сільські клуби Неменки та Борисівки);
2. Розроблення програми, забезпечення галузі культури та недопущення
зниження заробітної плати працівників культури.
9.4. Фізична культура і спорт
У місті функціонують: Спортивно-оздоровчий комплекс, спортивний
комплекс Іллінецького аграрного коледжу, діють спортивні зали у Іллінецьких
ЗОШ І-Ш ступенів № 1 та № 2.
Функціонують КП «Дитячо-юнацька спортивна школа» (Керівник Демида П.А.) та КП «Спортивно-оздоровчий комплекс». Ці об’єкти дають
змогу задовольняти потреби громадян міста і особливо дітей і підлітків.
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У КП «Спортивно-оздоровчий комплекс» організовано роботу 2 груп
«Здоров’я» (Волейбол та загальна фізична підготовка) та секції дзюдо.
У КП «Дитячо-юнацька спортивна школа» діє 5 секцій в яких займаються
близько 430 учнів. Основні напрямки спеціалізації школи це футбол, волейбол,
баскетбол, легка атлетика, настільний теніс.
В м. Іллінці діє футбольний клуб «Будівельник. Іллінецька міська рада
активно підтримувала матеріально СК «Страж» (самбо, дзюдо), боксерський
клуб «Атлант».
За кошти міського бюджету в 2015 році придбано мати для секції дзюдо
СК «Страж» на суму 25056,00 грн. та інвентар для ФК «Будівельник» на суму
5700,00 грн.
В минулих роках приміщення спортивного комплексу газифіковано,
проведено будівництво бігової доріжки з сучасних матеріалів, стадіон з
штучним покриттям.
В 2015 році з метою економії природного газу та енергозбереження з
районного бюджету було виділено кошти на заміну вікон в спортивному
комплексі та встановлення сучасних твердопаливних котлів.
Основні проблеми та завдання на 2015 рік:
1. створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у
зміцненні здоров’я;
2. виховання у населення активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб
життя, особливо дітей і підлітків, залучення їх до участі в роботі гуртків і
секцій;
3. організація спортивними комплексами міста, спортивних конкурсівзмагань сімей з дітьми “Тато, мама і я – спортивна сім’я».
4. фінансова підтримка футбольного клубу Будівельник, Спортивного клубу
«Страж» та Спортивного клубу «Атлант».
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10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
10.1. Охорона навколишнього природного середовища
Забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна
умова сталого економічного та соціального розвитку.
Постійно проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ,
систематично проводиться роз’яснювальна робота серед населення з метою
запобігання виникнення стихійних сміттєзвалищ.
У місті існує проблема виробничих стічних вод, які утворюються в
результаті проведення виробничих процесів підприємствами міста.
На засідання виконавчого комітету систематично виносяться питання
протипожежної безпеки, дотримання норм експлуатації об’єктів та обладнання.
Керівникам підприємств наголошується на необхідність проведення
комплексу заходів спрямованих на попередження виникнення надзвичайних
ситуацій.
Наприкінці 2014 року в місті виникла проблема невпорядкованого
сміттєзвалища, яке знаходилося в оренді в приватного підприємства. Силами
КП «Добробут» за кошти міського бюджету вдалося здійснити благоустрій та
впорядкувати сміттєзвалище. Сума витрат склала 34 661,34 грн.
Основні проблеми та завдання на 2015 рік:
1. Розробка плану дій по виконанню міської Програми поліпшення довкілля
та охорони навколишнього природного середовища;
2. Завершення проведення ряду робіт по реконструкції очисних споруд;
3. Забезпечення систематичного контролю за станом криниць у місті та
селах Неменка і Борисівка;
4. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення стосовно
негативних явищ, що створюються внаслідок утворення стихійних
сміттєзвалищ.
10.2. Охорона праці
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних захо-дів
та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездат-ності
людини у процесі трудової діяльності.
Основні проблеми та завдання на 2015 рік:
1. обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій;
2. навчання з питань охорони праці регулювання охорони праці у
колективному договорі, угоді;
3. розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій.

Перший заступник
міського голови

В. Швець
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