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Мин�ло�о� четвер�а

Андрій�Шинь�ович� знов�

з�стрічався� з� виборцями

нашо�о��раю�–���Теофіполі

та�Базалії.�Спочат�����рай-

центрі� разом� з� деп�тата-

ми�районної�ради�від�пол-

ітичної�партії�«За��он�ретні

справи»� Володимиром

Довж��ом�та�Юрієм�Мар-

�аряном,� помічни�ом� на-

родно�о�деп�тата�Єв�еном

Остап��ом��завітав�до�ДНЗ

«Бджілонь�а»,� адже� ��ми-

н�лом�� році� вирішив� пи-

тання�виділення�з�Держав-

но�о�фонд��ре�іонально�о

розвит���732,1�тисячі��ри-

вень� на� ре�онстр��цію

по�рівлі� цьо�о� дитячо�о

сад�а� площею� 722,25

�в.м.�Роботи�б�дівельни�и

вже� майже� завершили,

приміщення� з�шатровим

дахом� з� металочерепиці

ви�лядає�д�же�привабливо,

а��оловне�–�дах�більше�не

проті�ає,� � та� й� тепліше

стало.

У� затишном�� дворі� са-

доч�а�всти��ще�й�пере�о-

ворити�з�начальни�ом�Те-

офіпольсь�о�о� відділення

поліції� Сер�ієм�Ст�чинсь-

�им� та� начальни�ом� се�-

тор�� реа��вання� патр�ль-

ної� поліції�№�2�Бо�даном

Ковальч��ом.� Поспіл��ва-

лися�про�те,�я��працюєть-

ся,�про� �матеріально-тех-

нічне� забезпечення.� От

я�би� � � патр�льні� пол-

іцейсь�і��р�пи�реа��вання

б�ли�оснащені�на�р�дними

відео�амерами,�щоб�зафі-

�с�вати� поведін��� право-

пор�шни�а,� треба� та�их

три,� �ожна� �ошт�є� вісім

тисяч��ривень.

Завід�юча�ж�«Бджілонь-

�ою»�Зінаїда�Шов�ом�д�не

прихов�вала�радості,�я�би

не�Андрій�Васильович,�на-

вряд�би�чи�хтось�зарадив

їх�ба�аторічній� �проблемі.

Та��впровадження�енер�оз-

бері�аючих��заходів��треба

продовж�вати,��теплювати

фасад.�Ще�ж� звільнилася

простора� �імната,� де� на-

решті�можна�облашт�вати

спортивн�� зал�.�Для�роз-

вит���дітей�це�б�ло�б�про-

сто�пре�расно,�то�ж�треба

придбати� спортивний

інвентар.�Я�би�ж�знайшли-

ся�бла�одійни�и,�бать�и�ж

постійно�підтрим�ють�за�-

лад,�адже�без��інця�щось

треба,�фінанс�ються�лише

заробітна� плата,� енер�о-

носії�та��харч�вання.

Далі� Андрій�Шинь�ович

поб�вав���Теофіпольсь�о-

м�� НВК� ЗОШ� І-� ст�пеня-

�імназія,� о�лян�в� при-

міщення,�з�стрівся�з�педа-

�о�ічним� �оле�тивом.

Власне,� прозвіт�вав� про

свою�діяльність,�про�особ-

ливості�роботи�народно�о

деп�тата� У�раїни,� висло-

вив�свою�точ���зор��щодо

с�часної�соціально-е�оно-

мічної� та� політичної� сит�-

ації�в��раїні.�При�адав,�що

над�ш�олою-�імназією�вже

зб�дований�шатровий�дах,

пообіцяв� і�надалі�сприяти

по�ращенню�матеріально-

технічної� бази� за�лад�.

Адже� � в� �оридорах� треба

замінити� ві�на,� а� їх� же

близь�о�100.

З�стріч� б�ла� щирою,

адже� Андрій� Васильович

д�же��ом�ні�абельний,�за

освітою�–� вчитель� історії,

то�ж�вболіває�за�освітянсь-

����ал�зь.�Ще�ж�пере�она-

ний,�що� весною� б�де� за-
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Народний
 дептат
 У�раїни
Андрій
Шинь�ович,
 за
 одним
 із
 рейтин�ів,
 війшов
 до
 числа
 13
 з
 423

народних
 обранців,
 я�і
 не
 пропстили
 жодно�о
 з
 пленарних
 засідань
 Верховної
 Ради
 восьмо�о

с�ли�ання.
 То
ж
своїх
 виборців
 зі
 189
мажоритарно�о
виборчо�о
о�р�
 (�ди
входить
 і
 наш
Теоф-

іпольсь�ий
район),
я�і
віддали
йом
перева�
з
16
�андидатів,
не
підводить,
адже
обрали
йо�о
для

то�о,
 щоб
 займався
 за�онотворчою
 діяльністю,
 розробляв
 та
 приймав
 за�они
 У�раїни,
 необхідні

для
 розбдови
 держави
 з
 європейсь�ими
 стандартами.
 На
 сьо�одні
 він
 є
 автором
 та
 співавтором

біля
 100
 за�онопрое�тів,
 9
 з
 них
 вже
 набли
 чинності,
 на
 3
 на�лав
 вето
 Президент.
 Постійно

зстрічається
 з
 виборцями
 о�р�,
 а
 це
 316
 сіл,
 селищ
 та
 міст,
 116
 сільсь�их
 та
 селищних
 рад,

вни�ає
 
 їхні
 проблеми,
 систематизє,
 першочер�ові
 постпово,
 разом
 із
 �омандою
 Хмельниць�ої

обласної
 політичної
 партії
 «За
 �он�ретні
 справи»
 (співзасновни�ом
я�ої
 є
 разом
 із
 народним
деп-

татом
 У�раїни
 Оле�сандром
 Гере�ою)
 нама�ається
 їх
 вирішити.
 Треба
 визнати,
 що
 зробив
 же

дже
ба�ато.
За
недержавні
�ошти

2014-2016
ро�ах
бла
зроблена
заміна
дах

Теофіпольсь�о-

м
 НВК
 ЗОШ
 і
 стпеня-�імназія
 (4200�в.м.),
 заміна
 по�рівлі
 та
 теплення
 стін
 
 ДНЗ
 «Зіроч�а»,

пере�риття
 дах
 Базалійсь�ої
 АЗПСМ,
 Базалійсь�о�о
 дитсад�а,
 �апітальний
 ремонт
 спортивної

зали
 Новоставець�ої
 ЗОШ
 І-ІІІ
 стпенів,
 заміна
 ві�он
 
 Святець�ій
 ЗОШ
 І-ІІІ
 стпенів,
 придбані

меблі
 
дитячі
 садоч�и,
вивезений
щебінь

села
Кнчансь�ої,
Святець�ої,
Новоставець�ої,
Чов�з-

івсь�ої,
 Гальчинець�ої,
 Карабіївсь�ої
 �ромад
 та
 ще
 ба�ато
 добрих
 справ.
 У
 2016
 році
 за
 йо�о

сприяння
 
 
 
 район
бло
 залчено
 з
Державно�о
бюджет
 сбвенцію
в
 смі
5
719
472
 �ривні
–
 на

�апітальний
 ремонт
 Теофіпольсь�о�о
 ЦПМСД,
 продовження
 бдівництва
 районно�о
 бдин�
 �ль-

три,
 ре�онстр�цію
 по�рівлі
 ДНЗ
 «Бджілонь�а»,
 по�ращення
 матеріально-технічної
 бази
 за�ладів

освіти,
 �льтри
 та
 медицини
 Чов�зівсь�ої,
 Новоставець�ої,
 Карабіївсь�ої,
 Ординець�ої,
 Олій-

ниць�ої
 сільсь�их
 та
 Базалійсь�ої
 селищної
 ради.

вершене� б�дівництво

спортивно�о� �омпле�с�

районно�о�б�дин�����льт�-

ри,�далі�розпочнеться�за-

вершення� б�дівельних

робіт����лядаць�ій�залі.�То

ж���наст�пном����році�вже

й�можна�там�б�де�і��іноф-

ільми�дивитися.��То�ж�жит-

тя� �� селищі� стане� ці�аві-

шим.

Обмінялися� люб’язнос-

тями:� народний� деп�тат

вр�чив� подя��� дире�тор�

Лілії�Ла�ан,�Лілія�Станісла-

вівна�–�подя���від�педа�о�-

ічно�о� �оле�тив�� Андрію

Васильович��за�підтрим��

за�лад�.

В�Базалії�з�стріч�з�жите-

лями� селища� пройшла� в

Базалійсь�ій�ЗОШ�І-ІІІ�ст�-

пенів.� Хоч� опалює�ш�ол�

новий�твердопаливний��о-

тел,�та�й�мин�ло�о�ро���за-

мінили� т�т� систем�� опа-

лення,� а� прохолодно,

особливо� в� �оридорах.

Треба� �теплити� �орище,

фасад,�замінити�ві�на.�Хо-

лодно� і� в� бібліотеці,� і� в

місь�ом�� б�дин��� ��льт�-

ри.�Ще�ж�т�рб�ють�людей

ви�иди� новостворено�о

підприємства� –� ПП� «Ас-

лан-Те�стиль.� Обіцяв� на-

родний� деп�тат� в� �сьом�

розібратися.

То�ж�знов�,�я��і��ожно�о

раз�,��оли�Андрій�Шинь�о-

вич� працює� на� о�р�зі,

відб�вся�від�ритий�діало��з

�ромадою.�Хочеться�віри-

ти,�що�після�ньо�о���нашо-

м�� �раю� немин�че� ста-

н�ться� позитивні� зміни:

б�д�ть� зал�чені� державні

та�недержавні���ошти,�оз-

начені� проблеми� почн�ть

розв’яз�ватися.

Галина� ТЕБЕНЬКО

Інформація� про� ви�онання� районно�о

бюджет�� за� 2016� рі�
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За� 2016� рі�� � до� за�ально�о

фонд��районно�о�бюджет��над-

ійшло�доходів�в�с�мі�204�146,9

тис.�рн.(з��рах�ванням�міжбюд-

жетних�трансфертів),�що�ста-

новить��101,0�відсото��до��зат-

верджених�по�азни�ів�на�2016

рі�.

Власних�доходів�без�врах�-

вання� обся��� міжбюджетних

трансфертів�надійшло�28�579,4

тис.�рн.� при� затвердженом�

плані�25�489,1�тис.�рн.,�з�них:

-�подато��на�доходи�фізичних

осіб�–��28�354,5�тис.�рн.,�або

111,9�відсот�а;

- � подато�� на� приб�то�

підприємств��ом�нальної�влас-

ності��45,7�тис.�рн.,�або�100,2

відсот�а;

-� частина� чисто�о� приб�т��

підприємств��ом�нальної�влас-

ності�–������������������3,9�тис.�рн.�або

125,4�відсот�а;

-�плата�за�надання�адмініст-

ративних� посл��� –� 146,5

тис.�рн.,�або�136,7�відсот�а;

-�інші�надходження�–28,8�ти-

с.�ривень.

Темп�прирост��до�відповідно-

�о� мин�лорічно�о� по�азни�а

становить�61,0�відсото��або�на

10�824,8�тис.�рн.�більше.

Базової�дотації� �надійшло�в

с�мі�4�251,5�тис.��рн.,�що�ста-

новить�100�відсот�ів�призначень

12�місяців.�Надходження�стабі-

лізаційної� дотації� становлять

853,4�тис.�рн.��або�100�відсот�ів

до� планових� призначень� на

2016�рі�.

З�державно�о�бюджет��одер-

жано�с�бвенцій�в�за�альній�с�мі

–�169�060,1�тис.�рн.,�що�стано-

вить�99,7%�до�планових�призна-

чень�на�2016�рі�,�інші�с�бвенції

надійшли�в�с�мі�1402,5�тис.�рн.

або�69,0�%�до�планових�по�аз-

ни�ів�на�2016�рі�.

Доходів�спеціально�о�фонд�

районно�о� бюджет�� (з� �рах�-

ванням��трансфертів)�надійшло

в�с�мі�5�492,2�тис.�рн.,�із�них:

-� власні� надходження� бюд-

жетних��станов�3�390,0�тис.�рн.;

-� інші� с�бвенції� � –� 995,7

тис.�рн.;

-�с�бвенція�за�рах�но��залиш-

����оштів�освітньої�с�бвенції�з

державно�о�бюджет��місцевим

бюджетам,� що� �творився� на

почато��бюджетно�о�період��–

1106,5�тис.�ривень.
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Видат�и�районно�о�бюджет�

за�12�місяців�2016�ро���ви�она-

но�в�с�мі����208�544,5��тис.�рн.,

що�на��59�076,8��тис.�рн.�або�на

139,5�відсот�ів�більше,�ніж�за

відповідний� період� мин�ло�о

ро��,�в�том��числі�по�за�ально-

м��фонд��бюджет��в�с�мі�196

219,7�тис.�рн.�та�по�спеціаль-

ном���-�12�324,8�тис.�ривень.

Завдя�и�вжитим�заходам�по

наповненню� дохідної� частини

бюджет��та�ефе�тивном��ви�о-

ристанню�бюджетних��оштів:

-�своєчасно�виплачено�заро-

бітн��плат��та�відп�с�ні�праців-

ни�ам� бюджетних� �станов� з

врах�ванням� єдиної� тарифної

сіт�и�та�мінімальної�заробітної

плати.�Ці�виплати�зросли���по-

рівнянні�з�анало�ічним�періодом

мин�ло�о� ро��� на� � 124,5

відсот�ів� та� с�лали� 71� 307,9

тис.�ривень.

-�профінансовано�зобов’язан-

ня�районно�о�бюджет���по�вип-

латі�допомо�и�сім’ям�з�дітьми,

малозабезпеченим�сім’ям,�інва-

лідам�з�дитинства�та�дітям-інва-

лідам;�по�виплати�допомо�и�на

дітей�–�сиріт�та�дітей,�позбав-

лених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,

я�і� вихов�ються� �� б�дин�ах

сімейно�о� тип�� та� прийомних

сім’ях,�піль��та�житлових�с�б-

сидій� населенню� на� оплат�

житлово�-��ом�нальних�посл��

населенню�та�інших�передба-

чених� за�онодавством� піль�.

За�альний�обся��цих�видат�ів

с�лав�106�296,5�тис.�рн.,� �що

більше�відповідно�о�період��ми-

н�ло�о�ро���на�47�519,8�тис.�рн.,

або��на�����������180,8�відсот�ів;

-�забезпечено�стовідсот�ов�

оплат��за�спожиті�бюджетними

�становами�енер�оносії�та��о-

м�нальні� посл��и,� проведено

оплат��видат�ів�на�придбання

прод��тів�харч�вання�та�меди-

�аментів,�інших�витрат,�що�за-

безпеч�ють�ви�онання�бюджет-

ними��становами�своїх�ф�н�цій.

Начальни�� �правління

фінансів

районної�державної

адміністрації

О.Сап�$а


