ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради при Вітовський райдержадміністрації
11 січня 2018 року

Вітовська райдержадміністрація
мала зала

Присутні:
7 членів Громадської ради,
заступник голови райдержадміністрації
начальник фінансового управління райдержадміністрації,
завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.
Порядок денний
1. Про виконання бюджету району за 2017 рік.
2. Про звіт голови РДА за 2017 рік
1. Про виконання бюджету району за 2017 рік.
СЛУХАЛИ: Бергер Л.П., начальника фінансового управління
райдержадміністрації.
Доповідач розпочала свою доповідь, повідомивши присутнім про те,
що основними доходним джерелами, які надходять до зведеного бюджету
Вітовського району, є податок та збір на доходи фізичних осіб (9,5%), плата
за землю (2,1%), акцизний податок (2,5%), єдиний податок(2,4%) та
екологічний податок (0,1%), власні надходження бюджетних установ (3,8%),
міжбюджетні трансферти (79,1) та інші надходження (0,2%).
В 2017 році доходна частина зведеного бюджету Вітовського району
виконана в сумі 412 млн. 790 тис. 900 грн., перевиконання становить 7 млн.
705,7 тис. грн., або планові показники виконані на 101,9 відсотків до
уточненого плану звітного періоду та 96,4 відсотка до річного плану. Приріст
надходжень до показників відповідного періоду минулого року становить
112 млн. 998,3 тис. грн., або на 37,7 відсотки.
Надходження по податкам і зборам загального фонду склали 70 млн.
234,7 тис. грн., або планові показники виконані на 121,2 відсотки звітного
періоду та 113,2 відсотки до річного плану. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року приріст надходжень становить 39,4 відсотки.
По податкам і зборам спеціального фонду надійшло до місцевих
бюджетів 15 млн. 881,6 тис. грн. У порівняні з минулим роком обсяг
надходжень зменшився на 468,3 тис. грн. у зв’язку з невиконанням планових
показників по благодійних внесках, грантах та дарунках .
По міжбюджетним трансфертам надходження у 2017 році збільшились
на 40,2 відсотки та становлять 326 млн. 674,6 тис. грн.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.

2. Про звіт голови РДА за 2017 рік
СЛУХАЛИ: Коновалову Т.П. заступник голови райдержадміністрації.
Доповідач повідомив присутнім, що в 2016-2017 роках в соціальних та
комунальних закладах району замінено 600 вікон та 100 дверей. В районних
закладах освіти, культури, медицини та багатоквартирних житлових
будинках відремонтовано 30 дахів, освітлено 125(сто двадцять п`ять )
вулиць. Здійснено капітальний та поточний ремонти 20 (двадцяти) систем
опалювання; 10 (десяти) теплотрас. Придбано та встановлено у освітніх та
медичних закладах 21 (двадцять один) опалювальний котел. Придбано і
встановлено 12 водонапірних башт Рожновського. Виконано капітальний та
поточний ремонт 15 ( п’ятнадцяти ) водопровідних систем; 10 ( десяти)
каналізаційних систем; 9 ( дев’яти ) водостічних систем. В районі виконано
ремонт автошляхів комунальної форми власності загальною площею
104тис.916м². За два роки для районних закладів освіти, медицини та
культури придбано та встановлено 259 одиниць комп’ютерноі техніки. Для
районних закладів освіти придбано: 30(тридцять) мультимедійних
комплексів( інтерактивні дошки, проектори); 72(сімдесят дві) шкільні дошки;
46(сорок шість) комплектів меблів для навчальних кабінетів; 119(сто
дев’ятнадцять) стільців; 82(вісімдесят три) столи; 70(сімдесят) пневматичних
гвинтівок; 58(п’ятдесят вісім) навчально-тренувальних муляжів АК-47;
20(двадцять) дозиметрів; 4(чотири) верстати; 8(вісім) швейних машинок; 1
вишивальна машинка; обладнання для кабінетів праці, біології, хімії, фізики.
За два роки здійснено ремонти приміщень шести бібліотек.
Відремонтовано три фельдшерсько-акушерські пункти, дві амбулаторії. У
сімнадцяти школах району проведено ремонт та замінено вікна спортивних
залів Відремонтовані приміщення Шевченківського відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку.
Відремонтовано та передано в користування будівля для районного
військового комісаріату. Придбано будинок для фельдшера у с. Червоне та
квартиру для лікаря у смт Первомайське.
За підсумками соціально-економічного розвитку Миколаївської області
у 2017 році Вітовський район посів перше місце.
За два роки для амбулаторій та фельдшерсько - акушерських пунктів
району придбано та встановлено: 2(два) апарата для місцевої дарсонвалізаціі
«Корона»; 5(п`ять) електрокардіографів; 2(два) стеролізатора ГП-20; 2(два)
ультразвукових апарата; 3(три) апарати для гальванізаціі; 4(чотири)
холодильника для вакцин та медикаментів; 9 інгаляторів ( компресорних,
ультразвукових ); 18 ( вісімнадцять ) опромінювачів ( бактерицидних, ртутно
- кварцових ); апарат для УВЧ - терапії УВЧ-80-4; апарат низькочастотної
електротерапії «Радіус-01»; апарат для електрофореза; апарат лікування
імпульсним магнітним полем; 2 (дві) камери ультрафіолетові; спектофометр;
мікроскоп; лампа кварцева. Для Вітовськоі центральної районної лікарні (
зараз Міська лікарня N:5 ) було придбано нове медичне обладнання та
устаткування, а саме: дихальний апарат для немовлят; білірубінометр - для

для визначення жовтяниці у немовлят безкровним методом; жарова шафа;
колоноскоп - для обстеження нижнього відділення кишківника; микротон
санний МС-2; апарат лазерний, терапевтичний; кардіографічний комплекс
“Cardio”.
За два роки для сільських, селищних будинків культури, музичних шкіл
району було придбано: акордеон «Вальтмастер»; акордеон «Рояльстандарт»;
скрипку; піаніно «Україна»; альт-саксофон; два цифрових фортепіано; дві
бандури; хет з тарілками; два підсилювачі з мікшером; шість мікрофонів;
шість акустичних систем; три музичних центри.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
Голова громадської ради

О.М. Сливка

Протокол вела секретар громадської ради

М.П. Огерь

