Публічний звіт
голови Бершадської районної державної адміністрації
Стефанцова Івана Васильовича за 2018 рік
Шановні учасники засідання!
На виконання Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 45 Закону України «Про державну службу», згідно
з Типовим порядком проведення публічного звіту керівника органу
виконавчої влади, затвердженим наказом голови Національного
агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277, з
метою належного інформування громадськості про діяльність
Бершадської районної державної адміністрації, до Вашої уваги
надається звіт про проведену роботу у 2018 році.
Протягом звітного періоду Бершадська районна державна
адміністрація, працювала відповідно до завдань визначених Картою
пріоритетів та цілей на 2018 рік, розроблених на основі Стратегії та
Програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Бершадського району.
Спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування
досягнуто позитивних результатів.
Зупинюся на основних показниках, які наочно відображають стан
справ.
Запорука належного розвитку району - наповнений бюджет. Тому
основні зусилля були спрямовані на збільшення його обсягу в
порівнянні з минулими роками.
Починаючи з 2015 року дохідна частина бюджету по доходах, без
урахування міжбюджетних трансфертів, зросла з 75 мільйонів до
165 мільйонів гривень.
Впевнено можна говорити, що місцеві бюджети з бюджетів
споживання перетворилися в бюджети розвитку.
Це стало можливим, насамперед завдяки децентралізації —
реформі, запровадженій Президентом Петром Порошенком та урядом
країни.
Бюджетна
децентралізація
та
розширення
повноважень
територіальних
громад
забезпечили
підвищення
фінансової
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самостійності бюджетів базового рівня та зміцнення їх фінансової
основи та самодостатності.
Найкращим результатом процесів децентралізації в районі є
утворення та успішне функціонування 2 ОТГ – Джулинської та
Шляхівської.
З початку впровадження реформи децентралізації сформовано та
використано бюджет розвитку на загальну суму 123 мільйони 226
тисяч гривень.
У 2018 році бюджет розвитку району склав 40 мільйонів 723
тисячі гривень, що більше в 2 рази чим на початок децентралізації.
В порівнянні з періодом 2017 року сума видатків бюджету
розвитку зросла на 2 мільйони 127 тисяч гривень.
Характеризуючи бюджетні показники, слід зазначити, що за 2018
рік бюджет отримав 165 мільйонів гривень (2017 –140 мільйонів)
власних доходів, що становить 116 відсотки до плану. Понад план
залучено 23 мільйони гривень.
По районному бюджету план по надходженнях виконано на 121
відсотків, отримано 90 мільйонів гривень (2017- 75 мільйонів).
Сільські (міський) бюджети отримали 74 мільйонів гривень власних
доходів або 111 відсотків до планових показників.
Видатки загального фонду бюджету району в порівнянні з 2017
роком збільшились на 74 мільйони гривень і становили 514,7
мільйонів.
Протягом 2018 року профінансовано виконання 29 районних
програм на суму 26,2 мільйонів гривень.
Найбільше видатків спрямовано на освітянські програми - 7,4
мільйони гривень, на соціальний захист – 5,1 мільйонів гривень,
охорону здоров’я -3,3 мільйони,
культуру і мистецтво – 2,9
мільйонів, утримання автомобільних доріг – 1,9 мільйонів гривень.
В 2019 році основним завданням є виконання місцевих бюджетів
по власним і закріпленим доходам, збалансування місцевих
бюджетів, дотримання встановленого розміру мінімальної заробітної
плати,інших соціальних стандартів, забезпечення асигнуваннями
захищених статей видатків.
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Збільшення
місцевих бюджетів дозволяє комплексно
розв’язувати соціальні та економічні питання.
Зокрема у звітному періоді реалізовувався комплекс заходів з
розбудови інфраструктури району — ремонту доріг, шкіл, дитсадків,
лікарень, благоустрій парків і зон відпочинку, створення місць для
зайняття різними видами спорту та культурного дозвілля.
І ми не будемо зменшувати оберти, адже по переду понад 100
проектів, що внесені до Перспективного плану розвитку
територіальних громад району які спільними зусиллями реалізуємо
протягом 2019 – 2021 років.
Раціональне, заощадливе використання фінансового ресурсу є
основною складовою роботи на місцевому рівні.
Так, в 2018 році закладами та установами, що фінансуються з
місцевих бюджетів через систему «ProZorro» проведено 442
процедур закупівель, із них: 32 тендерних та 410 допорогових
процедур.
Економічний ефект завдяки електронним закупівлям – 1,6
мільйонів гривень в тому числі 535,7 тисяч гривень за результатами
тендерних, 1,1 мільйонів гривень за результатами допорогових
закупівель.
Сільськогосподарська галузь є основою реального сектора
економіки району.
Власне
завдяки
роботі
агропідприємств
забезпечується
продовольча безпека, наповнюються місцеві бюджети, підвищується
рівень доходів людей, підтримуються і фінансуються важливі
соціальні проекти в сільських населених пунктах, утримується
місцева інфраструктура.
Аграріями вироблено валової продукції за підсумками минулого
року на загальну суму 551 мільйон гривень, що більше до
попереднього періоду на 59 мільйонів або на 12,0%.
Виробництво зерна у 2018 році склало 275 тисяч тонн при
середній урожайності 71 ц/га.
Приріст виробництва зернових культур склав 800 тисяч тонн.
Зокрема намолочено 184 тисяч тонн кукурудзи, 57 тисяч тонн
соняшнику.
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Вирощено понад 64 тисячі тонн цукрових буряків
при
урожайності 509 ц/га.
За результатами діяльності агроформувань району отримано
409,4 мільйонів гривень прибутку, що на 210 мільйонів більше до
2017 року та на 134,5 мільйонів перевищує показник прибутковості в
2016 році.
Ефективна діяльність галузі є основою збільшення розміру
оплати праці, підвищення рівня розрахунків за земельні паї,
інвестування у виробництво.
Так, лише за 2018 рік рівень оплати праці працівників
підвищився на 23,5% і в середньому становить 7 082,0 грн..
Зазначу, що два роки потому її розмір був 3 387,0 грн.
Нараховано та виплачено 244 мільйонів гривень орендної плати
за землю. Доходи населення за даним напрямком до минулого року
зросли більше як на 114 мільйонів.
І якщо середній розмір орендної плати по району складав у 2016
році 3,5% то в 2018 він становить - 8,0%.
З виплаченої орендної плати в громади надійшло 44 мільйонів
гривень податку на доходи з фізичних осіб. Для порівняння місцеві
бюджети в 2017 році отримали лише 23,4 мільйонів даного виду
податку.
Постійно модернізується виробництво, впроваджується сучасні
технології ведення господарської діяльності, оновлюються основні
засоби.
Так, протягом 2018 року в галузь вкладено 85,3 мільйонів
гривень капітальних інвестицій, що на 7,4 мільйонів більше до
минулого та в 2 рази більше до 2016.
Придбано 43 одиниці сільськогосподарської техніки та
обладнання на суму 69 мільйонів гривень.
Суттєвою допомогою розвитку аграрного сектора є реалізація
урядових програм підтримки галузі тваринництва.
В минулому році 1117 фізичних осіб скористались програмою
щодо
виплати
дотацій
фізичним
особам
за
утримання
ідентифікованого та зареєстрованого молодняку ВРХ і отримали 1,7
мільйонів гривень бюджетної дотації.
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Юридичними
особами
за вирощування ВРХ отримано 557
тисяч гривень державних дотацій.
В 2018 році промислові підприємства збільшили обсяги
реалізованої продукції в 1,7 рази. Даний показник становить 636,6
мільйонів гривень.
Працювали над залученням інвестицій в галузі економіки району.
Сформовано інвестиційний альбом з переліком вільних не
задіяних виробничих площ, описано для зацікавлених осіб 16
земельних ділянок з відповідною інфраструктурою.
Прийнята та впроваджуються заходи програми залучення
інвестицій та розвитку промислового потенціалу району на 2016 –
2020 роки.
Забезпечуємо належний супровід реальних інвестиційних
пропозицій.
Обсяги капітальних інвестицій розрахунково становлять 335,0
млн. грн.. Даний показник має позитивну динаміку протягом останніх
трьох років.
Здійснюється реалізація ряду важливих проектів. Зокрема:
ТОВ
«Електросолар»
будівництво
фотогальванічної
електростанції. Потужність 5,5МВт. Обсяги інвестицій 104,0 млн.
грн.
ТОВ «Сонячна енергія» - будівництво сонячних батерей.
Потужність 1,8 МВт. Орієнтовна вартість проекту 25,0 – 30 млн. грн.
ПП «Явір Агросервіс» - реконструкція тваринницьких приміщень
для відгодівлі ВРХ. Вартість реконструкції 5,0 млн. грн.
У
районі
створені
сприятливі
умови
для
розвитку
підприємницької діяльності в тому числі через реалізацію заходів
програми розвитку малого та середнього підприємництва.
За 2018 рік започаткували діяльність 23 юридичних особи та 245
фізичних осіб – підприємців, всього здійснюють діяльність понад 2,5
тисяч суб'єктів підприємницької діяльності.
У минулому році відкрито 186 підприємств торгівлі, 16
підприємств побуту та 2 підприємства громадського харчування.
Найбільша частка зайнятих в сфері оптової та роздрібної торгівлі
- 71 %.
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Сума
надходжень
до бюджетів
усіх
рівнів
від
діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 82,3 мільйонів
гривень, або 36,8 % від загальних обсягів надходжень.
Впродовж звітного року збільшилась кількість найманих
працівників у фізичних осіб – підприємців.
На кінець року використовували найману працю 319 підприємців
– фізичних осіб, які створили 411 робочих місць.
За рік кількість роботодавців – підприємців збільшилось на 52
особи, а чисельність працевлаштованих людей на 72.
На постійному контролі перебували питання легалізації найманої
праці.
За результатами проведеної роботи додатково надійшло коштів
до бюджетів усіх рівнів понад 300 тисяч гривень, що на 77 тисяч
гривень більше ніж у 2017 році.
Протягом звітного періоду працевлаштовано незайнятих 1095
громадян. Направлено на професійне навчання 221 особу. Надано
профорієнтаційних послуг 2,5 тисячам осіб. Направлено майже 300
людей на громадські та інші роботи тимчасового характеру.
В частині вдосконадення соціально-трудових відносин постійно
впроваджуються заходи щодо підвищення рівня середньомісячної
заробітної плати та дотримання державних стандартів в оплаті праці.
Розмір заробітної плати в 2018 році склав 6 тисяч 873 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати за звітний рік відсутня.
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів приймали
участь в різноманітних конкурсах та проектах.
Підготовлено 50 проектів для участі в 15 обласному конкурсі
розвитку територіальних громад.
Загальна вартість проектів-переможців становить 6,8 мільйонів
гривень, в тому числі з фонду Конкурсу – 1,7 мільйонів гривень, з
місцевого бюджету – 3,7 мільйонів гривень, залучено кошти
спонсорів в сумі 1,4 мільйонів гривень.
Переможцями визнано 21 проект, з них 5 по екологічному
напряму. 9 проектів орієнтовані на капітальний
ремонт,
реконструкцію чи будівництво об’єктів освіти, 1 спортивної
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інфраструктури, 2 на
об’єкти культури,
3
на
благоустрій
паркової зони та 1 інфраструктурний проект.
У другому районному конкурсі проектів розвитку територіальних
громад 12 проектів були визнані переможцями. Загальна вартість
проектів становить 1,3 мільйонів гривень, в тому числі з районного
бюджету виділено 562 тисяч гривень, з сільських та міського
бюджетів залучено 367 тисяч гривень, а також додатково залучено
380 тисяч коштів організацій-партнерів.
У конкурсі "Село: кроки до розвитку” визначено чотири
переможці від району. Загальна сума підтримки 200 тисяч грн.
Постійно
вдосконалюється
робота
Центру
надання
адміністративних послуг в якому надається 107 адміністративних
послуг.
Максимально ефективними є послуги мобільного сервісного
центру МВС.
Крім того, жителі району отримали можливість замовити
адміністративні послуги в
режимі он-лайн через веб-сайт
райдержадміністрації.
За надання адміністративних послуг в 2018 році до районного
бюджету у вигляді адміністративного збору надійшло 572 тисячі
гривень.
Відповідно до районної програми забезпечення функціонування
та фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг
на 2017-2019 роки на покращення матеріально-технічного
забезпечення витрачено 135,8 тисяч гривень
Питання благоустрою, ремонту доріг,
екології залишаються
одними із пріоритетних в діяльності райдержадміністрації та органів
місцевого самоврядування.
Всього на заходи з благоустрою в 2018 році спрямовано майже 7
мільйонів гривень. (2017 – 6,0 млн., 2018- 6,9).
На утримання доріг комунальної власності в 2018 році
використано 5,6 мільйонів гривень.
На дорогах загального користування фактично виконано
ремонтних робіт більше як на 16 мільйонів гривень в тому числі за
рахунок державного бюджету - 14,2 мільйонів гривень, за рахунок
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районної
програми реконструкції
ремонту
та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування Бершадського району на 2016-2018 роки – 1,9
мільйонів гривень.
За рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток
проведено капітальний ремонт доріг по вул. Кармелюка та вул.
Думанського в м.Бершадь. На ремонтні роботи використано 1
мільйон 373 тисяч гривень з державного бюджету та 959,4 тисячі
гривень з місцевого бюджету.
В рамках реалізації обласного конкурсу розвитку громад
реалізовано п’ять екологічних проектів. Загальна вартість –382 тисячі
гривень.
Роздільний збір відходів впроваджується в Красносільській,
М’якохідській,
Лісничанській,
Поташнянській,
П’ятківській,
Михайлівській та Шляхівській громадах.
У звітному періоді реалізовувались заходи районної Програми
енергозбереження:
- в бюджетних установах району впроваджено заходів з
енергозбереження на 16 мільйонів гривень;
- згідно прийнятої районної програми компенсації відсоткової
ставки по кредитах на заходи з енергозбереження відшкодування
отримали 275 осіб на суму 109,0 тис. грн.
Одним
із
пріоритетних
напрямків
діяльності
райдержадміністрації в 2018 році була робота щодо безпеки
життєдіяльності населення району.
Постійно здійснювався супровід стану матеріально – технічного
резерву для ліквідації та запобігання виникнення НС.
Протягом року що минув проводились перевірки районних служб
на придатність до ліквідацій надзвичайних ситуацій, штабні
тренування
органів
управління
цивільного
захисту ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту.
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Практичні
дії відпрацьовувались
на
базі
Маньківської та Красносільської сільських рад.
Сформований резервний фонд в розмірі 3,3 мільйони гривень
давав можливість за необхідності своєчасно реагувати та не
допускати НС.
139 осіб пройшли навчання в обласному методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
Організовано проведення технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту з метою їх належного утримання та
експлуатації.
В
належному
стані
утримується
пункт
управління
райдержадміністрації.
Виконували завдання призову на строкову військову службу.
Здійснювались заходи щодо відбору осіб на службу за контрактом.
Не менш важливим є питання підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та осіб, які підписують
контракт із Збройними Силами України.
Відповідно до районної програми
соціально-матеріальної
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
громадської організації Спілки учасників АТО Бершадського району
проведено виплату 232 особам на загальну суму 390 тис грн.:
- 191 військово службовцю надано допомогу на вирішення
соціально-побутових питань на загальну суму 95,5 тис. грн.;
- 4 членам сімей загиблих в зоні АТО, надано допомогу на
загальну суму 69 тис грн.;
- 17 військовослужбовцям, які отримали поранення в зоні АТО
надано допомогу на загальну суму 25, 5 тис грн.;
- 20 військовослужбовцям, які заключили контракт із ЗСУ надано
матеріальну допомогу в розмірі по 10 тис грн., на загальну суму
200 тис грн..
Проведено виплату компенсації на проїзд 6 членам сімей
загиблих в зоні АТО на суму 33,2 тис грн..
Також згідно вищезазначеної програми профінансовано ГО
«Спілка учасників АТО Бершадського району» на суму 43,2 тис.грн..
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Протягом
2018
року оздоровлено 39
учасників
бойових дій на суму 307 тисяч гривень та надано послуги із
психологічної реабілітації 8 учасникам АТО на суму 63,5 тисяч грн.
5 учасників антитерористичної операції отримали послуги з
професійного навчання на загальну суму 40,4 тис грн.
В полі особливої уваги перебувають сім’ї та діти учасників
АТО.
За спільним рішенням райдержадміністрації та депутатського
корпусу районної ради всі діти учасників бойових дій, учасників
військових подій на сході харчуються в школах безкоштовно. За
рішеннями органів місцевого самоврядування діти дошкільного віку
звільнені від оплати за дитячий садок.
Належна увага приділяється внутрішньо переміщеним особам. На
обліку перебуває 154 особи даної категорії, які проживають на
території району. Щомісячну допомогу отримують 82 сім’ї на
загальну суму 817,2 тис.грн. Заборгованість з виплат відсутня.
З розрахунку виплат на одну сім’ю спостерігається збільшення
виплат на 2 863 грн, що на 40% більше ніж у минулому році.
На обліку перебуває 456 одержувачів державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям, з них – 151 сім’я – багатодітна.
Середній розмір допомоги в багатодітній малозабезпеченій сім’ї
складає 5 406 грн.
Постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення та
соціального захисту громадян, які потребують допомоги і соціальної
підтримки з боку держави.
Станом на 01.01.2019 субсидію отримують
11 733
домогосподарств.
Профінансовано субсидій в 2018 році на суму 99,5 мільйонів
гривень
В 2018 році 277 особам виплачено компенсацію по догляду за
пристарілими особами, особами з інвалідністю та хворими на суму
724 тисяч гривень.
Належним чином проводиться робота щодо обслуговування
одиноких непрацездатних осіб.
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У відділенні стаціонарного догляду за рахунок коштів
районного бюджету в сумі понад 2 мільйони гривень проведено
ремонтні роботи, зокрема: встановлено підйомник, за допомогою
якого особи з інвалідністю мають змогу вийти на вулицю,
відремонтовано їдальню, душову кімнату, банно-прачечне відділення,
кімнати для проживання. На 80 тисяч гривень закуплено меблі. Крім
того, проведено ремонтні роботи на суму 228 тис грн. в приміщені
територіального центру соціального обслуговування.
Проводилась робота, спрямована на забезпечення соціального та
правового захисту сім’ї, дітей та молоді, рівних прав і можливостей
для участі жінок і чоловіків у економічному і культурному житті,
сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді,
запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми, організації
оздоровлення, відпочинку і дозвілля, формування здорового способу
життя дітей та молоді.
Минулого року Бершадщина долучилася до відзначення
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми і в районному
центрі пройшла вулична акція «Хода за свободу».
Протягом 2018 року оздоровились та відпочили 1347 дітей в т.ч
1151 (254,5 тис.грн) – в пришкільних таборах денного перебування та
196 – в стаціонарних оздоровчих дитячих закладах (596,3 тис.грн.).
На що використано 850,8 тисяч гривень з районного бюджету.
В рамках реалізації Державної соціальної програми з першого
вересня 2018 року 151 – а Бершадська родина отримала «пакунок
малюка», що є своєрідною допомогою яка направлена на створення
стабільної системи захисту здоров’я матері і дитини та формування
відповідального батьківства в Україні.
В районі функціонує 4 будинки сімейного типу в яких
виховується 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб із їх числа, які не залишаються поза увагою
районної влади.
За кошти державної субвенції у сумі 200 тисяч гривень, придбано
житлову квартиру у селі Шляхова для Торопенка Олексія
Леонідовича, особі із числа дітей-сиріт. Ключі від житла якому
сьогодні передано.
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Так, у звітному році двом ДБСТ
родини
Фесько
та
Чечельницьких надано матеріальну допомогу на поліпшення
житлово-побутових умов у сумі 200 тисяч гривень.
Отримання громадянами якісних медичних послуг – це
перше, чого очікують громадяни від влади. І саме на це
спрямована медична реформа.
2018 став роком перетворення первинної ланки медицини на
більш якісні та професійні відносини між сімейним лікарем та
пацієнтом.
Медичну допомогу населенню району на первинному рівні надає
комунальне
некомерційне
підприємство
Бершадський
центр
первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входить
входить 15 амбулаторій, 17 ФАПів та 5 фельдшерських пунктів. У
всіх населених пунктах району збережено лікувальні заклади,
жодного закриття не відбулось.
У 2018 році підприємство отримало ліцензію з провадження
господарської діяльності на медичну практику.
Заклади оснащені
необхідним обладнанням та технічними
засобами відповідно до вимог МОЗ України.
На 1 січня 2019 року заключено 39 606 декларацій, що складає
74,6 % від всіх жителів району, середній показник на одного лікаря
1584 декларації.
В районі якісно виконується Урядова програма «Доступні ліки»,
для реалізації якої в 2018 році виділено з держбюджету 1,7
мільйонів гривень. Залучено 7 аптечних закладів для реалізації
програми, 14 тисяч хворих району забезпечено ліками відповідно до
програми.
Загальний зведений бюджет по первинній ланці в 2018 році
становив 21,2 мільйони гривень із яких 7,3 мільйони - заробітна
плата.
З
метою
покращення
матеріально-технічної
бази
здійснювались капітальні та поточні ремонти приміщень, закуплено
комп’ютерну техніку та медичне обладнання. Сума залучених коштів
понад 2 мільйони гривень.
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Заплановано
здійснити капітальні ремонти Маньківської,
Баланівської, Михайлівської, Шляхівської амбулаторій.
Відповідно до Закону України «Про підвищення доступності та
якості медичного обслуговування у сільській місцевості», прийняття
якого було зініційовано Президентом України, в с. Красносілка
розпочато будівництво сучасної амбулаторії.
Фінансування будівництва здійснюється за постановою Кабінету
Міністрів України «Деякі питання надання субвенції державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості». Загальна
вартість будівництва амбулаторії загальної практики сімейної
медицини 6,5 млн. гривень .
З районного бюджету на співфінансування будівництва виділено
кошти в розмірі 650 тис. грн..
Мають належне фінансування місцеві програми, що стосуються
галузі охорони здоров’я. З районного бюджету спрямовано на
реалізацію програмних заходів по первинному та вторинному рівнях
на суму - 4,4 мільйони гривень.
Осередком вторинної медичної допомоги є Окружна лікарня
інтенсивного лікування.
Заклад надає медичну допомогу жителям Бершадського,
Теплицького та Чечельницького районів.
Загальний
зведений
бюджет
по
окружній
лікарні
інтенсивного лікування у 2018 році становив 51 мільйон гривень
із яких - 34 мільйони - заробітна плата.
Зміни у впровадженні медичної реформи відбулись і на
вторинному рівні. Так, у 2018 році після утворення комунального
некомерційного підприємства отримано ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, підтверджено
наявність сертифікату відповідності системі управління якістю,
отримано ліцензію на роботу з наркотичними засобами. Заклад має
вищу акредитаційну категорію.
Кожне робоче місце лікаря комп’ютеризоване та встановлено
програму, що дає змогу прослідкувати маршрут пацієнта на всіх
рівнях надання медичної допомоги.
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За останні три роки значно- покращено матеріально-технічне
забезпечення:
1.
Проведено капітальні ремонти: дитячого, хірургічного,
інфекційного відділень, відділення анестезіології та інтенсивної
терапії, діагностично – консультативної поліклініки, харчоблоку.
2.
Проведено капітальний ремонт теплотраси та очистку
опалювальної системи у всіх відділеннях ОЛІЛ, що дало змогу
зекономити кошти на придбання твердого палива.
3.
лікарськими засобами для надання ургентної медичної
допомоги та медикаментами резерву на випадок виникнення
надзвичайної ситуації.
4.
Всі хворі отримують повноцінне раціональне харчування.
6. Здійснено закупівлю медичного обладнання та встановлено:
- новий діагностичний комплекс (СКТ);
- сучасний цифровий рентген апарат;
- апарат штучної вентиляції легень;
- працює лапароскопічна стійка.
7. За кошти районного бюджету придбано автомобіль для
транспортування хворих на третинний рівень надання медичної
допомоги.
Покращення надання якісних та доступних медичних послуг
населенню і надалі залишається пріоритетним завданням влади.
Сьогодні освіта району - це 71 навчальний заклад.
Загальний зведений бюджет освіти району в 2018 році
становив 166 млн.770 тис. гривень, із яких 97 млн. грн. - заробітна
плата вчителів.
Протягом року не допущено виникнення заборгованості із
заробітної плати та виплачено всі обов’язкові надбавки.
Вперше за останні роки, в 2018 році, винагорода педагогічним
працівникам була виплачена в розмірі 100%. За престижність праці
вчителі отримують до 30 % надбавки.
Значні видатки здійснюються на освітянські потреби районним
бюджетом. Зокрема, виділено 76 млн. 102 тис. грн..
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Ми системно та послідовно працюємо
над
реалізацією
завдань визначених Президентом України Петром Порошенком —
створити сучасний освітній простір для дітей.
Переконаний - діти повинні мати всі умови для розвитку,
незалежно від місця проживання та індивідуальних особливостей. Те,
що вкладаємо в дітей, — запорука майбутнього нашої країни.
З 1 вересня 2018 року в 32 перших класах Нової української
школи навчається 511 учнів. Усі кошти державної субвенції та
місцевого бюджету, що виділені на створення освітнього простору
Нової української школи (майже 2 млн. грн.), освоєно повністю:
закуплено дидактичні матеріали, комп’ютерну техніку,
шкільні
меблі. Додатково залучено кошти спонсорів на загальну суму 169
тисяч гривень.
За них придбано багатофункціональні пристрої,
дошки класні стаціонарні, телевізори.
Спільними
зусиллями
забезпечено
комфортне,
сучасне
функціональне середовище Нової української школи, яке працює на
дитину.
Основою надання високоякісних освітянських послуг є
зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти. При цьому
створення безпечних і
комфортних умов перебування є
першочерговими.
Тому за 2 останні роки значну роботу здійснено з модернізації
шкільних котелень.
Переобладнано дев’ять джерел теплопостачання: побудовано 4
модульних котельні (Бирлівська, Маньківська, Лісничанська та
Осіївська школи) та опалювальний пункт у Баланівській школі,
здійснено технічне переоснащення котелень Поташнянської,
Дяківської, Флоринської та Яланецької шкіл. На що використано
понад 8 млн. грн.
З метою впровадження енергозберігаючих технологій у 16
школах замінено майже 500 вікон на загальну суму близько 3
млн. грн.
- Відновлено теплотрасу в Бершадській ЗОШ (60 тис. грн.);
- частково відремонтовано систему опалення у Лісничанській,
замінено електропроводку в Голдашівській школах (105 тис. грн.).

16

- Відремонтовано
дах Крушинівської школи (620 тис.
грн.);
- здійснено роботи щодо водовідведення та благоустрою
території Бершадської № 3 (1,5 млн. грн.).
Проведено якісні капітальні ремонти:
- спортивної зали Бершадської школи № 2 (458 тис. грн.),
- харчоблоку Бершадської школи № 3 (500 тис. грн.),
- їдальні Серединського закладу освіти (597 тис. грн.),
- модернізовано кімнату особистої гігієни Бершадської школи
№ 1 (370 тис. грн.).
Для потреб галузі закуплено 288 сучасних комп’ютерів та
ноутбуків на суму понад 5 мільйонів гривень та придбано
комп’ютерні столи.
Мультимедійних комплексів у 2017 році район налічував лише
10, зараз - 30. Закуплено 8 багатофункціональних пристроїв, так
званих «фабрик друку» та принтери.
В районі активно розвивається інклюзивна освіта.
Сьогодні інклюзивне навчання запроваджено в 16 закладах,
умови створено у 28 класах для 32 особливих діток. На це виділено
418 тис. грн. державної субвенції. Відтепер такі діти мають рівні
можливості доступу до освіти відповідно до здібностей, нахилів та
індивідуального розвитку.
Створено
комунальну установу «Бершадський інклюзивноресурсний центр». На що використано майже 1,5 мільйонів гривень,
540 тисяч з районного бюджету. На оснащення центру предметноігровим і розвивально-корекційним, інтерактивним обладнанням з
державного бюджету виділено 180 тис. грн.
Мешканці кожного населеного пункту Бершадського району
повинні мати можливість займатися спортом у комфортних умовах.
Впевнений, що зусилля з розвитку дитячого та юнацького спорту
сьогодні допоможуть у майбутньому виховати нове покоління
здорових та розумних українців.
Тому працювали над зміцненням спортивної бази району.
Зокрема, Капітально відремонтовано чотири спортивних зали шкіл
на суму майже 2 млн. грн., побудовано волейбольно-футбольний
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майданчик
зі
штучним покриттям, на що виділено понад
1 млн. грн. Укладено договір на 1,5 млн. грн. для будівництва
футбольно-волейбольного майданчика зі штучним покриттям у
Війтівській школі. На конкурс проектів Державного фонду
регіонального розвитку подано проект будівництва спортивної зали
для Баланівської школи, загальна вартість проекту 6 млн. грн.
Район гордиться успіхами спортсменів, які стали переможцями і
призерами
обласних і Всеукраїнських змагань з футболу, сумо,
боротьби греко-римської, легкої атлетики, волейболу, стрільби.
Чемпіонкою Європи і призером чемпіонату світу з армспорту стала
Дяченко Оксана.
Реалізація
державної політики
щодо
збереження і
використання культурної спадщини, організація дозвілля,
розвиток професійної та народної творчості - є і залишаться
надалі, основним завданням галузі культури.
Виконання цих завдань забезпечують 87 закладів культури.
Творчі колективи району презентувати аматорське мистецтво
району на міжнародних всеукраїнських обласних,
регіональних
конкурсах, фестивалях і неодноразово здобували почесні звання
лауреатів, дипломантів, отримували Гран – Прі.
В звітному періоді відкрито громадський музей етнографії та
побуту в селі Устя.
Ми свято бережемо пам’ять про загиблих наших земляків які
захищали Україну. Важливою подією для жителів району стало
відкриття
пам'ятного знака Герою України, полковнику Юрію
Коваленку. В день державних свят та пам’ятних дат покладаються
квіти до пам’ятних знаків, місць поховань, меморіальних дощок
встановлених на честь загиблих земляків на сході України.
Зміцнення матеріально – технічної бази установ культури
району становить 6 мільйонів гривень і в порівняні з 2017 роком
збільшилась на 1,7 мільйонів.
Продовжують відбуватися позитивні зміни в технічному
оснащенні клубних закладів. На придбання звукопідсилювальної,
апаратури, сценічних костюмів, меблів, спортивного інвентаря,
електрообігрівачів використано понад 650 тисяч гривень
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В бібліотеки району у 2018 році придбано 9 комп’ютерів.
Зусилля районної влади, органів місцевого самоврядування
спрямовані на те, щоб зробити Бершадщину
туристичнопривабливою, зберегти культурну спадщину, пам’ятки історії та
архітектури.
Традиційним став музичний еко-фестиваль «Skyline», який
проходить на території парку «АНТАЛЬКА» с. Флорино.
З метою популяризації Бершадського краю
працівниками
районної державної адміністрації та районної ради створено
проморолик «Бершадщина туристична» який пропонується до вашої
уваги.
Шановні учасники засідання!
З метою здійснення повноважень визначених Законом України
«Про місцеві державні адміністрації»
в 2018 році структуру
Бершадської районної державної адміністрації складали апарат та 10
самостійних структурних підрозділів.
З урахуванням вимог Закону України «Про державну службу» у
2018 році об’єднано повноваження управління агропромислового
розвитку та відділу економічного розвитку, ЖКГ, інфраструктури
райдержадміністрації. Як результат з 01 лютого 2018 року утворено
структурний підрозділ зі статусом юридичної особи – управління
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації.
Станом на 01.01.2019 року
чисельність працівників
Бершадської райдержадміністрації складала - 133 штатні одиниці (в
2018 році відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації
відбулось скорочення 1 штатної одиниці), з них посади державних
службовців 113 осіб, посад керівних працівників, на яких не
поширюється дія закону України «Про державну службу» - 3,
працівників, які виконують функції з обслуговування та техперсоналу
– 17 осіб, фактично працюючих - 120, вакансій –13.
Підводячи підсумки нашої діяльності хочу сказати, що команда
районної державної адміністрації у своїй діяльності керувалась
основним принципом – створити потужний фундамент росту в усіх
галузях на наступні роки.
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Впевнений, що в 2019 році злагодженою та наполегливою
працею досягнемо поставлених цілей для покращення життя громади
району, як це і вимагає Президент України.
Успішний
результат
соціально-економічного
розвитку
Бершадського району залежить від професійної, самовідданої роботи
кожного із нас.

