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У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 серпня 2013 року №25/2
м. Нововолинськ

Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку
міста Нововолинська на 2013 рік за 
підсумками першого півріччя.


          Заслухавши  інформацію про   виконання Програми економічного і соціального розвитку міста  на 2013 рік за підсумками першого півріччя та керуючись  статтею 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста  на 2013 рік за підсумками першого півріччя взяти до уваги  (додається) .
2. Виконавчим органам міської ради, відповідно до повноважень, у другому півріччі 2013 року забезпечити виконання основних завдань Програми, а також виконання регіональних (місцевих) програм з метою поліпшення якості життя населення шляхом удосконалення механізмів управління ресурсами міста, забезпечення належного функціонування інженерної та транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
3. Відповідальним виконавцям регіональних (місцевих) програм щорічно, до 1 лютого року наступного за звітним, подавати відділу економіки виконавчого комітету міської ради інформацію про результати виконання для здійснення моніторингу відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно функціональних обов’язків.
       

             Міський голова                                                           В.Б.Сапожніков

        Громик 30586

                                                                                       Додаток до рішення
                                                                             Нововолинської міської ради                                      
                                                                                                від 30.08.2013р. № 25/2
                                                                               
ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
МІСТА НА 2013 РІК 
ЗА ПІДСУМКАМИ  ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ
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1.Основні тенденції економічного і соціального розвитку м.Нововолинська за  січень-червень  2013 року

Промисловість. За січень-червень 2013 року реалізовано промислової продукції на 899,5 млн.грн. Обсяги реалізації промислової продукції у розрахунку на одного жителя міста становили 15,5 тис. грн. По даному показнику місто посідає перше місце в області.
Шахтами ДП «Волиньвугілля» у І півріччі 2013 року видобуто 183027 тонн вугілля, в порівнянні з відповідним періодом минулого року рівень видобутку збільшився на 13090 тонн. Планове завдання вугільні підприємства  ДП «Волиньвугілля»  виконали на 94,8 відсотка.
З метою збільшення обсягів видобутку вугілля продовжується будівництво шахти № 10 „Нововолинська”. На 2013 рік встановлено ліміт коштів 115,0 млн.грн., профінансовано 36,85 млн.грн.
З початку інвестування станом на 1 липня 2013 року в економічний сектор міста Нововолинська надійшло 78445,4 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій.
По обсягах іноземних інвестицій на одного жителя (1357,2 дол.США), місто посідає перше місце в області та в 4 рази перевищує середній показник по області.
Будівництво. Будівельними організаціями усіх форм власності за І півріччя 2013 року виконано підрядних робіт на суму 9,6 млн.грн.
Транспорт. Транспортними  перевезеннями  в місті  займаються ВАТ “Володимир-Волинське АТП – 10707”, та  підприємці-перевізники.
За січень-червень 2013 року перевезено 177,3 тис. пасажирів, що  становить 93,8 % до відповідного періоду минулого року. Вантажні перевезення  становили 3,1 тис. тон, що  становить 251,6 % до відповідного періоду минулого року.
Зовнішня торгівля товарами. За І півріччя 2013 року обсяги товарного експорту зменшились на 25 % і становлять  17805,7 тис. дол. США, імпорту  збільшилась на 8,8 % і становить 57718,3 тис.дол.США до відповідного періоду минулого року.  Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 39912,6 тис. дол. США.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках фізичними особами-підприємцями) становив 352,1 млн.грн., що у порівнянних цінах на 18,6% більше проти січня–червня 2012р. 
            Ринок праці. На 1 липня в місті нараховувалось 905 безробітних, що на 4,7% менше, ніж рік тому. Рівень безробіття складає 2,6 % до працездатного населення у працездатному віці.
        Стан виплати заробітної плати. Станом на 01.07.2013 на економічно-активних підприємствах заробітна плата виплачується своєчасно та в повному обсязі.
Оплата житлово-комунальних послуг. У січні-червні 2013 року населення міста  сплатило за житлово-комунальні  послуги,  враховуючи  погашення  боргів  попередніх  періодів, 31640,8 тис. грн.  Рівень сплати становив 98,5 %. За житло і комунальні послуги станом на 1 липня 2013 року громадяни заборгували – 14133,1 тис. грн.  
Криміногенна ситуація. Протягом січня–червня зареєстровано 750 злочинів, з них 18 скоєно неповнолітніми.
Населення. Чисельність наявного населення на 1 липня становила 57,9 тис. осіб. 




                  





































2. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

2.1. Грошові доходи та заробітна плата

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

          Забезпечення зростання заробітної плати, як основної складової грошових доходів населення.	 
За даними статистичних спостережень середня заробітна плата штатних працівників економічно активних підприємств за перше півріччя цього року склала на рівні 3274 грн. проти 2476 грн. по області.
          Забезпечення диференціації заробітної плати.
В ході повідомної реєстрації колективних договорів підприємств, організацій та установ міста, яку здійснює відділ праці управління праці та соціального захисту населення відповідно до наданих повноважень, акцентується увага представників підприємств міста на забезпеченні мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці і диференціації заробітної плати залежно від складності роботи, умов її виконання та кваліфікації працівників. Станом на 1 липня зареєстровано 31 колективних договорів та змін і доповнень до діючих договорів підприємств усіх форм власності. 
          Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати.
Станом на 01.07.2013 на економічно-активних підприємствах заробітна плата виплачується своєчасно та в повному обсязі.
         Детінізація відносин у сфері зайнятості населення та легалізація доходів від трудової діяльності.
Постійно здійснюється моніторинг рівня середньої заробітної плати та стану виплати заробітної плати на підприємствах міста, результати якого розглядаються на засіданнях робочих груп. Підприємства, що забезпечують низький рівень оплати праці, перебувають на контролі як такі, де можлива нелегальна зайнятість працівників. Для комплексного вирішення питань у складі робочої групи та комісії працюють представники відділу економіки, управління праці та соціального захисту населення, Нововолинської об’єднаної державної податкової інспекції, представники роботодавців та профспілок.

2.2. Ринок  праці та зайнятість населення

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Протягом першого півріччя 2013 року створено 639 нових робочих місць, в тому числі в промисловості – 103, торгівля та побутове обслуговування – 373, діяльність готелів та ресторанів – 64,  діяльність транспорту та зв’язку – 42.
Протягом звітного періоду послугами Нововолинського міського центру зайнятості скористалося 2393 осіб з числа незайнятого населення, з них 1759 мали статус безробітного. Всього працевлаштовано 907 осіб, з них 480 жінки і 539 осіб віком до 35 років.
Велика увага приділяється наданню послуг громадянам, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За перше півріччя 2013 року в центрі зайнятості перебувало 901 особа вищевказаної категорії, що складає  38% від загальної чисельності осіб, що перебували на обліку. З них працевлаштовані 192 особи (21% від загальної чисельності).
Здійснювалось відшкодування коштів роботодавцям на працевлаштування безробітних шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць за договорами, що заключні протягом 2012 року. В економіку міста у першому півріччі 2013 року шляхом надання дотацій з Фонду було інвестовано 1046,3 тис. грн. 
Протягом звітного періоду 35 безробітних громадян отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, в тому числі 18 жінок, 19 осіб з числа молоді до 35 років та 6 осіб з числа соціально-незахищених верств населення. Сума коштів на одноразову виплату допомоги по безробіттю складає 299,8 тис. грн. 
Протягом звітного періоду до центру зайнятості надійшла інформація про заплановане вивільнення на 321 особи. Фактично вивільнено протягом звітного періоду 28 осіб. З метою пом’якшення наслідків вивільнення з роботодавцями постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення випадків масового вивільнення працівників. Якщо вивільнення неможливо уникнути, то з працівниками, що плануються до вивільнення, проводяться зустрічі і роз’яснення з правових питань, надається інформація про ситуацію на ринку праці, наявні актуальні вакансії та інші інформаційні та адаптаційні послуги.
За звітний період 2013 року в Нововолинському міському центрі зайнятості в наявності було 1205 вакансій, з яких 897 укомплектовані, що складає 74% від загальної чисельності. З метою налагодження тісної співпраці щодо укомплектування підприємств персоналом проводяться семінари,  робочі зустрічі, ярмарки вакансій з роботодавцями та відвідування підприємств спеціалістами центру зайнятості.
Станом на 01.07.2013 на обліку в центрі зайнятості перебуває 905 зареєстрованих безробітних, в тому числі 509 жінок (56% до загальної чисельності), 491 особа з числа молоді до 35 років (54% до загальної чисельності) та 370 осіб з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення (41% до загальної чисельності). Кількість недостатньо конкурентоспроможних осіб зросла у порівнянні з 2012 роком, так як з 01.01.2013 відповідно до цієї чисельності включаються окрім жінок чоловіки, що мають дітей віком до 6 років.
Серед активних форм зайнятості значна увага приділяється організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру як за кошти підприємств, так і за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В зв’язку із змінами, що відбулись у новому законодавстві, обсяги організації громадських робіт протягом першого півріччя 2013 року знизились у порівнянні з 2012 роком, працевлаштована 1 особа. Однак, були організовані роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 130 безробітних, з них 69 жінок, 67 осіб віком до 35 років, 32 особи з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення. 
Ще одним дуже важливим напрямком роботи є організація професійного навчання безробітних, яке проводиться відповідно до потреб ринку праці та конкретних потреб у персоналі на підприємствах міста. Роботодавцям  пропонується підготовка необхідних спеціалістів за індивідуальними програмами, через стажування на виробництві та завдяки отриманню якісної професійної освіти в центрах профтехосвіти служби зайнятості, так як конкурентний ринок праці можна створити лише шляхом підвищення якості робочої сили.
Протягом січня-червня 2013 року за направленням Нововолинського міського центру зайнятості проходили професійне навчання 268 безробітних, в тому числі безпосередньо на виробництві 87 безробітних громадянина. Використано 196,4 тис. грн. 
Велика увага приділяється професійному навчанню та підвищенню кваліфікації жінок та молоді, які звертаються в центр зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. В першому кварталі 2013 року проходили  професійне навчання 129 жінок, 125 осіб віком до 35 років та 72 особи з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення.
Протягом звітного періоду проходило професійне навчання за індивідуальними навчальними планами та програмами безпосередньо на виробництві та стажування 87 безробітних. 
Професійна підготовка та перепідготовка проводилась за професіями перукаря, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, лицювальника-плиточника, електрогазозварника, оператора комп’ютерного набору, робітника фермерського господарства, кухаря, слюсаря з ремонту газового устаткування та інші. 
Підвищення кваліфікації шляхом стажування проводилось за спеціальностями та професіями  лікаря-стоматолога, адміністратора, бухгалтера, швачки, продавця, бармена, прасувальника, касира торговельного залу, оператора комп’ютерного набору, менеджера, верстатника деревообробних верстатів, бруківника, складальника виробів та інших.
За сприяння служби зайнятості  здійснюється підготовка безробітних громадян для організації малого бізнесу, адже самозайнятість містить у собі великі можливості для виявлення здібностей особистості, реалізації задумів та втілення мрій. Протягом шести місяців 2013 року курси цільового призначення підприємець-початківець пройшли 51 безробітний громадянин, з них відкрили свою власну справу 35 осіб. 
Більше половини осіб, що звертаються за послугами в центр зайнятості – молодь до 35 років. На сьогоднішній день як і раніше гостро постає питання про підвищення якості трудового потенціалу та нестачі робочої сили робітничих професій. Спеціалістами з профорієнтації активно ведеться робота з учнівською молоддю, зокрема щодо формування в юного покоління позитивної думки  про робітничі професії та  реального погляду на сучасний ринок праці і вимоги сучасного працедавця. Головна умова успішного працевлаштування – підвищення конкурентоспроможності, адже на сьогодні  роботодавець вимагає професіоналів. Наша молодь, а в основному випускники, закінчивши професійно-технічні та вищі учбові заклади, не може реалізуватися на сучасному ринку праці через відсутність навиків або досвіду роботи. 
Профорієнтаційна робота служби зайнятості спрямована на допомогу молоді у правильному виборі професії, ознайомлення з ринком праці, послугами служби зайнятості. З цією метою проводяться економічні екскурсії на підприємства міста; екскурсії до центру зайнятості, «Уроки реального життя». Ми орієнтуємо учнів на здобуття робітничих професій, які сьогодні так потрібні на ринку праці.  Кожен випускник  сьогодні має розуміти, що диплом про вищу освіту ще не є гарантією успішного працевлаштування, тому часто студенти – заочники сьогодні здобувають робітничу професію на курсах за кошти центру зайнятості або проходять стажування безпосередньо на виробництві. З метою ефективної профорієнтаційної роботи спеціалістами Нововолинського міського центру зайнятості були додатково створені у шкільних бібліотеках куточки профорієнтації. За бажанням учні можуть пройти профдіагностичне тестування з метою правильного вибору професії.
Спільно зі школами проведено 10 заходів, в яких взяло участь 306 учнів загальноосвітніх шкіл. Учні отримали інформацію про  різноманітні послуги служби зайнятості з метою ефективного працевлаштування та отримали запрошення  відвідати семінари, тренінги, ярмарки, скористатись послугами Інтернету у центрі зайнятості.
За 2013 рік на базі Нововолинського міського центру зайнятості було проведено 25 тренінгів за різноманітною тематикою, в яких взяли участь 440 зареєстрованих безробітних. Окрім того щоденно проводяться різноманітні заходи з метою сприяння зайнятості населення: семінари з техніки пошуку роботи, інформаційні семінари, ярмарки вакансій тощо. 
З метою прискорення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та більшої поінформованості студентів щодо ситуації на ринку праці за сприянням центру зайнятості при Нововолинському факультеті Тернопільського національного економічного факультету працює Центр кар’єри ділового студента, де проводяться зустрічі з роботодавцями та студенти запрошуються до участі у тренінгах та семінарах з техніки пошуку роботи. 
Особи з обмеженою працездатністю є однією із незахищених верств населення, які звертаються в пошуках роботи. У першому півріччі 2013 року перебували 80 зареєстрованих безробітних цієї категорії, з них 36 жінок та 23 особи з числа молоді до 35 років, 5 осіб працевлаштовані. 
Реальні можливості та побажання осіб з обмеженою працездатністю вивчаються з моменту їх звернень до служби зайнятості. Для  ефективного забезпечення роботодавців кадрами та швидкого підбору підходящої роботи із врахуванням рекомендації МСЕК і  побажань самого інваліда. Працівниками центру зайнятості розроблені анкети, де вказані основні вимоги до пошуку роботи. Дані анкет використовуються при проведенні круглих столів, а також при індивідуальному підборі працівників окремими роботодавцями. 
Більша частина людей з обмеженими фізичними можливостями, які звертаються до центру зайнятості – це особи без професії. Щоб їх працевлаштувати, потрібно організувати їх навчання або направити на некваліфіковану роботу. Надалі залишається невирішеним подання деякими роботодавцями вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, де важко працювати й фізично здоровій людині, тому багато людей з обмеженою працездатністю відмовляються від запропонованих робіт, але спеціалісти Нововолинського міського центру зайнятості намагаються допомогти таким людям іншими шляхами реалізовуватися на сучасному ринку праці – орієнтація на відкриття власної справи шляхом надання ОВДБ.
Існує і надалі дисбаланс між професійно-кваліфікаційним складом громадян, що перебувають на обліку та наявними вакансіями. Протягом першого півріччя на одне робоче місце, інформація про яке подана роботодавцем до центру зайнятості, претендувало 2 громадян. Рівень безробіття в місті Нововолинську станом на 01.07.2013 року дещо зріс і  складає 2,6%. Постійно проводиться аналіз стану ринку праці з метою оперативного прийняття ефективних рішень щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості.
Служба зайнятості намагається знайти громадянам роботу, щоб вони могли достойно жити в нашій державі. Для цього використовується індивідуальний підхід у роботі з клієнтами служби зайнятості, які шукають роботу та роботодавцями, яким необхідно підібрати персонал.  З цією метою Нововолинський міський центр зайнятості постійно використовує нові нетрадиційні підходи у напрямку поінформованості громадян.

2.3. Соціальний захист
  
Серед міст та районів області найвищий рівень оплати праці за січень – березень 2013 року у місті Нововолинську.
Комісією по легалізації трудових відносин протягом І півріччя 2013 року обстежено 106 суб’єктів підприємницької діяльності щодо найманих працівників. В результаті було виявлено 29 незареєстрованих працівників.
За результатами спільно проведеної роботи разом з правоохоронними органами після перевірок легалізовано працю 28 незареєстрованих працівників.
Для максимального задоволення потреб громадян, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської міської ради, проводиться робота з розвитку нових видів соціальних послуг та інноваційних форм соціальної роботи, зокрема: надання пенсіонерам та інвалідам інформаційних послуг, здійснення соціального супроводу, надання  “швидкої соціальної допомоги”, консультацій.
У структуру територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської міської ради входять такі відділення:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- віділення соціально-побутової адаптації;
- стаціонарне відділення для постійного проживання.
        У територіальному центрі  діє прокат засобів реабілітації , у відділенні соціальної допомоги вдома надаються послуги мультидисциплінарної команди .
Основним завданням у розвитку відділення соціальної допомоги вдома є запровадження механізмів, що забезпечуватимуть якість послуг їх гнучність, стимулюватимуть постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення, розширення можливостей одержувачів соціальних послуг.
Директором територіального центру, завідуючими відділень, заступниками завідуючих та соціальними працівниками згідно плану перевірок проводяться перевірки виконання посадових обов’язків соціальних робітників, якість та періодичність надання послуг. 
Згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012р. № 612 «Про затвердження порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги» була проведена атестація  соціальних працівників відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціально – побутової адаптації.
На кожного громадянина, котрий обслуговується структурними підрозділами територіального центру заведена електронна карта, яка поповнюється даними по мірі необхідності. Стан з формування електронної та паперової бази даних щодо соціального обслуговування є задовільним.
Один із пріоритетних напрямків в удосконаленні діяльності територіального центру є запровадження механізмів, що забезпечуватимуть якість послуг, їх гнучкість, стимулюватимуть постійне оновлення і можливість швидко реагувати на нові проблеми сьогодення.
Станом на 01.07.2013р. в управлінні праці та соціального захисту населення знаходиться на обліку два будинки сімейного типу, в яких виховується   14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і  5  прийомних сімей, куди влаштовано на виховання 7 таких дітей.
З метою створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей управлінням праці  своєчасно призначено і в повному обсязі виплачено державну соціальну допомогу на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сумі 249,5 тис.грн., грошового забезпечення  у сумі 108,1 тис.грн. батькам-вихователям і прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».
Для забезпечення прав і гарантій дітей - інвалідів та інвалідів дитинства на отримання соціальних допомог та на виконання Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям -  інвалідам”  182 особам було виплачено державну соціальну допомогу на дітей-інвалідів на суму 1257,8 тис.грн., 373 особи отримали допомогу інвалідам з дитинства на суму 2445,7 тис.грн.
Відповідно до  Закону  України  « Про державну допомогу сім’ ям з дітьми» в управлінні праці перебувають на обліку і отримують допомоги:
- 1 особа допомогу при усиновленні дитини. Їй було виплачено 4,2 тис.грн.;
- 89 осіб допомогу на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування, та виплачено  коштів на суму  1114,9 тис.грн.; 
- 129 осіб  допомогу у  зв’язку з вагітністю і пологами  та виплачено коштів на суму 159,4 тис.грн.;
- 1313 осіб допомогу при народженні дитини  та виплачено коштів на суму 10775,2 тис.грн.;
- 1786  осіб допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку та виплачено коштів на суму 4532,9 тис.грн.;
-  допомогу одиноким матерям отримують 438 осіб, яким виплачено коштів на суму 928,8 тис.грн
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» отримали допомогу 192 особи на суму 425,8 тис.грн.
Постійно зростає кількість одержувачів допомоги відповідно  до  Закону  України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Так за шість місяців поточного року 242 особам  призначено і виплачено коштів на суму  1742,3  тис.грн. 
Станом на 01.07.2013 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 399 багатодітних сімей та 1567 дітей (з багатодітних сімей), які згідно ст.13 Закону України « Про охорону дитинства» користуються 50% знижкою плати за користуванням житлово-комунальними послугами.
За І півріччя 2013 року за надані послуги багатодітним сім’ям житлово-комунальним підприємствам та організаціям - надавачам послуг було відшкодовано 535,8 тис.грн. з державного бюджету.
Відповідно до ст.43 та ст.48 Гірничого Закону України управління праці проводить щомісячне нарахування та виплату компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням. За шість місяців поточного року  3190 чол. була нарахована та виплачена вищезазначена компенсація  на суму 2167,0 тис.грн.
Пенсійне забезпечення. Протягом півріччя поточного року управлінням вживались заходи щодо реалізації Законів України  „ Про загальнообов’язкове державне страхування”, „ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, „Про Державний бюджет України на 2013 рік”. Проводилась  робота по поліпшенню пенсійного забезпечення громадян, вирішення актуальних пенсійних питань  відповідно до рішень уряду  та законів України.
      Так, відповідно до встановленого ЗУ „Про Державний бюджет України на 2013 рік” розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, проведено перерахунки пенсій  14311 пенсіонерам з 1 січня 2013 року. З метою забезпечення  послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя з 1 січня проведено перерахунок 43 пенсіонерам відповідно до Закону України  „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. З 1 березня  358 пенсіонерів одержали підвищення до пенсії у зв’язку  зі  зростанням середньої заробітної плати в Україні у 2012 році згідно  ч.2 ст. 42 ЗУ „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів „Про підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника” № 264 від 15.04.2013 року. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 151 від 13.03.2013 року з 1 травня нинішнього року інвалідам війни 2-ї та 3-ї груп з-поміж учасників бойових дій та учасників бойових дій, яким  за 85 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлено на рівні 285% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, як це було для інвалідів війни 1-ї групи. Такий перерахунок зроблено 56 пенсіонерам.
     Середній розмір пенсії на 1 липня становить 1695. 84 грн., що є найбільшим показником в області.
       Для вирішення актуальних пенсійних питань  Законом України № 184-VII від 4.04.2013 року було врегульоване питання сплати єдиного внеску за громадян України, які працюють або постійно проживають за межами держави, шляхом укладання угод про добровільну участь у загальнообов”язковому державному соціальному та пенсійного страхуванні. Станом на 1 липня в управлінні укладено 58 договорів про добровільну участь у пенсійному страхуванні.  
      Враховуючи, що на 13828 працюючих мешканців міста припадає 16237 пенсіонерів, питання наповнення бюджету Пенсійного фонду є дуже актуальним. Загальна потреба  на фінансування пенсійних виплат за 1 півріччя 2013 року становила  169004,4 тис.грн., що на 15640,4 тис.грн. більше  в порівнянні з відповідним періодом 2012 року.
Забезпеченість на виплату пенсій власними коштами становить 61,7 %.
           Фінансування та виплата пенсій проводиться вчасно і в повному обсязі.
           Чисельність пенсіонерів, які отримують пенсії та допомоги через банківські установи, становить 11089 чол. або 67,9% до загальної чисельності пенсіонерів по місту. Економія поштових  видатків на доставку пенсій та допомог склала за 6 місяців - 997,9 тис.грн.
           Управлінням приділяється значна увага питанню легалізації  заробітної плати, що являється одним з резервів  надходжень до Фонду. Упродовж звітного періоду  на 6 засіданнях Комісії з легалізації  заробітної плати заслухано 50 суб’єктів господарювання,  проведено 106 спільних перевірок з іншими контролюючими органами. В результаті  виявлено 26 незареєстрованих працівників, яких  оформлено в центрі зайнятості та залучено до сплати. 
            За травень місяць 2013 року до управління подали звіт 669 платників, з них з використанням електронного цифрового підпису 156, що становить 23,3% від загального числа звітів. 
           Для забезпечення відкритості в роботі, покращення та комфортних умов прийому громадян, інформування страхувальників та населення, з  3 червня  поточного року в управлінні  прийом громадян проводиться по принципу „єдиного вікна”.







2.4. Охорона здоров’я

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

За І півріччя 2013 року  в місті народилось 290 немовлят, або 10,03 на 1 тис. населення, за І півріччя 2012 року  показник народжуваності  становив   11,72  на 1 тис. населення, народилося  339 немовлят.
Померло протягом цього року 359 жителів  міста або 12,41 на 1 тис. населення, за відповідний період минулого року померло 363 жителі міста, показник  12,55   на 1 тис. населення. Серед померлих –79,7% ( 2012р.-78,8 % ) особи  пенсійного віку та  19,2% (  2012р. -  20,7% ) працездатного віку.
Основні причини смерті жителів міста:
Хвороби кровообігу – 67,4% всіх померлих.
Новоутворення  – 12,2 %
Хвороби органів травлення – 5,6%

Основні  причини смерті в  працездатному віці :
     1.  Хвороби кровообігу – 23,2 % померлих
     2.  Хвороби органів травлення  -  20,3% 
     3.  Інфекційні хвороби  - 15,9 %

Природний приріст  населення  в 2013 році  є від’ємним і становить ( - ) 69 жителів   або -  2,38 на 1 тис. населення,  за  2012 рік приріст становив - 24 жителі  або  - 0,83 на 1 тис. населення  .
В  поточному році випадків малюкової смертності  не було,  в І півріччі  минулого року померло 2 дітей до 1 року, показник малюкової смертності  становив 6,0 на 1 тис. народжених.
Протягом   півріччя було здійснено 223,76 тисяч амбулаторних відвідувань.
Протягом  цього   року   із  100  дорослих  жителів міста  39 були  оглянуті   лікарем  вдома, на 100 дітей припадає 53 лікарських відвідувань на дому. Причиною звернень жителів міста до лікаря у 58,4 % випадків була хвороба або травма .
На 100 дорослих зареєстровано  97 випадків захворювань, з них 23 випадки  вперше в житті ( за 2012 рік – 102  випадки всього, з них  - 25  вперше в житті ).
На 100 підлітків припадає 106  випадків захворювань ( 2012 р. - 122) і з них 65 вперше  в житті  ( 2012р. -  71 ).  На  100 дітей зареєстровано 95 випадків захворювань ( 2012 р. –  88 )  і  75  випадків  вперше в житті ( 2012р.- 65).
           Первинна  захворюваність дорослих:
    - хвороби  органів  дихання – 23,6 % всіх випадків;
    - хвороби кістково-мязевої системи – 12,2 %
    -  хвороби сечостатевої системи  – 11.1%
        Первинна  захворюваність   підлітків: 
    - хвороби органів дихання – 51,6 % всіх випадків;
   - хвороби  шкіри та підшкірної клітковини  - 11,1%
хвороби кістково-мязевої системи –  6.8 %
     - хвороби  ендокринної системи  – 7.2 %
     Первинна  захворюваність  дітей:
    -  хвороби органів дихання  - 71,1 % всіх випадків;
    - хвороби  шкіри та підшкірної клітковини  - 4,6 %
    - хвороби вуха  – 4,1 %,               
  Найчастіше поширені у дорослих:
          - хвороби системи кровообігу хвороби - 37,3 % 
          - хвороби органів  дихання –  10,7 % всіх випадків
           - хвороби  органів травлення – 7,1%
  Найчастіше поширені у підлітків:
   - хвороби органів дихання – 33,2% всіх випадків;
   - хвороби ендокринної  системи  – 10.5%
   - хвороби  очей – 7,7 %
Найчастіше поширені у дітей:    
 - хвороби органів дихання  - 57,3 % всіх випадків;
- хвороби  очей – 6,2 % 
          - хвороби органів травлення – 6,0%

Рівень травматизму  в місті  зменшився та  становить 20 травмованих  з кожної  тисячі жителів( у 2012 році – 31), удвічі знизився рівень  виробничого  травматизму – з 1,5    на 10 тис. дорослого населення  ( у 2012 році – 3 ). Рівень дитячого травматизму також знизився майже  удвічі - з кожної  тисячі дітей   травмовано 17, проти 32 у 2012 році.
Захворюваність на туберкульоз становить 27,7   випадків   на 100 тис. населення, у 2012 р. також   27,7. Вперше діагностовано туберкульоз в 16 хворих (2012р. - 16 хв.),  всі дорослі.  Під   час  профілактичних   оглядів   туберкульоз   виявлено   в   9 хворих  ( 56 %). Серед  вперше виявлених хворих 12 (75%) - лікувались в стаціонарі, 4(  25%) - амбулаторно. На обліку  в протитуберкульозному кабінеті станом на 1.07.2013 року  знаходиться  76 хворих з активним  туберкульозом ( 2012 рік – 83). Всім  цим хворим  в повному обсязі проводяться рентгенологічні і лабораторні обстеження, згідно обсягів обстеження контингентів диспансерного нагляду.     Всього  на обліку в протитуберкульозному кабінеті станом на 01.07.2013 року  знаходиться   286 дорослих та 29 дітей. В контакті із бацилярними туберкульозними хворими в місті проживає 34 осіб, які були повністю обстежені та отримали профілактичний курс лікування.
      
Смертність від туберкульозу за  2013 рік склала 10,4 на 100 тис. населення, померло 6 хворих (2012р –5,2  на 100 тис. населення, померло 3 хворих).
Протягом І півріччя 2013 року для лікування  хворих на туберкульоз централізовано отримано безкоштовно протитуберкульозних препаратів на суму 6055,55 грн., за І  півріччя 2012 року на суму 8588,9грн.  
Флюорографічне профілактичне   обстеження  органів грудної клітки проведено 7487 особам (2012 рік – 8236),  крім того профілактичне рентгенологічне обстеження  органів грудної клітки проведено 1024    (2012 рік – 1651 ) працівникам, зайнятих на роботах у шкідливих умовах праці.
На виконання       обласної       цільової  Програми боротьби з онкологічними    захворюваннями на 2007-2016 роки затверджені та  здійснюються заходи спрямовані   на реалізацію  її завдань  по місту Нововолинську. Для виконання цих заходів за І півріччя  2013 року проведена наступна робота:
    -  В рамках скринінгової програми по ранній діагностиці передпухлинних   захворювань і  раку шийки матки лікарями жіночої консультації цитологічно обстежено  5371 (82% від всіх обстежених ) жінок. Проведено  121 біопсію,  210  кольпоскопій. Виявлено 42 випадки передпухлинних захворювань в т.ч. :  73  слабких дисплазій, 25  - помірних, 11 важких дисплазій та 1 випадок раку шийки матки. Всі хворі з передпухлинними захворюваннями  взяті на диспансерний облік і проліковані. В жіночій  консультації функціонує кабінет патології шийки матки, оснащений   кольпоскопом,  сучасним апаратом для електрокоагуляції та необхідним інструментарієм. Наказом  по лікарні призначено лікаря відповідального за роботу по діагностиці патології шийки матки, який  пройшов курси стажування  на базі  обласного онкологічного диспансеру.
Для забезпечення ранньої  діагностики  передпухлинних захворювань і раку молочної залози проводиться пальпаторне обстеження молочних залоз у жінок від 15 років лікарями різних профілів, при підозрі  на новоутворення проводиться УЗД  та маммографія.   За І півріччя 2013 року  УЗД молочних залоз  проведено 454 жінкам, виявлено 127 випадків  передпухлинних захворювань і 6 випадків раку молочної залози. Мамографічно обстежено 715 жінкок. Виявлено 22 випадки передпухлинних захворювань і 9 випадків рак молочної залози. Хворі поставлені на облік і проліковані. В  усіх 9 випадках захворювання діагностовано в І-ІІ стадії, при профілактичних оглядах виявлено  7 випадків раку молочної залози. захворюваність на рак молочних залоз становить 28,9 на 100 тис. жіночого населення. Лікарня оснащена 2 стаціонарними апаратами УЗД і сучасним мамографом.
 Для  діагностики передпухлинних захворювань і раку шлунково – кишкового тракту проводиться ендоскопічне та рентгенологічне обстеження . За І півріччя 2013 року проведено 1028 рентгенологічних обстежень шлунково-кишкового тракту та  475 ендоскопічних обстежень. Діагностовано 392 випадків  передпухлинних захворювань та 8  випадків  раку. В тому числі: виявлено  2 раки шлунку, з них 1 в І-ІІ ст., 1 хв. в ІУ стадії. Захворюваність на рак шлунку становить 3,4 на 100 тис. населення. Виявлено 6 випадків раку ободової кишки, з них 1 в І-ІІ стадії, в ІІІ ст. – 2 хв., 3 хв. в ІУ ст. Захворюваність на рак ободової кишки становить 10,4 на 100 тис. населення. Виявлено 3 випадки раку прямої кишки, з них 3 хв. в І-ІІ ст.,що становить 5,1 на 100 тис.нас.
  Лікарня оснащена  фіброгастроскопом,  сучасним  колоноскопом,  ректороскопами та рентген-апаратами, які потребують заміни на сучасні  в зв’язку тривалим терміном експлуатації (60% рентгенобладнання  використовується більше 25 років ).
Для  діагностики передпухлинних захворювань і раку легень  проводиться рентгенологічне обстеження . За І півріччя 2013 року   проведено 5250 рентгенологічних обстежень  органів грудної клітки і 8152  флюорографічних  обстежень. Діагностовано 1751 випадків передпухлинних захворювань та 5 випадків  раку легень, в І-ІІ ст. 2 хв, в ІУ ст – 3 хв.
   Для ранньої  діагностики передпухлинних захворювань і раку передміхурової  залози  проводиться пальпаторне обстеження простати у чоловіків  від 50 років лікарями хірургами та урологами, при підозрі  на новоутворення проводиться УЗД .  За І півріччя 2013 року  УЗД проведено 3635 чоловікам, виявлено 559 випадків передпухлинних захворювань і 3 випадки раку передміхурової залози . Функціонує чоловічий оглядовий кабінет, в якому за поточний рік оглянуто 741 чоловік, у 242    ( 32,7% ) з них -  виявлені різні захворювання, пацієнтів скеровано до лікарів-спеціалістів на лікування.
  З метою ранньої  діагностики передпухлинних захворювань та  раку ротової порожнини і шкіри  проводиться  візуальне обстеження  пацієнтів  лікарями різних профілів. Виявлено 12 випадки  раку шкіри,  всі  в І-ІІ стадії. З раком ротової порожнини виявлено 2 хворих, 1 хв. в І-ІІ ст., 1 хв. – ІІІ-й стадії. При профілактичних оглядах виявлено 9 хворих з раком шкіри, захворюваність на рак шкіри становить 19,0 на 100 тис. нас.

Захворюваність на злоякісні новоутворення становить 124,5 на 100 тисяч  жителів ( 2012 рік - 153,8). При профілактичних оглядах онкозахворювання виявлено у 26.2 % хворих. Виявлено в  І-ІІ стадії – 52,3%, в ІІІ ст. – 10,8%, в  20 % хворих захворювання діагностовано в пізній  стадії (2012 р.- 14,7  %). Смертність  від раку становить  76,1 на 100 тисяч населення ( 2012 р. -89,9  ). Всі  хворі на злоякісні новоутворення в пізніх стадіях хвороби забезпечені паліативним медикаментозним лікуванням в амбулаторних умовах, на це за І півріччя 2013 року витрачено 6,3 тис. грн. При необхідності онкохворі в пізніх  стадіях хвороби безвідмовно госпіталізуються  у стаціонарні відділення. 
Загальна  психіатрична  захворюваність складає 160,8   на 100 тисяч  населення (2012 р.- 140,0 ). Захворюваність на  хронічний алкоголізм  становить  20,7 на 100 тисяч  жителів ( 2012 рік – 27,7 ). Захворюваність на наркоманію становить 1,7на 100 тисяч  населення, в 2012 році -  5,2.
Рівень інфекційної  захворюваності  знизився  і становить 515,1 на 100 тисяч населення проти  962,9 у 2012 році.
На виконання  Регіональної  Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД  на 2009 – 2013 рр. за І півріччя 2013року проведена   певна робота: 
             -  забезпечено  функціонування  кабінету «Довіра»;
             - для надання соціальних послуг та формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих залучаються громада церкви «Ковчег»  та група взаємодопомоги «Довіра»;
             - лікарями постійно формується прихильність до антиретровірусної  терапії серед ВІЛ-інфікованих, які її потребують, а особливо серед споживачів ін’єкційних наркотиків, з грудня  2011 року в лікарні запроваджене проведення антиретровірусної  терапії,  ВІЛ-інфіковані мають доступ до безперервної антиретровірусної терапії, на даний час на лікуванні перебуває 106 ВІЛ-інфікованих, проводиться лабораторний супровід антиретровірусної терапії;
             - постійно здійснюються заходи з профілактики передачі ВІЛ-інфекцій від матері до дитини (100% обстеження вагітних на антитіла до ВІЛ-інфекцій; медикаментозна профілактика передачі ВІЛ-інфекцій від матері до дитини та народження ними дітей);
           - забезпечується 100% раннє встановлення ВІЛ-статусу дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками (до досягнення ними 1,5 річного віку) шляхом скерування в обласний центр СНІДу для проведення полімеразної ланцюгової реакції;
         - різні категорії населення міста мають вільний доступ до консультування та тестування  на антитіла до ВІЛ ,   обстежено на ВІЛ  4141 особа, або 7,2% від загальної кількості жителів міста.
     - ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД мають доступ до паліативної допомоги в умовах стаціонару,   у інфекційному відділенні є  палата  для надання  такої допомоги ( за півріччя  така допомога надавалась 2 хворим);
          - з метою попередження інфікування на робочому місці медичні працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту. Лікарня забезпечена медикаментами постконтактної профілактики.
  Захворюваність  на ВІЛ – інфекцію становить 32,8 на 100 тисяч  населення  проти 39,8   у 2012 році, а захворюваність на СНІД  становить 6,9 на 100 тисяч  населення  проти  8,6  у 2012 році.   За І півріччя 2013р. у м. Нововолинську виявлено 17 осіб, що є ВІЛ-позитивні ( І півріччя 2012р. – 26 осіб). 
 За І півріччя 2013р.- знято з диспансерного обліку 12 осіб, серед знятих 9 померлих.   На 01.07.2013р. – в місті  всього 426 ВІЛ-інфікованих осіб, з них 230 чол. і 196 жінки. Під наглядом 30 дітей, з них 6 – підтверджений діагноз і 24- у стадії підтвердження.
Забезпечено  виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет на 2009-2013 роки»:
Станом на 01.07.2013 року на диспансерному обліку з цукровим діабетом знаходиться – 1255 хворих, в т.ч. дорослих – 1248,   дітей – 7. З них інсуліно-залежних – 212 : дорослих – 205,   дітей – 7. За І півріччя  2013 р. було виявлено вперше цукровий діабет у 65 дорослих осіб, з них  у 13 осіб -   інсуліно-залежний цукровий діабет. Забезпечено  100% диспансерне спостереження хворих.
При ендокринологічному кабінеті  функціонує школа  соціальної адаптації хворих з цукровим діабетом. Заняття проводяться щомісячно з групою 10-15 чоловік та індивідуально під час прийому в кабінеті ендокринолога. Оформлений куточок  діабетика.  Хворі  цукровим діабетом  постійно 100% забезпечені необхідними інсулінами та таблетованими цукрознижуючими препаратами. Діти, підлітки, інваліди дитинства забезпечені шприц-ручками та відповідними інсулінами іноземного виробництва. Протягом  півріччя на  таблетовані   цукрознижуючі  препарати і  інсуліни використано 434,02 тис. грн., з них 316,62 тис. грн. ( 73 %)   складають  кошти обласного бюджету, на які централізовано отримано інсуліни  та  117,4 тис. грн. ( 27%)  - кошти  міського бюджету.  За  кошти  міського бюджету по пільгових рецептах було виписано таблетованих цукрознижуючих засобів на суму – 80,0 тис. грн.,  інсулінів на суму – 37,4 тис. грн.  Централізовано отримано   тест-смужок 750  штук на суму 2937 грн. Глюкометрами забезпечені діти 100% (7 хворих). 95 хворих з дорослих, придбали глюкометри за власні кошти, 2 хворим глюкометри видані  безкоштовно. На базі денного стаціонару організований «Стаціонар однієї доби» для хворих на цукровий діабет. За І півріччя  2013 року  на  денному стаціонарі  проліковано 32 хворих, в стаціонарі – 198 хворих. Санаторно-курортне лікування отримали 9 хворих на  цукровий діабет.
На   виконання  Програми поліпшення репродуктивного здоров’я населення на період до 2015 року розроблені та здійснюються заходи на реалізацію завдань:
На початок 2013 року на обліку в жіночій консультації перебувала 331  вагітна, з них 48 сільські (14,5%). За І півріччя  під нагляд поступило 354 вагітні, з них 61 сільські (17 %). Усім вагітним вироблено індивідуальний план ведення з врахування факторів ризику перинатальної, екстрагенітальної патології. Вкрай висока група ризику серед вагітних складає 4% , висока 33%, низька 59 %, здоровими серед вагітних можна вважати 5%. Усі вагітні дворазово обстежуються на СНІД. За І півріччя   проведено 851 обстеження вагітних на ВІЛ- інфекцію,  нових випадків ВІЛ – інфекції не виявлено. Продовжують виношувати вагітність 2 ВІЛ-інфіковані, їм призначено ретровірусну терапію, розроблено індивідуальний план родорозрішення.  Ведеться реєстр вагітних вкрай високої та високої груп з екстрагенітальною патологією, для визначення оптимального методу та місця родорозрішення. Вони консультовані обласним акушер-гінекологом та профільними обласними спеціалістами. Усі вагітні консультовані психологом жіночої консультації. Для 341 з них проведенні додаткові консультації для організації кращого антенатального догляду. У  328 випадках разом з вагітними на консультації в психолога були присутні батьки майбутніх дітей чи інші члени родини. В кабінеті «Школа відповідального батьківства» проведено  285 зустрічей з сімейними парами, які отримали усну та письмову інформацію відносно  новітніх перинатальних технологій,  переваг грудного вигодовування, партнерських пологів. Для них прочитано 148 лекцій. У кабінеті «Школа матері» 276  вагітних після 30-ти тижнів вагітності  разом з партнерами пройшли цикл навчання по проведенню пологів, новітніх методик догляду за новонародженим, їм проведено  124 кіносеанси, прочитано 156 лекцій.  Гінекологом дитячого та підліткового віку в жіночій консультації проведено 235 профілактичних оглядів серед дітей та 784 оглядів серед підлітків. Крім цього з приводу захворювань оглянуто 220 дівчаток та 268 дівчат-підлітків. Виявлено захворювань серед дітей – 66, серед підлітків – 64. На диспансерному обліку перебуває 71 дитина та 78 підлітків. Їх обстеження, консультації, лікування, реабілітація проводиться сумісно з педіатрами, сімейними лікарями, батьками, педагогами. На стаціонарне лікування були скеровані 4 неповнолітні пацієнтки, на консультацію в обласні установи та медико-генетичний центр - 12.  
Захворюваність венеричними  хворобами  становить 1,7 хворих  на  сифіліс   на 100 тисяч населення, проти 6,9  у 2012 році та  8,6 хворих  на гонорею   на 100 тисяч населення, проти 5,2  у 2012 році .
В  поліклініці  за  поточний рік проведено 349,7 операцій на 10 тис. населення ( 2012 рік –382,0 ) .
Оздоровлення  хворих   проводиться  в денному  стаціонарі поліклініки. Протягом  поточного року  проліковано 2387 хворих ( 2012рік –2143), або 41  з кожної тисячі жителів( 2012 рік – 37 ). В денному стаціонарі поліклініки за півріччя проліковано 36 ветеранів  війни проліковано, на  медикаментозне забезпечення їх лікування  витрачено 2,8 тис. грн.
З 1 червня цього року в складі лікарні  створено центр ПМСД до складу якого увійшли відділення загальної практики сімейної медицини  у якому працює 18 лікарів і 18 медичних сестер загальної практики сімейної медицини, педіатричне відділення, амбулаторія селища Жовтневе.  Потребує оновлення  матеріально технічна база  - на даний час оснащення первинної ланки складає 37% від визначеної наказами МОЗ потреби,  з 12 кабінетів сімейних лікарів,  більш менш оснащений лише один кабінет. Згідно встановлених МОЗ нормативів для забезпечення населення  міста і селища Жовтневе  первинною медико - санітарною допомогою необхідно 12 амбулаторій. 
На пільгове  медикаментозне  забезпечення  при амбулаторному  лікуванні   виписано рецептів на суму 209,5 тис. грн.,   в т.ч.  для лікування  хворих  на  цукровий  діабет -  117,4 тис. грн.,  дітей – інвалідів -  23,4 тис. грн., на  лікування  ветеранів  війни – 21,4  тис. грн., на  лікування  дітей до 3 років – 3,5 тис. грн., на  лікування  інвалідів І-ІІ груп -  14,0 тис. грн., на лікування хворих епілепсією та психічними розладами -13,8 тис. грн. 
В стоматологічній поліклініці безоплатно проведено зубопротезування 179  громадянам, що мають право на пільги, на яке використано  64,2 тис. грн., в т.ч. : 
       38 ветеранам війни на суму 12,8 тис. грн.,
        102 пенсіонерам  на суму  36,1 тис. грн., 
        26 інвалідам  І – ІІ групи на суму 6,9 тис. грн.,
        9 Почесним донорам України на суму 4,1
       4 ліквідаторам  аварії на ЧАЕС на суму 4,3 тис. грн.  
Протягом поточного  року у відділеннях стаціонару  проліковано 5590 хворих (  2012 рік -  5689 )  і зроблено 1184 операції (2012 рік  - 1130), з них 7,4%    (  2012рік - 8,1% ) ургентних. Середня тривалість лікування  в стаціонарі  становить 10,0 днів (  2012рік – 1001 ).
За   І півріччя  у відділеннях стаціонару   проліковано 406 ветеранів  війни,  на  лікування цієї категорії  хворих  витрачено 126,8  тис. грн.,  на харчування 70,5 тис. грн. , також  проліковано 376  дітей  віком  до 3 років, на лікування цієї категорії  хворих витрачено 15,3 тис. грн.
         За І півріччя 2013р. поступило коштів всього:
         по загальному фонду- 17733,6 тис. грн.
         по спеціальному фонду – 1994,0 тис. грн.
         Використано:
         на заробітну плату- 13737,6 тис. грн.- 77,5%
         на енергоносії – 1932,5 тис. грн.- 10,9%
         на медикаменти- 775,7 тис. грн.- 4,4%
         на пільгові – 168,8 тис. грн.- 1,0 %
         на харчування – 170,1 тис. грн.- 1,0%
         на інші- 948,9 тис. грн. 


2.5. Освіта

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Продовжується робота із запровадження Державних стандартів дошкільної,  початкової, базової загальної освіти. Дошкільні навчальні заклади з 2012-2013 н.р. працювали за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». За новими Державними стандартами з вересня 2013 року працюватимуть 2-гі та 5-ті класи. З цією метою у 2-ому класі вводиться навчальний предмет «Сходинки до інформатики», а 5-й клас буде працювати над вивченням іще однієї іноземної мови.
В усіх загальноосвітніх навчальних закладах здійснено перехід на допрофільне і профільне навчання.
Удосконалена матеріальна база кабінетів природничо-математичного профілю. Здійснена передплата на періодичні видання на суму 13912 грн. 45 коп.
Продовжено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, учнів з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Для цього витрачено 536 тис. бюджетних коштів, а на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах витрачено 433584 грн. 35 коп. бюджетних коштів. Усього на харчування дітей за I півріччя витрачено 969584 грн. 34 коп. 
Привести грошові норми харчування учнів у відповідності до натуральних норм за державні кошти не дозволяє дефіцит фінансування. З цією метою практикується часткова батьківська плата.
Збільшена кількість учнів, які оздоровлюються у 2013 р. у закладах оздоровлення та відпочинку управління освіти; з них у пришкільних таборах 1707 дітей  проти 1549 у минулому році,  у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник» станом на 15.07.2013 р. -  458 учнів.  На оздоровлення школярів витрачено коштів у сумі 693.7 тис. грн. Крім цього, як і у 2012 році додатково залучені кошти ФСС з ТВП.
Здійснені заходи з підвищення якості підготовки обдарованих дітей. 54 старшокласники міста стали переможцями обласного етапу Всеукраїнських олімпіад, 8 учасників і 4 переможці Всеукраїнських олімпіад державного рівня. Випускник загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Демчук Олександр Указом Президента України визначений президентським стипендіатом. 
Забезпечені належні умови для проведення ЗНО у пунктах тестування (гімназія, НВК, ЗОШ № 5).
Продовжується виплата іменних стипендій міського голови обдарованим школярам (9 учнів, які представляють 9 шкіл, отримують щомісячну стипендію в сумі 50 грн. щомісячно). Усього протягом I півріччя виплачено 2200 грн.
Забезпечено умови для організації гурткової роботи в ЦДЮТ. На розвиток позашкілля у I півріччі витрачено 1903.6 тис. грн.
Діти старшого дошкільного віку стовідсотково охоплено дошкільною освітою на базі ДНЗ та ЦДЮТ.
Відповідно до термінів носіння діти –сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені коштами на придбання шкільної і спортивної форми з розрахунку 200 грн. на учня за 1 форму.
За рахунок коштів бюджету розвитку міста у I півріччі 2013 р. на капітальні видатки для закладів освіти витрачено всього 131.3 тис. грн., в тому числі:
на придбання інвентаря та обладнання дошкільних навчальних закладів - 48.9 тис. грн.;
на капітальний ремонт шкіл ( у т.ч. проектно-кошторисну документацію ) - 8.4 тис. грн.;
на  придбання комп’ютерної техніки централізованої бухгалтерії -  23.3 тис. грн.;
на придбання обладнання та інвентаря для позаміського  дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Прикордонник» - 39.6 тис. грн.;
на капремонт МНВК (у т.ч. проектно-кошторисну документацію) -  2.8 тис. грн.;
на реконструкцію системи теплопостачання ДНЗ № 4  - 3 тис. грн. 


2.6. Підтримка сімей, дітей та молоді

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

За інформацією служби у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради про стан роботи в місті Нововолинську за І півріччя 2013 року щодо захисту прав дітей, профілактики дитячої бездоглядності: 
На первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 132 дитини даної категорії, з них: 25 – дітей-сиріт та 107 - дітей, позбавлених батьківського піклування. 109 з них проживають у сім’ях опікунів, 4 дитини – виховуються у дитячих будинках сімейного типу, 7 – у прийомних сім’ях; 10 – дітей знаходяться на повному держаному забезпеченні; 1 дитина тимчасово влаштована в сім’ю родичів;  1 дитина – невлаштована (перебуває у розшуку).
З початку  2013 року на первинний облік поставлено 8 дітей.
З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та застосування ефективних форм їх соціальної підтримки  міська рада затвердила міську цільову соціальну Програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2008 – 2017 роки, в якій передбачені кошти для ремонту житла дітям даної категорії.
У лютому 2013 року міською радою прийнято рішення про скасування боргів за комунальні послуги житла, право власності на яке має дитина, позбавлена батьківського піклування. Одній дитині, позбавленій батьківського піклування,  надано соціальне житло.
Працівниками служби у справах дітей значна увага приділяється своєчасному виявленню дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом І півріччя 2013 року проведено  обстеження умов проживання і утримання дітей цієї категорії  у 48 сім'ях. За результатами на облік взято 11 дітей, що проживає у 8 сім'ях, де батьки через пияцтво, наркоманію, свою асоціальну поведінку не забезпечують належних умов їх   виховання і утримання.  
Підготовлено і подано до суду 9 позовних  заяв для вирішення питання  позбавлення  батьків  батьківських прав. За результатами розгляду в судах 9 батьків позбавлено батьківських прав відносно  12  дітей.
За поданням служби у справах дітей 11 батьків  притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання своїх батьківських обов’язків.
-  здійснено 6 перевірок  дотримання чинного законодавства щодо охорони прав та інтересів дітей, організації виховної роботи, надано методичну допомогу: у навчально-виховних закладах – 12; 
-  працівниками служби спільно з працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей МВ УМВС, служби з питань захисту прав споживачів та державної податкової інспекції м. Нововолинська проведено 9 рейдів по торгових точках міста з метою виявлення випадків незаконного продажу тютюнових та алкогольних виробів дітям. Під час проведених рейдів виявлено 5 порушень. Працівниками ВКМСД МВ УМВС складено протоколи на продавців за реалізацію алкогольних напоїв неповнолітнім;
           Станом на 01.07.2013 р. оздоровленням та відпочинком охоплено оздоровленням в „Артеку” 10 дітей, у „Молодій гвардії”- 7 дітей, у таборах з денним перебуванням – 1707 дітей, у позаміському закладі оздоровлення і відпочинку „Прикордонник” – 292.
Підтримка громадських організацій, діяльність яких пов’язана із роботою з дітьми, сім’ями та молоддю:
      У поточному році продовжують залучатися до проведення міських молодіжних заходів МГО „Перспектива”(керівник Борис Карпус), МГО „Молодіжна ініціатива”(керівник Олександр Топорівський), Нововолинська станиця Пласту (керівник Вікторія Сергєєва).
       У місті налагоджено комплексну співпрацю всіх зацікавлених структурних підрозділів виконкому та інших організацій і установ щодо реалізації цільової соціальн6ої Програми „Молодь міста Нововолинська та сел. Жовтневого” на 2009-2015 роки.
Підтримка молодіжних ініціатив через проведення молодіжних заходів, фестивалів, конкурсно-розважальних програм тощо:
             Координацію роботи щодо реалізації в місті молодіжної політики забезпечує Міська молодіжна рада. У звітному періоді із запропонованих молоддю заходів до Дня молоді проведено молодіжне шоу „Міс Нововолинська-2013”, фестиваль „Молодь обирає здоров’я”, КВК „Наше здоров’я у наших руках”, Кубок міста з футболу серед політичних та громадських організацій „ Нововолинська ліга-2013” серед чоловічих команд, засідання круглого столу „Участь молоді у громадському житті міста”, брейн-ринг „Знавці Європи”, засідання круглого столу : „Україна на шляху до Європи”..
           Розвиток волонтерського руху.
           У І півріччі 2013 р. волонтери з числа членів місцевих осередків дитячих і молодіжних громадських організацій продовжили роботу щодо впорядкування спортивних і спортивно-ігрових майданчиків у житлових мікрорайонах міста та в місцях масового відпочинку населення. Найактивніше до даної акції долучилися члени міської молодіжної ради (керівник Мигас Василь), Нововолинської станиці пласту (керівник Вікторія Сєргеєва), ОСББ „Містечко” (керівник Влодарчик – 
5 мікрорайон). 
              Подальше поширення руху „Молодь за здоровий спосіб життя,” „Не будь байдужим до свого життя.”
            У рамках підготовки до проведення Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх – спільна турбота” розповсюджено буклети „Зроби сам свій спортмайданчик! Отримай радість від руху!” , за участю волонтерів Нововолинської станиці пласту проведено акцію „Поміняй цукерку на цигарку,” присвячену Всесвітньому Дню боротьби з тютюнопалінням.
           Щовівторка при проведенні комплексних рейдів у сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, проводиться просвітницька робота з батьками, які перебувають у міському банку сімей зазначеної категорії. У місті проводиться акція „Відповідальність починається з мене”, волонтерами розміщуються інфо-стікери на торгових точках міста з телефоном „гарячої лінії” з метою попередження продажів спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.
             Організовано масові заходи за участю учнівської молоді, які демонструють переваги здорового способу життя:
Олімпійський день бігу серед вихованців дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням – 11.06.2013 р.;
 Олімпійський день бігу „Рух, здоров’я і краса” – 26.06.2013 р. у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку „Прикордонник”;
мистецьку акцію „Свято радості й одвічної надії”(конкурс малюнків на асфальті).
           Сприяння надання пільгових кредитів молоді на придбання вторинного житла.
            У зв’язку з дефіцитом міського бюджету на 2013 р. у поточному році не виділялися кошти для надання пільгових кредитів молоді на придбання вторинного житла.
           Удосконалення роботи з багатодітними сім’ями та сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, щодо їх соціального захисту та підтримки: 
         Щовівторка при проведенні комплексних рейдів у сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, проводиться просвітницька робота з батьками, які перебувають у міському банку сімей. На належному рівні проводиться робота усіх суб’єктів соціальної роботи щодо соціального захисту та підтримки, які опинились у складних життєвих обставинах. Координування дій з даного напрямку здійснюється через відповідний дорадчий орган при міськвиконкомі. Проведено 7 засідань координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї та соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.
         У поточному році присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” 4 нововолинянкам, всього у місті – 97 мам-героїнь. Матеріали ще на 3 багатодітних жінок знаходяться на розгляді в облдержадміністрації та Адміністрації Президента України.
           У 2013 році продовжено видачу посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей.. Станом на 01.07.2013 р. видано 1289 посвідчень дітям з багатодітних сімей та 557 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї.
            Усі вони користуються пільгами, передбаченими Законом України від 19.05.2009 року № 1343-ІV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”, згідно якого багатодітним сім’ям встановлено право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку, а дітям з багатодітних сімей – на безоплатний проїзд транспортом.


2.7. Фізична культура й спорт

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

             Продовжити роботу щодо зміцнення матеріальної фізкультурно-спортивної бази (капітальний ремонт і реконструкція спортивних об’єктів СОКу „Шахтар” і ДЮСШ управління освіти, в т.ч. – систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, освітлення та вентиляції; придбання спеціального обладнання, інвентаря, спортивної форми і взуття):  у поточному році виділено кошти на встановлення автономного опалення у будинку спорту.
            Відкриття нових спортивних об’єктів.
           У поточному році не було відкрито нових спортивних об’єктів, однак проведено Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх – спільна турбота”, у ході якого відремонтовано за місцем проживання 7 майданчиків, у місцях масового відпочинку – 3, у загальноосвітніх навчальних закладах – 54. 
             Підготовка спортивного резерву для збірних команд з видів спорту області та держави. Участь спортсменів та збірних команд міста у чемпіонатах України серед різних вікових груп, а також серед команд вищої та першої ліги. Удосконалення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо підготовки спортсменів-розрядників. Участь представників міста у складі збірних команд Волині та України в офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях; організація навчально- тренувальних зборів для збірних області: 
- 8 спортсменам присвоєно спортивні розряди у поточному році;
 -  у м. Ізяслав (республіка Білорусь) проходив міжнародний турнір з міні-футболу серед юнаків 2001 р.н., присвячений пам’яті Героя України Г.М.Кірпи. Наша команда зайняла І місце. 
             Удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в місцях масового відпочинку населення, за місцем роботи та за місцем проживання, серед ветеранів:
             У поточному році проводились змагання серед дворових команд за місцем проживання: турнір з міні-футболу „Шкіряний м’яч”, змагання „Покажи себе” для дітей з обмеженими можливостями СЗШ № 9. У період літніх канікул згідно з окремим планом проводились змагання у рамках Всеукраїнських акцій: Олімпійський день бігу , змагання з міні-футболу, до участі у яких долучалися вихованці закладів оздоровлення та відпочинку. 

2.8.Розвиток культури

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Метою  Міської програми  розвитку культури і мистецтв на 2012 – 2016 роки є   створення відповідних умов для нормального функціонування мережі базових закладів культури, забезпечення культурних послуг для всіх верств населення  міста, підтримка професійного та аматорського мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази установ культури.
За  результатами діяльності у сфері розвитку культури і мистецтва за І півріччя:
	На капітальний ремонт приміщення історичного музею 10,0 тис. грн. 
	На придбання книг для централізованої бібліотечної системи – 17,3 тис. грн.

На капінальний ремонт об’єкту палацу культури – 2,2 тис. грн.
На придбання сценічних костюмів, взуття – 40,0 тис. грн.
На придбання звуко-підсилювальної апаратури – 50 тис. грн.
На капітальний ремонт об’єктів парку культури і відпочинку –                    62 тис.грн. 
      За відповідний період клубними  установами культури міста проведено: урочисті святкові заходи до Дня соборності України, Дня Перемоги, святкові концертні програми.
    

3.ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

3.1. Податково – бюджетна політика

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

               Податкова політика.  На 2013р. доведене бюджетне призначення до Загального фонду місцевого бюджету в сумі 56656,3 тис.грн. , що на 9752,2 тис.грн. або на 20,8 відсотки більше до фактичних надходжень 2012року ( 2012р. 46904,1 тис.грн.) , виконання 2012р. до факту 2011 р. (41158,7 тис.грн.) становить 13,9 %, або 5745,4 тис.грн.
Протягом 1 півріччя 2013р. забезпечено надходження в сумі 23061,9 тис.грн., виконання становить 90,3 відсотки з розрахунку до помісячного розпису доходів та 82,1 відсотки з розрахунку 1/365 середньоденних надходжень. Бюджет міста недоотримав 2478,8 тис.грн. до помісячного розпису та 5033,5 тис.грн. до 1/365 , порівняно з відповідним періодом 2012р. ріст становить 1408,3 тис. грн., або 106,5 %.
Не забезпечено надходження основного бюджетоутворюючого платежу - податку на доходи фізичних осіб , недовиконання 4061,9 тис.грн. , обсяг в загальній сумі надходжень становить 82,2 відсотки або 18854,1 тис.грн.
По податку на доходи фізичних осіб бюджетне призначення на 2013 рік в сумі 50934,8 тис.грн., доведений ріст в порівнянні з фактичними надходженнями 2012р. (факт 40786,7 тис.грн.) - 24,9 відс., в сумарному відношенні ріст складає 10148,1 тис.грн.
При рості ФОП по місту за грудень 2012р. — травень 2013р. до відповідного періоду 2012р. на 104,7 % рівень сплати ПДФО зменшився на             0,7 % і становить 99,3 % , а доведений ріст бюджетного призначення по ПДФО на 2013р. становить 24,9 %. Неадекватність росту ФОП до надходжень по ПДФО зумовлена наявністю забогованості по ПДФО в сумі 1218,2 тис.грн., при поступленні боргів ріст сплати ПДФО у 2013р. становив би 105,6 відсотки.
У зв’язку із зменшенням обсягів виробництва та реалізації продукції відбулось зменшення надходжень по ПДФО до минулого року:
- на 1047,0 тис.грн. по ТОВ «Луганськшахтострой» ( сплачено за 1 півріччя 2013 р. - 2,2 тис.грн. ПДФО , 1 півріччя 2012р. - 1049,2 тис.грн.) . По даному підприємству із 26.02.2013р. проводиться процедура банкрутства , основних фондів за підприємством не рахується , призначено ліквідатора підприємства.
- ПУАТ « Нововолинський ливарний завод» зменшення надходжень у 2013 р. по ПДФО відбулось на 668,1 тис. грн. порівняно до аналогічного періоду 2012р., що спричинено зменшенням обсягів реалізації продукції у 3,9 рази.
З метою збільшення бази оподаткування та виконання бюджетних призначень проведено наступні заходи:
1. За результатами проведених рейдів щодо додержання платниками чинного законодавства про оплату праці, та проведених співбесід легалізовано 24 найманих працівників, сума легалізованої зарплати- 27,44 тис.грн., додатково сплачено якими ПДФО - 4,7 тис.грн.
2. З початку року залучено 77 СПД-фізичних осіб що здійснюють діяльність на ринку до сплати єдиного податку на загальну суму 37,7 тис.грн. СПД-фізичними особами додатково зареєстровано 20 найманих працівників по яких сума сплати ПДФО складає 8,7 тис. грн.
3. Проведені співбесіди із 68 СПД по виплаті заробітної плати найманим працівникам за 4 квартал 2012р. на рівні не меше мінімального, за результатами проведення співбесід - 39 СПД підвищили рівень нарахованої заробітної плати, за результатами проведеної роботи додатково надійшло 6,1 тис. грн. ПДФО.
4. Проведеними заходами з кампанії декларування доходів громадян отриманих від здачі в найм та продажу рухомого та нерухомого майна, отримання спадщини та згідно договорів дарування додатково залучено 168 громадян по сплаті 327,5 тис. грн. ПДФО до бюджету.
5. За результатами контрольно-перевірочної роботи працівниками Нововолинської ОДПІ донараховано та сплачено платежів (штрафні санкції, пеня) по податку з доходів фізичних осіб 16,55 тис.грн.
Проводиться робота по залученню до оподаткування громадян, які беруть візи у ОВІР, суб’єкти запрошуються на співбесіди , декларують діяльність та сплачують ПДФО .
6. Проводиться робота по сплаті ПДФО ТзОВ «Продхолод», за І півріччя надійшли кошти  в сумі 250 тис.грн. від заготівлі ягід та грибів.
 Заборгованість по платежах до місцевого бюджету станом на 01.07.2013 року становить 678,9 тис.грн., проти 01.01.13р. ( 882,9 тис.грн.) відбулось зменшення податкового боргу на 204,0 тис.грн.
За рахунок вжитих заходів в І півріччі поточного року забезпечено сплату підприємствами боржниками коштів до МБ в сумі 308,4 тис.грн. :
- 288,3 тис.грн. по земельному податку ( ДП «Волиньвугілля» в сумі 149,5 тис.грн. , ВАТ”Оснастка” в сумі 88,9 тис.грн., ДП «РМЗ» на суму 38,9 тис.грн. , ВАТ «Втормет» на суму 11,0 тис.грн.( підприємство погасило повністю борг і сплачує поточні платежі);
- 14,6тис.грн. по податку на доходи фізичних осіб;
- 5,5 тис.грн. по єдиному податку
Протягом січня-червня 2013року ріст боргу до місцевого бюджету допустили підприємства :
- ТзОВ «Луганскшахтострой» - заборгованість по ПДФО становить 208,3 тис.грн.по акту перевірки . Заборгованість по фонду заробітної плати з нарахуваннями заявлена працівниками підприємства в межах 4 млн.грн. На засіданні зборів кредиторів особлива увага приділялась першочерговому погашенню заборгованості по заробітній платі.
- ДП „Волиньвугілля” - борг по земельному податку 25,5 тис.грн.(виник по строку сплати 30.06.2013 року). Недоплата земельного податку зумовлена недофінансуванням вугільної галузі. У липні борг в сумі 12,0 тис.грн. боржником частково погашено. До кінця місяця платник зобов»язується погасити борг повністю.
Заборгованість по ПДФО за даними найбільших платників в сумі 1218,2 тис.грн., ( ДП «РМЗ» 998,2 тис.грн. по ДП «Волиньвугілля» 220,0 тис.грн,- лікарняні за попоредні періоди.
Згідно вимог податкового законодавства в ДПІ по ПДФО обліковується сплата , нарахування по ПДФО проводиться по результатах проведеної контрольно- перевірочної роботи, заборгованість по ПДФО за даними особових рахунків ДПІ в сумі 309,6 тис.грн.
   
       Бюджетна політика. За І півріччя 2013 року  до бюджетів усіх рівнів по місту надійшло доходів в сумі 906589,3 тис. гривень, що на 3940,8 тис. гривень більше поступлень відповідного періоду 2012 року.
            Виконання бюджету міста забезпечено на 82,1 відсотка до плану з розрахунку 1/365 середньоденних надходжень (недоотримані –5033,5 тис. гривень) та на 90,3 відсотка до помісячного розпису доходів (недоотримані –2478,8 тис. гривень, в тому числі по І кошику - недовиконання 4046,6 тис. гривень, по ІІ кошику – перевиконання 1567,9 тис. гривень), по селищному бюджету перевиконання – 53,0 тис. гривень. 
               Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду державного бюджету по місту збільшились на 3635,9 тис. гривень, загальнодержавні податки, за рахунок яких формується дотація вирівнювання - на 2363,5 тис. гривень; доходи по бюджету міста збільшились на 1408,3 тис. гривень, забезпечено рівень динаміки власних надходжень на 6,5 відсотка, що більше від середньо обласного на 1,0 відсотки. 
Надходження власних та закріплених доходів склали 23061,9 тис. гривень, що становить 40,7 відсотка (при плані 50,0) до затверджених річних бюджетних призначень. До помісячного розпису не забезпечено надходження основного бюджетоутворюючого платежу - податку на доходи фізичних осіб, недовиконання в сумі 4061,9 тис. гривень, обсяг в загальній сумі надходжень –82,2 відсотки або 18954,1 тис. гривень. 
                Рівень виконання бюджету міста за доходами забезпечив відповідне фінансування видаткової частини бюджету. В місті забезпечена своєчасна  виплата  заробітної плати  працівникам  бюджетної сфери;  здійснено згідно з чинним законодавством  інші виплати соціального спрямування.
               Підсумки виконання бюджету міста постійно заслуховуються на засіданнях виконкому та виробничих нарадах з участю податкової інспекції, де                   зобов’язується податкову інспекцію забезпечити щомісячне, якісне виконання обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів та домогтися зменшення обсягів заборгованості по податках та недопущення утворення нових заборгованостей та зобов’язано керівників – головних розпорядників бюджетних коштів   запровадити жорсткий контроль за рухом бюджетних  коштів  і цільовим їх використанням; вжити заходи по підвищенню рівня організації роботи щодо розрахункової дисципліни та недопущення утворення дебіторської і кредиторської заборгованостей у підвідомчих установах протягом року; здійснити детальний аналіз використання коштів на енергоносії та рівень забезпеченості таких видатків.
              
3.2.Управління об’єктами міської комунальної власності
      
Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:
	
Забезпечення прозорого процесу та ефективної передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності.
Оголошення про наміри передати в оренду нежитлові приміщення, та перелік вільних нежитлових приміщень постійно  публікуються в газеті          “Наше місто”.
Виявлення нежитлових приміщень, які неефективно використовуються та незаконно займаються.
Ведеться постійний контроль за ефективністю використання майна.
В результаті проведеної роботи за першу половину року від оренди комунального майна поступили кошти в сумі 4,1 тис.грн.
	
3.3. Політика в системі використання земельних ресурсів
 
Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Площа  земель  міста  Нововолинська  та селища Жовтневе становить 1733 га., в тому  числі  міста   Нововолинська – 1537 га ,  селища    Жовтневе – 196 га. 
	Протягом І півріччя 2013 року укладено 3 договори купівлі - продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму 214451 гривень. Станом на 19.07.2013р. надійшло до місцевого бюджету 307914,30 гривень  від продажу земельних ділянок. Крім того, підготовлена до продажу за погодженням Кабінету Міністрів України земельна ділянка, яка знаходиться в оренді ТзОВ «Хан-Електробау». Після розгляду даного питання на черговій сесії Нововолинської міської ради буде укладено договір купівлі-продажу на суму 1220529 гривень. Створюється база даних по чотирьох вільних ділянках для реалізації інвестиційних проектів. А саме:
-	вул. Луцька, 5 площею 7,37 га для будівництва та обслуговування ринкового комплексу;
-	вул. Некрасова, 55 площею 2,27 га для будівництва та обслуговування торгово-розважального, офісного центру;
-	вул. Промислова, 21 площею 10,32 га для будівництва виробничих приміщень;
-	сел. Жовтневе, р-н вул. Іваничівської площею 24,0 га для будівництва виробничих приміщень

3.4. Регуляторна політика, розвиток підприємництва та дозвільна система у сфері господарської діяльності

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

На виконання Закону України "Про адміністративні послуги", доручення Президента України від 6 грудня 2012 року № 1-1/3280 «Про невідкладні заходи для забезпечення прав громадян під час отримання адміністративних послуг» рішенням Нововолинської міської ради від 20 лютого 2013 року № 23/25 «Про відділ «Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» (далі – Рішення) внесено зміни у структуру та штати виконавчих органів Нововолинської міської ради та створено відділ «Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську». Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", є складовою частиною ЦНАПу. Даним Рішенням також затверджено Положення про відділ "Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську".  Рішення вступило в дію з 1 червня 2013 року. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18 квітня 2013 року № 118 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську» затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг у місті Нововолинську. До кожної адміністративної послуги розроблено інформаційні та технологічні картки, відповідні зразки заяв, які розміщені на інформаційних стендах. До даного переліку включено 90 адміністративних послуг, які надають 13 відділ/управлінь виконавчого комітету міської ради. За червень 2013 року в Центрі зареєстровано 84 заяви від фізичних чи юридичних осіб, які зверталися за отриманням адміністративних послуг. На сайті міської ради створений окремий розділ «Центр надання адміністративних послуг», який на даний час наповнюється необхідною інформацією, що відноситься до компетенції відділу.

4.РЕАЛЬНИЙ  СЕКТОР  ЕКОНОМІКИ

4.1. Розвиток промисловості

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Розширення асортименту та насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами.
У січні–червні підприємствами реалізовано промислової продукції на 899,5 млн.грн. В структурі реалізації понад 90% припадає на продукцію переробної промисловості, у т.ч. виробництво харчових продуктів і напоїв – 41,3%, виробництво виробів з деревини, крім меблів – 34,9%, і виробництво готових металевих виробів – 5,5%.
        Використання високотехнологічного обладнання, новітніх зарубіжних та вітчизняних технологій робить продукцію конкурентноспроможною не лише на ринках Волині, але і за її межами. Не зупиняються на досягнутому та розширюють асортимент продукції досвідчені виробники – ПАТ «Нововолинський ливарний завод» та ПрАТ «Нововолинський хлібозавод».
          Вагомий внесок у промисловість роблять публічне акціонерне товариство «Нововолинський ливарний завод» товариства з обмеженою відповідальністю: «Кроноспан УА», «БРВ-Україна», «ВМП», «Нововолинський олійно-жировий комбінат», «Імперія жирів» їм належить дві третини загальноміського обсягу.
       
4.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

За  I півріччя 2013 року у місті Нововолинську було впроваджено  37 енергозберігаючих заходів на загальну суму 3,362 млн.грн., що дало змогу зекономити 1,389 млн. грн.,   391,32 т.у.п.
Основні заходи у бюджетній сфері:
- Встановлення в закладах освіти сучасних теплозберігаючих вікон —174 шт., вартість впровадження заходу 390 тис.грн.
- Утеплення віконних та дверних прорізів приміщень в закладах управління освіти, вартість заходу 10 тис.грн.
- Встановлення сучасних теплозберігаючих вікон, (7 шт.) в приміщеннях  центральної міської лікарні, вартість заходу 16 тис.грн.
- Встановлення сучасних теплозберігаючих дверей (4 шт.)  в приміщеннях  центральної міської лікарні. Вартість заходу 23,0 тис.грн.
- Ремонт м`якої покрівлі  даху ліфтової хірургічного корпусу  центральної міської лікарні, вартість заходу 2 тис.грн;
- Встановлення сучасних теплозберігаючих вікон, (24 шт.), в головному корпусі Нововолинського вищого професійного училища, вартість заходу 78 тис.грн.
- Утеплення 309 м.кв фасаду головного корпусу Нововолинського вищого професійного училища, вартість заходу 32 тис.грн.
Загалом у бюджетній сфері було освоєно 551 тис.грн., що дало економію  138 тис. грн. 
Основні заходи у комунальному господарстві:
              - Найбільш ефективним енергозберігаючим заходом  в  житлово-комунальному господарстві  являється заміна   на котельні 26-го кварталу (стара) КП «Нововолинськтеплокомуненерго» існуючих мережевих насосів  200Д/90б з електродвигуном 250 кВт на сучасні насоси  NCB 150-400А з менш потужним двигуном 90 кВт. Розрахункова економія електроенергії в опалювальний  період складає 0,316 млн.кВт год. Вартість заходу 239 тис.грн.
             - КП «Нововолинськтеплокомуненерго» проведено заміну  аварійних ділянок  теплових мереж з використанням попередньо ізольованих  труб (1170 м.п. труб різного діаметру) на загальну суму 923 тис.грн.
              - Підприємством «Нововолинськводоканал» з метою зниження втрат енергоносіїв здійснено заміну  483 м.п. аварійних ділянок водопровідних мереж міста, вартість заходу 374 тис.грн.
                - Проведено капітальний ремонт покрівлі житлових будинків ЖКП №2 ЖКО НМР, вартість заходу 18 тис.грн.
    Комунальними підприємствами міста було освоєно 2,398 млн. грн.  на заходи з енергозбереження, розрахунковий економічний ефект становить  0,896 млн. грн.
 Населенням було встановлено 391  лічильник газу на  585 тис. грн., 256  шт. лічильників холодної води та 25 шт. гарячої на 43 тис.грн.
Основні заходи у промисловості:
- Реконструкція технологічної схеми газопостачання з заміною обладнання на ГРП ПрАТ  «Нововолинський хлібозавод», вартість заходу                  27 тис.грн.,   розрахункова економія природного газу складає 0,011 млн. м3.
-  Заміна пальника на котельні №2 ТзОВ «Кроноспан УА»,  вартість заходу 300 тис.грн., розрахункова економія природного газу складає                         0,07 млн.м3.
- Впровадження заміни трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані (1500 п.м.) на ВП «Шахта №9 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська», вартість заходу 20,3 тис.грн., розрахункова економія теплової енергії 0,003 тис.Гкал.
- Заміна ламп зовнішнього освітлення на лампи з підвищеною світлоотдачею (60 )шт на промислових площадках шахт ДП «Волиньвугілля» та заміна вікон на енергозберігаючі (21 шт), вартість заходів 21 тис.грн.






4.3. Будівництво та реконструкція

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

По програмі «Соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік» з загального фонду КЕКВ 2610 КВКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» виконано робіт на суму 2134,4 тис. грн. Фактично профінансовано 1847,2 тис. грн.
На утримання вулично-шляхової мережі витрачено кошти в сумі 1051,5 тис. грн. Систематично проводились роботи з прибирання доріг і тротуарів та вивезення сміття. При зимовому утриманні доріг було організовано цілодобове чергування водіїв та механізаторів. Своєчасно виконувались роботи з очищення доріг і тротуарів від снігу та посипання протиожеледними засобами. З метою запобігання підтоплень проводився технічний огляд та очищення мереж дощової каналізації. Постійно підтримувались в справному стані засоби технічного регулювання дорожнього руху. Замінено та відремонтовано 10 дорожніх знаків.
На виконання робіт з озеленення міста витрачено кошти в сумі                    255,4 тис. грн. По вулицях і скверах міста висаджено 200 штук дерев та 10 штук декоративних кущів. На клумбах висаджено 126,4 тис.штук розсади квітів. Своєчасно проводились роботи з формування та омолодження крон дерев, обрізування кореневої порослі дерев, вирізування старих і пошкоджених гілок, видалення сухий і аварійних дерев. Систематично проводились роботи з викошування газонів та догляду за квітниками і іншими зеленими насадженнями.
На утримання мереж вуличного освітлення витрачено кошти в сумі 372,0 тис. грн. Постійно здійснюється контроль за справністю електромереж вуличного освітлення, проведено заміну електроламп  в кількості 588 штук, з них на енергоефективні - 231. Виконувались роботи з ремонту ілюмінацій по бульварі Шевченка, 15-му мікрорайоні, вул. Св.Володимира, пр. Перемоги. В скверах і по вулицях міста проводився  профілактичний ремонт та заміна світильників. Всього замінено 60 штук паркових світильників. По вул. Лермонтова, Грінченка, Ломоносова, вул. Незалежності сел.Жовтневого, вул. Шкільній при проведені заміни  електричних опор ПАТ «Волиньобленерго» виробничим управлінням комунального господарства проводились роботи з демонтажу повітряних ліній і монтажу на нові опори з реконструкцією траверс.  Проводились роботи з обрізки дерев в охоронній зоні  електромереж.
На утримання кладовищ витрачено кошти в сумі 50,0 тис. грн. Систематично проводилось вивезення сміття з територій кладовищ. Виконувались роботи по знесенню сухостійних та аварійних дерев, вирубування порослі кущів. В літній період забезпечено постачання води, проводиться покіс трави. З метою запобігання промерзання ґрунту на території кладовища, де проводиться захоронення, було завезено листя. З метою покращення благоустрою кладовища виконувались роботи з підсипки та грейдерування доріжок.
На утримання інших об’єктів  благоустрою витрачено кошти в сумі 381,1 тис. грн. Проведено ремонт і фарбування автобусних зупинок в кількості 14 штук, лавок – 55 штук, урн для сміття  - 89 штук. Проведено фарбування стін фонтанів, очищення водопровідних труб та виконано роботи профілактичного ремонту насосів. Відремонтовано і пофарбовано в’їзний знак в місто зі сторони м. Львова. 	Проводиться постійний догляд за меморіальними пам’ятниками. Поштукатурено і пофарбовано Символічну могилу воїнам УПА по вул. Винниченка, а також  періодично виконуються роботи з благоустрою прилеглої території, систематично проводиться підстригання живоплоту та покіс трави. Біля пам’ятника Прикордоннику проведено заміну пошкоджених плит, підштукатурено і підбілено пам’ятник та стіни стели.
На утримання рятувального поста витрачено кошти в сумі 24,4 тис. грн. Для забезпечення масового відпочинку населення виконано роботи з благоустрою території біля міського озера, а саме: завезено пісок, прибрано територію від сміття, проведено покіс трави. Відремонтовано і пофарбовано тіньові грибки, лавки, кабіни для переодягання, дитячі гойдалки та інші металоконструкції. Працюють питні фонтанчики. Створено рятувальний пост і проведено спеціальне навчання матросів-рятувальників, проведено технічний огляд човнів, виконано роботи з обстеження акваторії дна озера з видачею відповідних документів. Систематично проводиться прибирання територій пляжу.
По загальному фонду КЕКВ 2610, КФКВК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха було придбано дизпалива на суму    25261,52 грн.
На виконання міської програми «Розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2016рр», що фінансується по спеціальному фонду КЕКВ 2610 КВКВК 170703 було виконано роботи з поточного ремонту доріг в кількості 2086 м²2086 м² на суму 421552,90 грн., а саме:


№
пп
Назва вулиці
Обсяг виконаних робіт   м²
Вартість робіт
грн
виконавець
1.
Б-р Шевченка
88
17751,60
ПП «Сантехмонтаж»
2.
Вул.Островського
265
53463,60
-«-
3.
Вул.Шопена
118
23808,00
-«-
4.
Пр.Перемоги
239
48919,20
-«-
5.
Вул.Нововолинська
205
41361,60
-«-
6.
Вул.Миру
94
18963,60
-«-
7.
Вул.Шахтарська
82
16542,00
-«-
8.
Пр.Дружби
65
13107,60
-«-
9.
Вул.Піонерська
111
22394,40
-«-
10
Вул.Соборна
283
57098,40
-«-
11
Вул,винниченка
147
29660,40
-«-
12
Вул.Пирогова
122
24613,20
-«-
13
Вул.Грушевського
59
11902,80
-«-
14
Вул.Кауркова
84
16947,60
-«-
15
Вул.Св.Володимира
124
25018,80
-«-

На виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи витрачено кошти в сумі 109345,96 грн.
1.Капітальний ремонт – 83820,36грн.


Назва вулиці
Вартість проектно-кошторисної документації
Вартість експертизи
1.
Вул.Некрасова
7071,16
412,00
.2
Вул.Гірняцька
1766,40
1500,00
3.
Вул.Молодіжна
3535,20
1320,00
4.
Вул.А.Кримського
3696,00
1320,00
5.
Вул.Тиха
2893,20
1320,00
6.
Вул.Липинського
5624,40
1320,00
7.
Вул.І.Франка,сел.Жовтневе
873,60
1320,00
8.
Вул.Зелена, сел.Жовтневе
374,40
1320,00
9
Вул.Коцюбинського
4659,60
1320,00
10
Вул.Л.Українки
2570,40
1320,00
11
Вул.Філатова
11892,00
1324,00
12
Площа біля пам’ятника Прикордоннику
22428,00

13
Вул.Соборна
1320,00

14
Вул.Пирогова
1320,00


Разом:
70024,36
13796,00

2.Поточний ремонт:                                                  
1.Пр.Перемоги     -          виготовлення проектно-                       
  (заміна бордюр)             кошторисної документації             1873,00грн.
2.Вул.Садова                                     -«-                                      1998,00грн.
3.Вул.Раціоналізаторів                     -«-                                      1935,60грн.
4.Вул.Петрова                                    -«-                                      1886,40грн.
5.Вул.Володимирська                       -«-                                      1881,20грн.
6.Вул.Ціолковського                         -«-                                      1748,40грн.
7.Пр.Дружби                                       -«-                                     1011,60грн.
8.Вул.Грушевського,сел.Жовтневе  -«-                                     3309,60грн.
9.Вул.Маяковського                           -«-                                    1873,20грн.
10.Вул.Глінки                                      -«-                                    2060,40грн.  
11.Вул.Зелена,сел.Жовтневе             -«-                                     1186,80грн.
12.Вул.І.Сірка                                      -«-                                    2122,80грн.
13.Вул.Мічуріна                                  -«-                                      748,80грн.                                                            
    (заміна бордюр)
Разом:                                                                                    25525,60грн.

Підприємство «Нововолинськводоканал»
Маючи у своєму розпорядженні достатні виробничі потужності по наданню послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, діяльність підприємства за перше півріччя 2013 року в основному була спрямована на підтримання безперебійного функціонування виробничих дільниць, ліквідацію аварійних поривів на водопровідних та каналізаційних мережах, поліпшення якості води, повноту розрахунків споживачів за надані послуги.
Підготовка об’єктів технологічного ланцюга підприємства «Нововолинськводоканал» до роботи в зимових умовах 2013-2014 р.р. проводилась відповідно до затверджених заходів.
Станом на 01 липня 2013 року проведено ремонт обладнання 5-ти артезіанських свердловини водозабірних споруд. 
В місті експлуатаційними дільницями було ліквідовано 220 аварійних поривів водопровідних мереж. Експлуатаційними дільницями замінено понад 624 м.п. вуличних водопровідних мереж різних діаметрів а саме: вул. Нововолинська, 53, м-н Шахтарський буд. №№29,33,25А, перехрестя вул. Чайковського і вул. Чехова,  вул. Зелена,  вул. Куліша, 8 б-р Шевченка, 35 та ін.    Проведено заміну аварійної ділянки сталевого головного водоводу Ø 450 мм на поліетилен Ø 400  по вул. Чайковського від Південного водозабору – 293 м.п. за власні кошти підприємства в сумі 268,95 тис.грн.
Ремонтно-будівельною дільницею підприємства виготовлено 10 штук бетонних кілець для водопровідних та каналізаційних колодязів, заготовлено 8 т. цементу в розчинний вузол, піску – 20 м³20 м³, щебеню – 12 м³12 м³.  Проведено поточний ремонт покрівлі  КНС №5, хлораторної на Північному водозаборі.
Дільницею внутрішньобудинкових мереж в м. Нововолинську та с.Жовтневому проведено заміну водопровідних стояків та водопроводу в будинках, та підвальних приміщеннях – 622 м.п. поліетиленових труб різного діаметра, замінено понад 67 шт. вентилів різного діаметра. 
За кошти місцевого бюджету на суму 30,6 тис. грн. проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових і водогінних мереж в будинках по вул. Гагаріна, 22, м-н Шахтарський, 32, вул. Маяковського, 9 , замінено сталеві труби на поліетиленові в кількості 247 м.п.
В квітні 2013 року закуплено установку блочну електролізну «Пламя-2» на суму 42,1 тис. грн.  для знезараження питної води на Північному водозаборі, встановлення якої планується в ІІІ-у кварталі 2013 р.
Для виконання  аварійних робіт на водопровідних мережах за кошти місцевого бюджету придбано:
	Екскаватор – 2102 вартістю 99,77866 тис.грн.,

Генератор (зварювальний апарат) – 9,95134 тис.грн.,
Перфаратор GSH – 11Е – 3,010 тис. грн.
	В квітні 2013 р. з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 200,0 тис. грн. на впровадження проектів по технічному переоснащенню приладів обліку води на Північному і Південному водозаборах, де планується в найкоротший термін встановити на 21 артсвердовині лічильники холодної води. Проекти розроблені, Держекспертиза їх проведена.
На ремонт водопровідно-каналізаційного господарства за 6 місяців 2013 року підприємством витрачено понад 1124,7 тис. грн.
Надано послуги населенню по ремонту водопроводу в приватному секторі на суму понад 6,7  тис.грн., юридичним особам по ремонту водопровідної мережі, прочистці каналізації на суму 12,511 тис. грн.
	Мешканцям м. Нововолинська і смт. Жовтневого напротязі 6-ти місяців 2013 року встановлено 151 шт. приладів обліку холодної води.
	
ЖКО
	На капітальний ремонт житлового фонду виконано робіт на  394398,22 грн. 
На капітальний ремонт внутрішньобудинкових, зовнішніх каналізаційних, водогінних мереж за адресами: 15 мікрорайон - мікрорайон  Шахтарський, вул. Нововолинська, 51, Гагаріна, 22, вул. Шахтарська, 13, м-н Шахтарський, 32,36, вул. Маяковського, 9, пров. Крайній – вул. Ювілейна та ін.. виконано робіт  на 349619,89 грн.   
Розпочаті роботи з будівництва каналізації по вул. Некрасова та вул. Соборна-пр. Перемоги. По облаштуванню козирка на адміністративній будівлі на пр. Дружби, 27 виконано робіт на суму 44274,00 грн. По капітальному ремонту інших будівель та вбудованих нежитлових приміщень виконано робіт на 44599,80 грн. 
По капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг та проїздів освоєно 58611,25 грн., а по капітальному ремонту повітряних ліній електромереж по вул. І.Франка, пров. Південного, вул. Щорса, Я.Мудрого виконано робіт на 25684,37 грн.
В м. Нововолинську та смт.Жовтневе створені 97 ОСББ. Загальна площа будинків, в яких діє ОСББ – 198,2 тис.м2. Це становить 25,8 % від загальної площі всього багатоквартирного житлового фонду.                                                                                   Створені три асоціації ОСББ :  АОСББ „Містечко” (голова Влодарчик Р.І.), АОСББ „Граніт” (голова Бондаренко А.), АОСББ „Жовневе „ ( голова Манойло О.М.). 
      В управлінні ОСББ перебуває 110,7 тис.м2 , або 14,4 % від загальної площі,  87,5 тис.м2  залишились на обслуговуванні житлово-комунальних підприємств, або 11,4 %    від загальної площі.
   Крім того, 37,8 тис. м2 обслуговується ЖБК , що становить 4,9 % від загального фонду.
В 2013 році на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ передбачено 207,0 тис.грн. На даний час  виготовленні робочі проекти на шість будинків. Зараз проводиться експертиза проектно-кошторисної документації.
Постійно вдосконалюються системи поводження з відходами шляхом впровадження роздільного збору сміття на території міста. По місту встановлено контейнери для збирання пластикової тари. На влаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ освоєно 13,5 тис.грн. На заходи з ліквідації дерев незадовільного  стану освоєно 40,2 тис.грн. По благоустрою прибудинкової території та косіння трави виконано робіт на суму 20,5 тис.грн. 

Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго»
На балансі підприємства знаходяться 8 котелень, 9 ЦТП та 78,3 км тепломережі. Все це господарство об'єднано в чотири дільниці.
На даний момент по всіх котельнях та ЦТП підприємства (за винятком ЦТП 15 Мікрорайону) проведені роботи, а саме :
•	промивка та налагодження котлоагрегатів;
•	ревізія, ремонт та заміна насосного обладнання;
•	огляд та ревізія обладнання хімводопідготовки;
•	ремонт ям мокрого зберігання солі;
•	ревізія та ремонт запірної арматури в котельнях та ЦТП;
•	чистка водопідігрівачів та заміна ушкоджених трубок;
•	ревізія та ремонт електрообладнання;
•	ревізія та ремонт тяго-дуттьових пристроїв;
•	ревізія та ремонт газового обладнання;
•	налагодження та ремонт контрольно-вимірювальних приладів;
•	ремонт приміщень та покрівлі господарських споруд підприємства.
По дільницям проведено гідравлічне випробування всіх зовнішніх теплових мереж.
По підприємству проведено заміну аварійних ділянок теплових мереж, а саме :
-	дільниця № 1: замінено тепломереж в кількості 420 м/п, з них 316 м/п - попередньоізольовані;
-	дільниця №2: замінено тепломереж в кількості 464 м/п, з них 397 м/п - попередньоізольовані;
-	дільниця №3: замінено тепломереж в кількості 44 м/п;
-	дільниця № 4: замінено тепломереж та мережі ПВ в кількості 144 м/п, з них 108 м/п - попередньоізольовані.
Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури в теплових камерах в кількості 356 шт.
Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури в вузлах вводу будинків в кількості - 372 шт. (93 будинки).
Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури на стояках в житлових будинках в кількості 778 шт. (79 будинків).
Проведено заміну внутрішньобудинкових трубопроводів в кількості                    71 м/п в 17 будинках.
Проведено ремонт та промивку приладів опалення в квартирах мешканців в кількості 28 штук.
На котельні 26 кварталу (стара) та 26 кварталу (нова) проведено заміну мережевого насосного обладнання на енергоощадне за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 494,928 тис грн.
Загальний відсоток виконання заходів по підприємству становить 80 %. На виконання заходів по підготовці до опалювального періоду було затрачено 881 тис.грн.
	

4.4. Житлово – комунальне  господарство

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

1.  Капітальний ремонт житлового фонду.
Станом на 1.07.2013р.з міського бюджету освоєно 394,4тис. грн.  На 9 будинках  виконаний капітальний ремонт покрівель: вул. Сірка,3; вул. Стуса,1; вул. Грушевського, 7, 13; вул. Св.Володимира, 19; вул. Гагаріна, 5;                           вул. Пирогова, 4; м-н Шахтарський, 26; буд №1 12км сел. Жовтневе.
2.   Капітальний ремонт повітряних ліній електромереж освітлення. 
Станом на 1.07.2013р. освоєно 25,7 тис. грн. з міського бюджету на капітальний ремонт повітряних ліній електромереж освітлення: вул. І. Франка; пров. Південний.
3. Капітальний ремонт внутрішньо будинкових та зовнішніх, водогінних та каналізаційних мереж.
За півроку  освоєно 349,6 тис. грн. на капітальний ремонт внутрішньо будинкових водогінних мереж: вул. Нововолинська 51к. 1,2; вул. Гагаріна,22;      м-н.  Шахтарський,32; вул. Маяковського,9. Проведений капітальний ремонт зовнішньої водогінної мережі головної лінії Північного водозабору. Надані аванси на виконання робіт з капітального ремонту водогінної мережі Південного водозабору в смт. Жовтневе  (в районі с. Нова Лішня) та внутрішньо будинкових  водогінних мереж вул. Шахтарська,13 та м-ну Шахтарський,36.
4.   Будівництво каналізаційних мереж.
Комунальним підприємством «Будінвест» в 2013 році виготовлений проект на будівництво госпфекальної каналізації по вул. Соборна,9- пр. Перемоги, 27 та проведена експертиза на суму 1,9 тис. грн. 
5.   Внески в статутні фонди.
За кошти міського бюджету на конкурсних торгах придбаний сміттєвоз ВЛІВ МІНІ Б 13-12,5 МZ4380 на суму 498 тис. грн. , три мотопомпи «ХОНДА» на суму
18,3тис. грн., чотири мотокоси FS 450 на суму 23,64 тис. грн. Разом на суму 545 тис. грн.  
6.  Виконання заходів по охороні навколишнього природного середовища.
На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в першому півріччі 2013року використано 11,4 тис. грн.  переобладнаний майданчик збору сміття – 2,1 тис. грн.  На ліквідацію дерев незадовільного стану на прибудинкових територіях було витрачено 13,5 тис. грн.  На  висадку розсади і посівів трави – 26,7 тис. грн.  
7.  Про роботу по створенню ОСББ.
Станом на 01.07.2013р. в місті та сел. Жовтневому створені і працюють 97 ОСББ. В 2013році на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ передбачено 207,0 тис. грн.  Станом на 01.07.2013р. використано 1,9 тис. грн.  Виготовлені проекти, проводиться експертиза.
8.   Виконання  Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
Станом на 01.07.2013р. передані в комунальну власність 8 гуртожитків м. Нововолинська та сел. Жовтневе. З 789 жилих приміщень , загальною площею 29671,2 м2. приватизовані 543 жилих приміщення, загальною площею 18013,2 м2. Це 60,7% від усієї загальної площі. Приватизація жилих приміщень продовжується.


4.5. Транспорт 

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

У першому півріччі 2013 року транспортне   обслуговування   населення   в   місті   Нововолинську та селищі Жовтневому здійснювали 26 перевізників  в звичайному режимі(пільговому) та в режимі маршрутного таксі. З них  1-а юридична особа ПрАТ Володимир-Волинське АТП 10707 та 25 фізичних осіб, автомобільним транспортом:  АТП- марки Ікарус, Сетра, підприємці- марки БАЗ(Еталон), Богдан, I-VAN, та  мікроавтобусів марки Мерседес, Івеко в загальній кількості 43 одиниці.
Організація перевезень в місті здійснюється шляхом проведення конкурсів на  перевезення пасажирів автомобільним транспортом. У вказаному періоді було проведено 1 конкурс на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Основна вимога міської влади, а саме заміна малогабаритних мікроавтобусів на сертифіковані автобуси міського типу перевізниками була виконана.
Загальна кількість маршрутів становить (9) міських автобусних маршрутів загального користування.  Перевезення громадян здійснюється в різних напрямках міста та його околиць. 
В місті налічується 48 стаціонарних автобусних зупинок.
Хоча процес триває , але з ініціативи відділу транспорту і зв’язку виконкому зупинки обладнуються вивісками про назви зупинок та графіками руху. За перше півріччя графіками руху обладнано 4 зупинки.
Додатково, враховуючи звернення мешканців міста, підприємців – перевізників відділом транспорту визначено в місті 7 зупинок на вимогу.
Базовими підприємствами по обслуговуванню транспорту в місті визначено ТзДВ НВ АТП 10708 та ПП “САМ-Моторс”. Перевізники за умовами договорів укладених з вище згаданими підприємствами отримують щоденні послуги по проведенню передрейсового технічного огляду транспорту та медичного огляду  водіїв. Відділом транспорту і зв’язку у 1 півріччі 2013 року проведено 12 перевірок при виїзді транспорту на маршрути. 
З  усіма перевізниками  укладені договори на право надання послуг по перевезенню пасажирів, в яких передбачено перевезення пільгових категорій пасажирів та визначенні відповідні місця.. 
За рахунок коштів перевізників перевозяться безкоштовно та без  обмежень інваліди Великої Вітчизняної війни, інваліди по зору 1 і 2 групи, діти багатодітних сімей, афганці.
Перевізники надають благодійну допомогу місту, а саме, виділяють  автотранспорт для перевезення представників громадських організацій (Довіра, УТОС, УПА.). Таких поїздок було виконано 5.
ПрАТ Володимир-Волинське АТП 10707 виконує перевезення по 3 міських маршрутах в звичайному(пільговому) режимі. За перевезення пільгових категорій пасажирів автопідприємству відшкодовуються кошти за рахунок субвенцій із державного  бюджету. 
За перше півріччя 2013 року перевезено усіма видами пасажирського транспорту близько 3,1 млн. пасажирів.
Крім перевезення пасажирів автотранспортом в режимі маршрутного таксі у місті здійснюються перевезення пасажирів в режимі таксі. Надаються ці послуги приватними підприємцями в кількості 61 чоловік. 
Для впорядкування надання послуг на таксі відведені та впорядковані 
4 місця для стоянок та обладнанні відповідними дорожніми знаками. 
Відділ транспорту і зв’язку вишукує всі можливості і резерви щодо покращення транспортного обслуговування пасажирів та задоволення їх потреб.
Для покращення обслуговування населення пасажирським транспортом періодично працівниками ДАІ перевіряються транспортні засоби, які задіяні на перевезенні пасажирів в місті згідно запланованих операцій.
На друге півріччя 2012 року в системі роботи автотранспорту міста Нововолинська  визначено ряд завдань необхідних для виконання:
-       проведення конкурсів на перевезення пасажирів для залучення додаткового пасажирського транспорту;
	забезпечення безпеки перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах;
	досягнення найбільш раціонального співвідношення між різноманітними (по пасажиромісткості) типами рухомого складу, задіяного в обслуговуванні міських маршрутів;
	удосконалення маршрутної мережі з урахуванням забезпечення регулярним транспортним сполученням віддалених районів міста та організації роботи соціально важливих маршрутів міського пасажирського транспорту з урахуванням інтересів громадян пільгових категорій ;


4.6. Інформаційні технології та зв’язок

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Створення нових та модернізація існуючих систем одержання та обробки інформації. 
Продовжуються роботи з модернізації існуючих робочих місць (заміна застарілих комплектуючих, ремонт обладнання та облаштування нових робочих місць).
Легалізація  програмного забезпечення.
Продовжуються роботи з питань легалізації програмного забезпечення: закупівля нової техніки відбувається одночасно із закупівлею ліцензійного ПЗ: для робочих місць, які не мають ліцензії, вона закупляється окремо. 
Впровадження електронного цифрового підпису. 
Впроваджується використання електронного цифрового підпису відділами виконкому для захисту персональних даних працівників, а також службової інформації.


4.7. Споживчий ринок товарів та побутових послуг
Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Торговельне обслуговування населення м. Нововолинська  та сел. Жовтневе забезпечують 460 торговельних  підприємств: з них 90 – продовольчі  магазини, 262 – непродовольчі,  32 – аптечних закладів,   10 – АЗС, 65 – підприємств ресторанного господарства, а також госпрозрахунковий ринок  і торгові ряди розміщені в сел. Жовтневому,   15-му мікрорайоні, м-ні Шахтарському і в центрі міста біля стадіону “Шахтар”. Побутовим обслуговуванням населення займаються 205 підприємств та підприємців міста.
Оборот роздрібної торгівлі за усіма каналами реалізації у І півріччі 2013 року становив 352103 тис. грн., що складає 118,6% у порівняльних цінах до відповідного періоду минулого року.
Підприємства та їх структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізували послуг на 26653,0 тис.грн. У розрахунку на одного жителя цей показник становив 459,5 грн.
Слід відзначити, що за останні роки торгівельна галузь зміцніла, розширилась і перетворилась у високорозвинену, адаптовану до ринкових умов. Вона залишається одним з найбільш перспективних видів економічної діяльності.
Забезпечено також надання послуг першої потреби, а саме: перукарні, ремонт складної побутової техніки та радіоелектронної апаратури, пошиття та ремонт одягу і взуття. 
Встановлена позитивна динаміка розвитку готельного бізнесу (6 закладів, що надають готельні послуги, понад 100  ліжко-місць).
Майстерні по ремонту взуття, розміщенні в усіх куточках міста та сел. Жовтневого, що дуже зручно для споживачів. 
Збільшилось у місті і майстерень та ательє, по пошиттю одягу. 
Широко представлена в місті і мережа майстерень та автомийок по ремонту та обслуговуванню автомобільної техніки. 
Працюють в місті майстерні по виготовленню меблів, виробництву столярних виробів. 
Сьогодні знову у пошані вироби майстрів-ковалів: балконні та камінні решітки, огорожі, хвіртки та навіть смітники на фігурних підставках. 

 5. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Керівництвом цивільного захисту міста проводилась значна робота щодо зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення шляхом  забезпечення ефективного функціонування в місті ланки територіальної  підсистеми  єдиної  державної   системи  цивільного  захисту  населення і територій. 
У березні 2013 року, стан цивільного захисту міста перевірявся у ході Комплексної інспекторської перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони, готовності органів управління та сил реагування до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій м. Нововолинська, яку проводило управління ДСНС у Волинській області та у ході командно-штабного навчання (червень), яке проводило Управління цивільного захисту Волинської ОДА. Загальна оцінка „Обмежено готові до виконання завдань”.
Основна увага приділялась забезпеченню безпеки людей на водних об’єктах в зимовий та літній періоди, готовності господарства міста до повеней та підтоплень, забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя та недопущення масового отруєння людей, підтримання належного стану пожежної безпеки на промислових підприємствах, житлово-комунальному господарстві та закладах освіти міста, забезпеченні населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою, готовності господарства міста до роботи в осінньо-зимовий періоди, стану паспортизації та декларування безпеки потенційно-небезпечних об’єктів міста. 
За звітний період в місті зареєстрована надзвичайна ситуація природного характеру (дуже сильний сніг, хуртовини). Незважаючи на вжиті заходи, мали місце інші некласифіковані події: пожежі, отруєння, але без фатальних наслідків, що є позитивним.
На попередження виникнення і ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачено 53 тис. грн. резервного фонду міста, із них використано 36886,50 грн.. Також бюджетом міста на 2013 рік виділено 10 000 грн. на накопичення запасу ПММ, згідно „Комплексної програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Нововолинську  на 2011-2017 роки” 
Найболючішим питанням забезпечення нормальної життєдіяльності населення є ліквідація локальних підтоплень, які виникли в результаті закриття шести шахт та аномальних весняних снігопадів та злив. 
За висновками геологорозвідки рівень ґрунтових вод на території міста піднявся на 1,5-2м. 
Фінансування Державної та регіональної програми щодо водопониження в останні роки здійснюється не у повному обсязі, тому, для вирішення проблеми підтоплень, керівництво міста приймає компромісні рішення із залученням коштів підприємств та дольової участі самих жителів міста. 
Діяльність підприємств, установ та організацій міста організована у відповідності з керівними документами, що регламентують цивільний захист (ЦО). В цілому об’єкти господарювання міста готові до виконання поставлених завдань.                                         

6. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Забезпечення прозорості закупівельних процедур з метою запобігання економічних зловживань при здійсненні державних закупівель та підвищення  їх якості.
Сприяння вчасному формуванню плану державних закупівель для забезпечення найбільш пріоритетних потреб міста.
Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти у межах бюджету міста з початку 2013 року, здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства з метою забезпечення найбільш пріоритетних потреб міста, необхідній для розв'язання економічних та соціальних проблем, реалізації цільових програм на підставі вчасно сформованих та затверджених планів державних закупівель. 
         Організація навчання членів тендерних комітетів міської виконавчої влади та структурних підрозділів з питань організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні державних закупівель.
Члени тендерних комітетів, у разі необхідності, мали змогу пройти навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення закупівель за навчальними програмами підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері закупівель у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


7. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

На сьогоднішній день на території обслуговування Нововолинського МВ УМВС зареєстровано 2 громадські формування: «Варта порядку»                               м. Нововолинська (до якого входять 66 вартових, з яких 20 чоловік приватних охоронних структур «Кондор», Кондор-сервіс» та «Арсенал» та 46 осіб мають травматичну зброю) та «Закон і порядок» у смт. Жовтневому ( налічує 34 чол.). Очолюють дані громадські формування пенсіонери МВС у м. Нововолинську «Варту порядку» Парфенюк О.Є та смт. Жовтневому «Закон і порядок» - Кикоть В.О. З даних формувань відібрано 12 громадських помічників дільничних інспекторів міліції СДІМ міського відділу.
Протягом шести місяців зусилля співробітників Нововолинського МВ УМВС та громадських формувань «Варта порядку» та «Закон і порядок» з охорони громадського порядку були направлені на відновлення і підвищення співпраці працівників відділу міліції та членів формування, залучення нових громадських помічників дільничних інспекторів міліції. 
Вартові порядку та громадські помічники дільничних інспекторів міського відділу постійно надають допомогу працівникам міліції МВ в забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, профілактиці правопорушень на території обслуговування Нововолинського МВ УМВС. Спільно з дільничними інспекторами міліції громадські формування постійно приймають участь у рейдах щодо попередження крадіжок на дільницях обслуговування, перевірці за місцем проживання підоблікового елементу, проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які схильні до вчинення злочинів та правопорушень, боротьбі з пияцтвом, наркоманією та порушенням правил торгівлі, проведення різноманітних операцій. Спільно з працівниками МВ, громадськими формуваннями та громадськими помічниками проводилися виїзди журналістів з рейдовими бригадами на виконання тих чи інших завдань, в тому числі перевірки за місцем проживання осіб, які перебувають на профілактичних обліках МВ. Вартові порядку міста невідкладно інформують міліціонерів міського відділу про відомі їм факти підготовки чи вчинення злочинів, місця зосередження антигромадського елементу у місті. Вони сприяють дільничним інспекторам міліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті майна підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та охороняють місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції, постійно уживають заходи до надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень. Саме завдяки тісної співпраці членів громадських формувань з працівниками МВ, чергування у нічний час та у вихідні дні розкрито ряд злочинів. Саме участь громадян в охороні громадського порядку позитивно впливає на стан оперативної обстановки у місті. Так протягом поточного періоду за участю громадських формувань розкрито 36 злочинів, затримано 34 особи за адміністративні правопорушення, взято участь у проведенні 16 рейдів та відпрацювань на території обслуговування.
З вартовими порядку згідно планів та розробленої тематики проводяться навчання на яких вивчаються нормативно правові акти, вміння орієнтуватись та діяти в тій чи iншiй обстановці. Для удосконалення дiяльностi “Варти порядку” її члени вивчають передові досвіди громадських формувань інших областей України. Щоквартально підводяться підсумки роботи кожного формування, а метеріали діяльності кожної Варти порядку накопичуються у папці щодо аналізу та узагальнення результатів роботи громадських формувань.
Діяльність громадського формування «Варта порядку» шахтарського міста Нововолинська та «Закон і порядок» смт. Жовтневого - постійно забезпечує законність, належний правопорядок на території обслуговування та позитивно впливає на імідж міліції в цілому.
Працівниками Нововолинського МВ УМВС, було проведено зустрічі з власниками великих торгівельних закладів, заправок, банківських установ, розважальних закладів, інших установ, підприємств, організацій в ході яких з’ясовано інформацію про те, скільки на зазначених об’єктах, встановлено відеокамер з архівацією даних і з яких є змога бачити те, що відбувається на вулицях та в інших громадський місцях.
На даний час в місті Нововолинську встановлено чотири відеокамери з виводом зображення в Нововолинський МВ УМВС. Дані відеокамери встановлені на центральних вулицях міста Нововолинська, а саме 2 камери по пр. Перемоги, 1 камера по пр. Дружби, 1 камера на бульварі Шевченка. Дані відеокамери встановлені з урахуванням, де скоюються вуличні злочини та відбуваються масові заходи.
В подальшому планується встановити 4 відеокамери на наступних вулицях: бульвар Шевченка (ринок), 15 мікрорайон (центральна площа), Маяковського, м-н Шахтарський.
Державтоінспекцією м. Нововолинська контролюється утримання 99 км доріг загального користування, в тому числі 8 км + 500 м – державного значення та 91 км доріг місцевого значення.
Протягом 6 місяців працівниками ВДАІ Нововолинського МВ спільно з начальником дільниці благоустрою міста ВУКГ та начальником ДРП № 9 філії «Володимир-Волинська ДЕД» проводилося обстеження вулично-шляхової мережі м. Нововолинська та автодороги державного значення Р-15 Ковель-Жовква.
Так проведеними обстеженнями було перевірено 75 км доріг місцевого значення, 8 км доріг державного значення, з яких 2,5 км доріг державного значення та 15 км доріг місцевого значення уражені ямковістю. Протягом І півріччя комунальній службі ВУКГ та Володимир-Волинському ДЕД видано 51 вимогу, 5 приписів та складено 13 протоколів за неналежне утримання вулично-шляхової мережі міста. Разом з тим з метою приведення ВШМ у придатний для руху транспортних засобів стан було направлено 5 інформаційних листів та 3 пропозиції на міського голову, 3 листа на селищного голову, 7 інформацій начальнику ВУКГ та Володимир-Волинському ДЕД, для відповідного реагування, що стосується забезпечення безпеки дорожнього руху.



     Секретар ради                                                                              В.Д.Рожелюк   




