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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Олександр КІСТРУГА,

т.в.о. голови Сокирянської районної 
державної адміністрації

У 2008 РОЦІ СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОН 
ЗРОБИВ КРОК ВПЕРЕД

Зусилля нашої команди по реалізації державної політики органами виконавчої  
влади щодо комплексного розвитку району дозволила отримати якісні зміни в  
економіці та соціальній сфері. Це засвідчують  результати роботи. Сьогодні відрадно  
констатувати, що Сокирянський район за підсумками роботи у минулому, 2008 році, за  
комплексним оцінюванням соціально-економічного розвитку районів, міст області  
здобув перше рейтингове місце.

Особливо напруженим було ІІ півріччя. 
Адже саме на цей період довелося виконати чи-
малий обсяг робіт по ліквідації наслідків, завда-
них минулорічною липневою стихією. Завдання 
ускладнювалося тим, що 1 вересня ми не могли 
посадити за парти школярів Сербичанської та 
Василівської ЗОШ. Ці школи були зруйнова-
ні. Тож за сприяння обласної влади, і зокрема, 
голови облдержадміністрації В. Куліша в день 
знань, після урочистих лінійок, 215 дітей сер-
бичанців та василівчан виїхали на відпочинок 
та навчання до Криму у Міжнародний дитячий 
центр “Артек”. Тим часом були організовані ро-
боти по відновленню цих навчальних закладів

Треба сказати, що минулої осені наш район 
став великим будівельним майданчиком. Продо-
вжувалися роботи на добудові районної лікарні. 
До речі, в другому півріччі на цьому важливому 
для жителів нашого району об’єкті було освоєно 
4 млн.грн. На кількох об’єктах успішно працю-
вало мале підприємство “Віталла”, де керівни-
ком є Борис Володимирович Швець. Добротно, 
якісно виконували роботи висококваліфіковані 
фахівці будівельної організації ”Дністроелек-
тросервіс” під керівництвом Василя Івановича 
Кирилюка. Напружено працювали колективи 
філії “Сокирянський райавтодор”, приватного 

підприємства “Авангард”, товариства з обме-
женою відповідальністю “Промрембуд-3” та 
інші. Словом, завдяки чіткій організації віднов-
лювальних робіт нам вдалося за неповних три 
місяці ввести у стрій діючих 2 школи, відремон-
тувати ще кілька закладів освіти, охорони здо-
ров’я, культури.

 У планах  нинішнього року – завер-
шення будівництва райлікарні. Зведення цього 
вкрай важливого для мешканців району закла-
ду розтягнулося в часі майже на 2 десятиліття. 
В умовах фінансово-економічної кризи чимало 
об’єктів в Україні, через брак коштів, замороже-
ні. Нам, безперечно за підтримки обласної вла-
ди, вдалося внести в перелік пускових об’єктів 
Сокирянську районну лікарню та очисні спо-
руди в м. Сокиряни. Джерелом фінансування 
добудови лікувального закладу в райцентрі ста-
не, як і в попередні роки, Міністерство палива 
і енергетики України. Це відомство з 2006 року 
фінансує об’єкти соціального призначення  міс-
та Новодністровськ та Сокирянського району, 
виділяючи кошти, як компенсацію за землі, що 
відійшли під будівництво Дністровської ГЕС та 
ГАЕС. На ці цілі передбачено 205 млн.грн. До 
речі, за кошти Мінпаливенерго плануємо також 
відновити водопровідні мережі у придністров-
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ських селах Ожеве, Кормань, Братанівка, Во-
лошкове. В минулому році ми порушили перед 
енергетиками питання експлуатації сільських 
доріг через села Ожеве та Василівку. Річ у тому, 
що рух великовантажного транспорту централь-
ною дорогою цих сіл спричинив руйнування 
прилеглих будинків. Тож на численні звернен-
ня громадян створена відповідна комісія, яка 
проводить обстеження житла та господарських 
споруд. Таких господарств, які підлягають від-
новленню, лише у Василівці нараховується по-
над 45.

 Район наш сільськогосподарський, тому 
зрозуміло, що велику увагу приділяємо аграр-
ному сектору економіки. Хочу зазначити, що 
минулий рік був щедрим на урожай. Валовий 
збір зерна становив 388,5 тис. тонн. Це у 3,6 
рази більше ніж мали в районі за підсумками 
господарювання 2007 року. Багатий урожай, 
щоправда, не виправдав сподівань селян. Роз-
виток сільськогосподарського товаровиробника 
гальмує диспаритет цін на вирощену продукцію 
та на техніку, паливно-мастильні матеріали, до-
брива, засоби захисту рослин.

 Але, як мовиться, весна диктує свої умо-
ви і аграрії усіх форм власності дбають щоб 
ефективно використати наявний потенціал та 
зробити заділ на щедрий урожай нинішнього 
року. А крім достатньої кількості насіння ярих 
культур, доведених до відповідних посівних 
кондицій, маємо для регіональних потреб 5,4 
тис.тонн  продовольчого зерна. З метою за-
безпечення продовольчої безпеки регіону та 
стабілізації цінової ситуації на ринку зерна, 
сформовано та заготовлено трьохмісячний не-
знижувальний регіональний запас продоволь-
чого зерна в обсязі 850 тонн. 

 Відповідна робота проводиться рай-
держадміністрацією по виконанню доходної 
частини місцевих бюджетів, здійснюється на-
лежний контроль за раціональним витрачанням 
бюджетних коштів та їх цільовим призначен-
ням. Серед пріоритетів, таких, які потребують 
постійної уваги, є питання соціального захисту 
населення району. На жаль, фінансово-еконо-
мічна криза породжує збільшення чисельності 
малозабезпечених громадян. Щоб не бути голо-
слівним звернуся до цифр. Відповідно до Зако-
ну України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” таку допомогу отри-
мують майже 330 чоловік. Ще 1515 одержува-
чів отримують державну допомогу сім’ям з ді-
тьми. Видатки на виплату всіх видів державних 
соціальних допомог склали 12512 тис.грн. За 
рахунок коштів районної програми “Турбота” 
протягом минулого року надано матеріальну 
допомогу майже на 170 тис. грн. І хоча розміри 
допомоги зростають, ціновий прес не пом’як-
шує становище малозабезпечених верств насе-
лення.

 Зрозуміло, що висвітлити в одному жур-
нальному матеріалі всі аспекти життєдіяльнос-
ті району не можливо. Суспільно-політичне 
та соціально-економічне життя сокирянщини 
складне і багатогранне. Крім традиційних, уже 
напрацьованих напрямків  роботи по забезпе-
ченню потреб громадян, ми прагнемо реалізу-
вати і нові проекти. Зокрема, використати гео-
графічне розташування та втілювати в життя 
деякі інвестиційні проекти в рамках транскор-
донного співробітництва. Маємо неабиякий 
туристичний потенціал. Ставку робимо на іні-
ціативу та співпрацю із всіма суб’єктами госпо-
дарювання.

СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

В області реалізовуватиметься нова молодіжна 
політика

Програму реалізації державної політики 
з питань сім’ї, дітей та молоді Чернівецької 
області на 2009-2010 роки затвердила 27-ма 
сесія обласної ради. Програма розроблена 
з метою поглиблення процесу формування і 
реалізації нової молодіжної, дитячої та сімей-

ної політики в області, що має стати одним 
з пріоритетних напрямів діяльності органів 
державного управління та місцевого само-
врядування. Програму планується реалізува-
ти впродовж двох років на кошти обласного 
бюджету. прес-служба обласної ради


