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Народний деп тат Ураїни Андрій Шиньович, за одним із рейтинів, війшов до числа 13 з 423
народних обранців, яі не проп стили жодноо з пленарних засідань Верховної Ради восьмоо
слиання. То ж своїх виборців зі 189 мажоритарноо виборчоо ор  ( ди входить і наш Теофіпольсьий район), яі віддали йом перева з 16 андидатів, не підводить, адже обрали йоо для
тоо, щоб займався заонотворчою діяльністю, розробляв та приймав заони Ураїни, необхідні
для розб дови держави з європейсьими стандартами. На сьоодні він є автором та співавтором
біля 100 заонопроетів, 9 з них вже наб ли чинності, на 3 налав вето Президент. Постійно
з стрічається з виборцями ор  , а це 316 сіл, селищ та міст, 116 сільсьих та селищних рад,
вниає
їхні проблеми, систематиз є, першочерові пост пово, разом із омандою Хмельницьої
обласної політичної партії «За онретні справи» (співзасновниом яої є разом із народним деп татом Ураїни Олесандром Гереою) намаається їх вирішити. Треба визнати, що зробив же
д же баато. За недержавні ошти
2014-2016 роах б ла зроблена заміна дах
Теофіпольсьом НВК ЗОШ і ст пеня-імназія (4200в.м.), заміна порівлі та теплення стін
ДНЗ «Зіроча»,
перериття дах Базалійсьої АЗПСМ, Базалійсьоо дитсада, апітальний ремонт спортивної
зали Новоставецьої ЗОШ І-ІІІ ст пенів, заміна віон
Святецьій ЗОШ І-ІІІ ст пенів, придбані
меблі
дитячі садочи, вивезений щебінь
села К нчансьої, Святецьої, Новоставецьої, Чов зівсьої, Гальчинецьої, Карабіївсьої ромад та ще баато добрих справ. У 2016 році за йоо
сприяння
район б ло зал чено з Державноо бюджет с бвенцію в с мі 5 719 472 ривні – на
апітальний ремонт Теофіпольсьоо ЦПМСД, продовження б дівництва районноо б дин  льт ри, реонстр цію порівлі ДНЗ «Бджілоньа», поращення матеріально-технічної бази заладів
освіти,  льт ри та медицини Чов зівсьої, Новоставецьої, Карабіївсьої, Ординецьої, Олійницьої сільсьих та Базалійсьої селищної ради.

Минлоо четвера
Андрій Шиньович знов
зстрічався з виборцями
нашоораю–Теофіполі
таБазалії.Спочатрайцентрі разом з дептатамирайонноїрадивідполітичноїпартії«Заонретні
справи» Володимиром
Довжом та Юрієм Мараряном, помічниом народноодептатаЄвеном
ОстапомзавітавдоДНЗ
«Бджілоньа», адже  минлом році вирішив питаннявиділеннязДержавноофондреіональноо
розвит732,1тисячіривень на реонстрцію
порівлі цьоо дитячоо
сада площею 722,25
в.м.Роботибдівельнии
вже майже завершили,
приміщення з шатровим
дахом з металочерепиці
вилядаєджепривабливо,
аоловне–дахбільшене
протіає,  та й тепліше
стало.
У затишном дворі садоча всти ще й переоворитизначальниомТеофіпольсьоо відділення
поліції Серієм Стчинсьим та начальниом сетор реавання патрльної поліції № 2 Боданом
Ковальчом. Поспілвалисяпроте,япрацюється, про  матеріально-технічне забезпечення. От
яби   патрльні поліцейсьі рпи реавання
блиоснащенінардними
відеоамерами,щобзафісвати поведін правопоршниа, треба таих
три, ожна оштє вісім
тисячривень.
Завідюча ж «Бджілоньою»ЗінаїдаШовомдне
приховваларадості,яби
неАндрійВасильович,на-

врядбичихтосьзарадив
їх бааторічній  проблемі.
Тавпровадженняенероз-

оічним олетивом.
Власне, прозвітвав про
своюдіяльність,проособливостіроботинародноо
дептата Ураїни, висловивсвоюточзорщодо
счасноїсоціально-еономічної та політичної ситаціївраїні.Приадав,що
надшолою-імназієювже
збдованийшатровийдах,
пообіцяв і надалі сприяти
поращеннюматеріальнотехнічної бази залад.
Адже  в оридорах треба
замінити віна, а їх же
близьо100.

беріаючихзаходівтреба
продовжвати,теплювати
фасад. Ще ж звільнилася
простора імната, де на-

Зстріч бла щирою,
адже Андрій Васильович
дже омніабельний, за
освітою – вчитель історії,

рештіможнаоблаштвати
спортивн зал. Для розвитдітейцеблобпростопрерасно,тожтреба
придбати спортивний
інвентар.Ябижзнайшлисяблаодійнии,батьиж
постійнопідтримютьзалад, адже без інця щось
треба,фінансютьсялише
заробітна плата, енероносіїтахарчвання.
Далі Андрій Шиньович
побвавТеофіпольсьом НВК ЗОШ І- стпеняімназія, олянв приміщення,зстрівсязпеда-

тожвболіваєзаосвітянсьалзь.Щежпереонаний, що весною бде за-

вершене бдівництво
спортивноо омплес
районнообдинльтри, далі розпочнеться завершення бдівельних
робітлядацьійзалі.То
жнастпномроцівже
йможнатамбдеіінофільмидивитися.Тожжиття  селищі стане ціавішим.
Обмінялися люб’язностями: народний дептат
врчив подя диретор
ЛіліїЛаан,ЛіліяСтаніславівна–подявідпедаоічноо олетив Андрію
Васильовичзапідтрим
залад.
ВБазаліїзстрічзжителями селища пройшла в
БазалійсьійЗОШІ-ІІІстпенів. Хоч опалює шол
новийтвердопаливнийотел,тайминлоорозамінили тт систем опалення, а прохолодно,
особливо в оридорах.
Треба теплити орище,
фасад,замінитивіна.Холодно і в бібліотеці, і в
місьом бдин льтри.Щежтрбютьлюдей
вииди новоствореноо
підприємства – ПП «Аслан-Тестиль. Обіцяв народний дептат в сьом
розібратися.
Тожзнов,яіожноо
раз,олиАндрійШиньович працює на орзі,
відбвсявідритийдіалоз
ромадою. Хочеться вірити,щопісляньоонашом раю неминче станться позитивні зміни:
бдть залчені державні
танедержавніошти,означені проблеми почнть
розв’язватися.
Галина ТЕБЕНЬКО

Інформація про вионання районноо
бюджет за 2016 рі
І. Вионання доходів
районноо бюджет
За 2016 рі  до за ально о
фондрайонно обюджетнадійшлодоходіввсмі204146,9
тис. рн.(зрахваннямміжбюджетних трансфертів), що становить101,0відсотодозатвердженихпоазниівна2016
рі.
Власнихдоходівбезврахвання обся  міжбюджетних
трансфертівнадійшло28579,4
тис. рн. при затвердженом
плані25489,1тис. рн.,зних:
-податонадоходифізичних
осіб–28354,5тис. рн.,або
111,9відсота;
- подато на прибто
підприємствомнальноївласності45,7тис. рн.,або100,2
відсота;
- частина чисто о прибт
підприємствомнальноївласності–3,9тис. рн.або
125,4відсота;
-платазанаданняадміністративних посл  – 146,5
тис. рн.,або136,7відсота;
-іншінадходження–28,8тис. ривень.
Темпприростдовідповідноо минлорічно о поазниа
становить61,0відсотоабона
10824,8тис. рн.більше.
Базової дотації  надійшло в
смі4251,5тис. рн.,щостановить100відсотівпризначень
12місяців.Надходженнястабілізаційної дотації становлять
853,4тис. рн.або100відсотів
до планових призначень на
2016рі.
Здержавно обюджетодержаносбвенційвза альнійсмі
–169060,1тис. рн.,щостановить99,7%доплановихпризначеньна2016рі,іншісбвенції
надійшливсмі1402,5тис. рн.
або69,0%доплановихпоазниівна2016рі.
Доходівспеціально офонд
районно о бюджет (з рахваннямтрансфертів)надійшло
всмі5492,2тис. рн.,ізних:
- власні надходження бюджетнихстанов3390,0тис. рн.;
- інші сбвенції  – 995,7
тис. рн.;
-сбвенціязарахнозалишоштівосвітньоїсбвенціїз
державно обюджетмісцевим

бюджетам, що творився на
початобюджетно оперіод–
1106,5тис. ривень.
ІІ. Вионання видатів
районноо бюджет
Видатирайонно обюджет
за12місяців2016ровионановсмі208544,5тис. рн.,
щона59076,8тис. рн.абона
139,5 відсотів більше, ніж за
відповідний період минло о
ро,втомчисліпоза альномфондбюджетвсмі196
219,7тис. рн.тапоспеціальном-12324,8тис. ривень.
Завдяивжитимзаходампо
наповненню дохідної частини
бюджеттаефетивномвиористаннюбюджетнихоштів:
-своєчасновиплаченозаробітнплаттавідпсніпрацівниам бюджетних станов з
врахванням єдиної тарифної
сітитамінімальноїзаробітної
плати.Цівиплатизрослипорівняннізанало ічнимперіодом
минло о ро на  124,5
відсотів та слали 71 307,9
тис. ривень.
-профінансованозобов’язаннярайонно обюджетповиплатідопомо исім’ямздітьми,
малозабезпеченимсім’ям,інвалідамздитинстватадітям-інвалідам;повиплатидопомо ина
дітей–сиріттадітей,позбавленихбатьівсьо опілвання,
яі виховються  бдинах
сімейно о тип та прийомних
сім’ях,піль тажитловихсбсидій населенню на оплат
житлово-омнальнихпосл
населеннютаіншихпередбачених заонодавством піль .
За альний обся  цих видатів
слав 106 296,5 тис. рн.,  що
більшевідповідно оперіодминло орона47519,8тис. рн.,
абона180,8відсотів;
-забезпеченостовідсотов
оплатзаспожитібюджетними
становамиенер оносіїтаомнальні посл и, проведено
оплатвидатівнапридбання
продтівхарчваннятамедиаментів,іншихвитрат,щозабезпечютьвионаннябюджетнимистановамисвоїхфнцій.
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