
 

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

 голови Чернівецької районної державної адміністрації 

 Сауляка Олександра Васильовича 

 за 2018 рік 

 

Доброго дня шановні гості, голови територіальних громад, присутні! 

 

 Здійснюючи свої повноваження Чернівецька районна державна 

адміністрація діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України  «Про державну службу» та 

інших нормативних актів. 

 

На виконання Наказу Національного агентства України  з  питань  

державної  служби  від  20 грудня 2016  №  277  «Про  затвердження 

Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої 

влади», з  метою  належного  інформування  громадськості  про  підсумки  

діяльності Чернівецької  районної  державної адміністрації, до вашої уваги 

надається публічний звіт про проведену роботу у 2018 році, який був 

оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та 

райдержадміністрації. 
 

В 2018 році діяльність районної державної адміністрації була спрямована на 

досягнення збалансованого економічного та соціального розвитку району, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, 

забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. 

 

Ми визначили наші основні  цілі у економічному, соціальному та 

культурному розвитку.   Завдяки цьому нами досягнуто  ряду позитивних 

зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.  

 

Загальний обсяг доходів бюджетів району по загальному та спеціальному 

фондах в 2018 році склав 200 мільйонів 914 тисяч гривень, з них доходи 

загального фонду бюджетів району складають 193 мільйони 311 тисяч гривень, 

або 96,2 % всіх доходів і доходи спеціального фонду – 7 мільйонів 603 тисячі 

гривень – 3,8%.  

       

     Загальний обсяг доходів загального фонду бюджетів району за 2018 рік 

складає 193 мільйони 311 тисяч гривень, з яких власні доходи складають 47 

мільйонів 734 тисячі гривень, базова дотація – 8 мільйонів 281 тисяча гривень, 

додаткова дотація – 7 мільйонів 263 тисячі гривень, освітня субвенція – 33 

мільйони 993 тисячі гривень, медична субвенція – 14 мільйонів 39 тисяч  

гривень, субвенція з  місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 79 

мільйонів 732 тисячі гривень, субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 



окремих територій – 2 мільйони 176 тисяч гривень, а також отримано 92 тисячі  

гривень стабілізаційної дотації. 

 

Власні доходи бюджетів району сформовані  від надходжень податку з 

доходів фізичних осіб в сумі 27 мільйонів 16 тисяч гривень. По єдиному податку 

- виконано на  10 мільйонів 575 тисяч гривень та  податку  на майно виконано в 

загальній сумі 7 мільйонів 930 тисяч  гривень , 1 мільйон  26 тисяч гривень 

отримано акцизного податку, інші податки - 1 мільйон 186 тисяч гривень.  

  

 Хочу подякувати всім керівникам  сільськогосподарських  підприємств 

району, завдяки яким додатково отримано 3 мільйони 400 тисяч гривень до 

бюджету податку з доходів фізичних осіб  внаслідок збільшення розмірів 

орендної плати за земельні паї.  

       Доходів загального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних 

трансфертів) за 2018 рік мобілізовано на суму 47 мільйонів 734 тисячі гривень, 

що становить 110,4% до уточнених показників на 2018 рік,  порівняно з 

відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 10 мільйонів 

266 тисяч гривень, або на 27,4%. По районному бюджету доходів загального 

фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за рік мобілізовано 

на суму 27 мільйонів 282 тисяч гривень, що становить 108,4% до уточнених 

показників на 2018 рік.  Порівняно з відповідним періодом минулого року 

надходження збільшилися на  7 мільйонів 123 тисячі гривень, або 35,3%. 

 

Видаткова частина бюджетів Чернівецького району за 2018 рік виконана 

на суму 208 мільйонів 980 тисяч гривень, з них по загальному фонду - 

194 мільйони 484 тисячі гривень та по спеціальному фонду - 14 мільйонів 496 

тисяч гривень. Із загального фонду передано до спеціального фонду 7 мільйонів 

283 тисячі гривень.  

 

Із загальної суми видатків у 2018 році на освіту спрямовано – 

66 мільйонів 130 тисяч гривень;  на видатки по соціальному захисту населення – 

76 мільйонів 593 тисячі гривень; на охорону здоров’я – 23 мільйони 456 тисяч 

гривень, на утримання органів місцевого самоврядування – 12 мільйонів 866 

тисяч гривень та на культуру – 5 мільйонів 547 тисяч гривень. 

        

 Аналізуючи економічний  розвиток  за  2018 рік  слід зазначити, 

станом на  01 січня 2019 року в районі зареєстровано 598 суб`єктів  малого 

підприємництва та  1 середнє підприємство. Із них діючих всього 576, 

(юридичних - 80, фізичних – 496). Припинили свою діяльність – 83 суб’єкти 

господарювання.  

     За  2018 рік також зареєстровано 128  суб’єктів господарювання: з них 12 

юридичних  та 116 фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності.  

 

З метою спрощення процедури оформлення документів   в районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг. Протягом 2018 року було 



надано 3531 адміністративну послугу, а саме: земельні відносини – 2322, 

реєстрація бізнесу  - 612, реєстрація майна – 450, соціальні послуги – 63, інші – 

84.  Перелік послуг, які надаються в Центрі налічує 112 послуг, з них 10 послуг 

он-лайн. Створено сторінку ЦНАПу в мережі "Facebook" для висвітлення 

необхідної інформації для суб’єктів звернень щодо отримання адміністративних 

послуг. 

  

 З промислових підприємств стабільно працює  приватне  підприємство   

ПП « РЕНА –МП».  Інвестором   на  придбання  обладнання, ремонт 

приміщення вкладено  близько 2 мільйонів 500 тисяч гривень.  На підприємстві 

створено 36 робочих місць. Планується розширення до 60 робочих місць.  За  

2018 рік  вироблено продукції на суму 1 мільйон 736 тисяч гривень. Сплачено 

податків на суму 944 тисячі гривень. 

  

 З 2014 року   працює сир-завод, який є виробничим підрозділом ТОВ 

«БІМОЛ». Протягом останніх  років проводилось розширення виробництва, 

встановлено   технологічну лінію по виробництву масла та виробництву 

казеїну. Створено 11 робочих місць. Проводяться роботи по облаштуванню цеху 

для  встановлення лінії по виробництву твердих сирів.  Проблемою є те, що 

підприємство частково сплачує податки за місцем реєстрації. 

     

Невід`ємною складовою ринкової економічної системи є мале та середнє 

підприємництво - найбільш масова  і динамічна форма підприємницької 

діяльності. Створення сприятливого середовища для формування  та 

функціонування суб`єктів підприємництва є одним з дієвих засобів розв`язання 

першочергових соціальних та економічних проблем району. Від суб`єктів  

малого та середнього  підприємництва   до зведеного бюджету в 2018 році  

надійшло   майже 49 мільйонів гривень, що становить 48,8 %  до всіх 

надходжень. 

 До місцевого бюджету  від підприємств малого бізнесу надійшло 29 

мільйонів гривень  або 42 % до всіх надходжень  місцевого бюджету. 

 

З метою ефективного використання бюджетних коштів  при здійсненні  

державних закупівель за 2018 рік  установами та організаціями району 

проведено 181 електронну закупівлю  на суму 15 мільйонів 291 тисячу гривень, 

в тому числі тендерні на  8 мільйонів 496 тисяч гривень, допорогові 6 мільйонів 

796 тисяч гривень.  Економія коштів складає 1 мільйон 381 тисяча гривень. 

          

 Основою економіки нашого району – є аграрна галузь. В користуванні 

сільськогосподарських підприємств знаходиться  27,6 тисяч гектарів 

сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі 27,3 тисяч гектарів . 

 

Сьогодні в районі функціонує  46 сільськогосподарських формувань 

різних форм власності, з них 33 - фермерські господарства.   



       Традиційно в районі вирощуються зернові та технічні культури. 

Відповідно  до показників за 2018 рік  у структурі посівних площ зернові 

складають 56%, технічні 43% та кормові 1%. 

       

Урожайність основних сільськогосподарських культур по 

агроформуваннях району з року в рік збільшується за рахунок використання 

новітніх технологій, високопродуктивних сортів та гібридів насіння,  

оригінальних засобів захисту рослин. 

       

 Валовий збір зернових культур за 2018 рік становив 111,5 тисяч тон, при 

урожайності – 67,2 ц/га, в тому числі кукурудзи 74,3 тисяч тон, урожайність – 

99,4 ц/га, валовий збір технічних культур -  32 тисячі тон   , при середній 

урожайності – 27,4 ц/га.  

      

 На жаль, в  галузі тваринництва в районі прослідковується тенденція до 

зменшення  чисельності поголів’я. Станом на 01.01.2019 року в 

сільгосппідприємствах збережено 84 голови великої рогатої худоби, з них 23 

корови. Надій на корову становив близько 3 тисячі кілограмів молока. 

   

В районі триває  пошук інвесторів для впровадження  інвестиційних 

проектів у розвиток агропромислового комплексу району. Вливання 

інвестиційних коштів потребує  галузь рослинництва і особливо галузь 

тваринництва. В 2018 році оновлено матеріально-технічну базу 

сільськогосподарських підприємств майже на 17 мільйонів гривень, в основному 

це придбання техніки.  

 

Сільськогосподарські підприємства району завершили розрахунки за 

оренду земельних ділянок (паїв) згідно укладених договорів. За 2018 рік 

орендодавцям виплачено 83 мільйони 724 тисячі гривень, що на 30,3% більше, 

ніж у 2017 році.  Середній розмір орендної плати  по району склав 9,8%. 

Виплати здійснено переважно  в грошовій формі – 86,7 %,  зерном – 13,1%, 

послугами – 0,2%.  

 

Значна увага виконавчої влади району приділяється наданню якісних 

соціальних послуг вразливим категоріям населення району. Розроблено й 

організовано виконання ряду комплексних програм щодо поліпшення становища 

сімей та громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. В цілому на 

обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебувало близько 

12 тисяч громадян району, яким надавалося більше 50 видів різних послуг. 

   

У 2018 році нараховано соціальних допомог сім'ям з дітьми на загальну суму 

понад 27 мільйонів 700 тисяч гривень, кількість одержувачів соціальних допомог 

– 1750 осіб. 

Нараховано субсидій: 



- на тверде паливо 5290 сім’ям на суму 20 мільйонів гривень; 

 - на житлово-комунальні послуги 6623 сім’ям  на суму  18 мільйонів 800 

тисяч гривень. 

 

Надано пільг на: 

- житлово-комунальні послуги на суму 1 мільйон 222 тисячі гривень; 

       - придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 1 мільйон 98 

тисяч гривень. 

       

Питання соціального захисту учасників АТО постійно перебуває на 

контролі в райдержадміністрації і є пріоритетним серед інших. Постійно 

проводиться робота щодо їх соціальної адаптації , трудової , психологічної 

реабілітації, санаторно-курортного лікування. Одному учаснику бойових дій 

виділено кошти на придбання житла в сумі 634 тисячі гривень. З метою 

соціального захисту учасників АТО в районі створено громадську організацію 

учасників АТО.  

 

   Не залишаються поза увагою  тимчасово переміщені особи з Донецької,  

Луганської областей та Автономної Республіки Крим.  Станом на 01.01.2019р. 

перебуває 64 родини, переселених зі Сходу та 4 родини, переселенців з Криму.  

Нарахована щомісячна адресна допомога особам, які переміщені з тимчасово 

окупованої території України - 16 сім’ям на суму майже 398 тисяч гривень.  

           

У районній державній адміністрації діє Комісія з питань захисту прав 

дитини. У 2018 році Комісією проведено 17 засідань, на яких було розглянуто 52 

питання. 

 

Особлива увага приділяється   забезпеченню дотримання вимог 

законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, реалізації права дітей вказаної категорії на виховання в родині. 

 

Службою у справах дітей створено та постійно оновлюється банк даних  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились 

в складних життєвих обставинах, громадян, які мають бажання взяти дітей на 

виховання в сім’ю. 

На обліку служби станом на 01.01.2019 р. перебуває  78 дітей. 

 

В районі функціонує 3  прийомні сім’ї, в яких виховується 9 прийомних 

дітей, 30 дітей проживають у сім’ях опікунів та піклувальників,15 усиновлених. 

Протягом 2018 року статус дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування надано 4 дітям. Всі вони влаштовані в сімейні форми виховання. 

 

З метою запобігання дитячій бездоглядності, вчиненню дітьми 

правопорушень, службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з 



працівниками Чернівецького  відділення поліції Могилів – Подільського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції України  у Вінницької 

області, сектором сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   щомісячно проводяться цільові 

профілактичні рейди  «Діти вулиці», «Вокзал». Протягом 2018 року проведено 

25 рейдів.   

 

До Дня захисту дітей  за рахунок коштів районного бюджету та 

спонсорської допомоги депутата обласної ради Лариси Білозір здійснено поїздку 

дітей, які  перебувають на обліку служби, до історико-культурного заповідника 

«Буша» Ямпільського району. 

 

Значна увага приділялася  оздоровленню дітей. У 2018 році  з районного 

бюджету  виділено  100 тисяч гривень для придбання путівок у Ямпільський 

оздоровчий табір “Світанок” для 28 дітей пільгових категорій. За рахунок коштів 

Бабчинецької ОТГ оздоровлено 2 дитини пільгових категорій. 

 

В пришкільних таборах з денним перебуванням  Березівської ЗОШ І-ІІІ 

ступеня та Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступеня відпочило 158 дітей, на що з районного 

бюджету виділено 22 тисячі гривень. 

За рахунок державних  коштів у звітному році оздоровлено 24 дитини   

пільгових категорій. 

 

Реалізуючи державну політику молодіжного та сімейного напрямку в 

районі в 2018 році  поновлено банк даних щодо кількості багатодітних сімей. 

Так станом на 01.01.2019 року в районі проживає 207 багатодітних сімей, в яких 

виховується 691 дитина. Проведено ряд заходів, а саме: 

 в рамках акції «Відповідальність починається з мене» відбувся 

міжрайонний велопробіг за маршрутом Чернівці – Шаргород  і  в 

зворотньому напрямку, участь в якому взяли учні, учителі, батьки та 

представники громадськості району; 

 взято участь у  Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» . В 

результаті  акції  зібрано 12 тисяч гривень для дітей з вадами слуху; 

 організовано тренінги для студентів Мазурівського аграрного центру 

професійно-технічної освіти; 

 організовано поїздки дітей пільгових категорій на обласні заходи:   «Моя 

сім’я – моя гордість», «Пікнік на природі», Новорічна ялинка, зоопарк, 

аквапарк. 

 

На виконання «Районної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки» 

організовано акцію «Чернівеччина вишивана». Полотно розміром 1,5 м х 2 м 

вишивалось в кожній територіальній громаді району. Презентація карти 

відбулась на святкуванні Дня незалежності України.  

 



Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти 

в районі  функціонує 12 закладів та дошкільна група в Саїнському 

навчально-виховному комплексі,  де виховувались 545 дітей віком від 1 до 6 

(7) років.  Дошкільною освітою в 2018 році охоплено75% дошкільнят, у тому 

числі 90,7% дітей віком від 3-х до 6-ти (7-ми) років.  

 

У 2017-2018 навчальному році діяло 17 закладів загальної середньої 

освіти. Аналіз  даних  контингенту учнів закладів загальної середньої освіти 

району за останні роки свідчить, що  демографічна ситуація, яка склалася в 

районі, дає негативну тенденцію  до зменшення  кількості учнів, що призводить 

до зменшення відсотка наповнюваності шкіл і впливає на середню 

наповнюваність класів. Враховуючи проблемне питання збільшення 

малокомплектних закладів шкільної освіти району в 2018 році проведено 

ліквідацію Мазурівської СЗШ І-ІІ ступеня. 

 

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» врегульовано різні 

питання щодо функціонування, фінансування, співпраці та забезпечення 

внутрішньої системи якості освіти. Впорядкування установчих документів 

сприяло отриманню всіма закладами освіти ліцензій на провадження освітньої 

діяльності за рівнями надання освітніх послуг. 

Одним із актуальних питань сьогодення є створення опорних шкіл. У 

2018 році створено Чернівецький  освітній округ та визначено опорний заклад. 

 

Відповідно до Концепції реалізації  державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»  учителі 

початкових класів пройшли дистанційний курс підвищення кваліфікації. Учні 

перших класів повністю забезпечені необхідним приладдям. 

 

 З  метою  стабільного  функціонування  загальноосвітніх  

навчальних  закладів району  модернізується,  поповнюється  

матеріально-технічна  база.  За  рахунок  різних джерел фінансування у 2018 

році придбано: 

- 3 комп’ютерних класи для Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступеня №1, Моївської 

ЗОШ І-ІІІ ступеня,  Сокільської ЗОШ І-ІІІ ступеня та 2 мультимедійних 

комплекси для Борівської ЗОШ І-ІІІ ступеня, Гонтівської ЗОШ І-ІІІ ступеня - 

загальною вартістю 637 тисяч гривень; 

- 9 персональних комп’ютерів та мультимедійний проектор на загальну 

суму майже 195 тисяч гривень. 

        

 Окрім цього Борівською сільською радою було виділено кошти в сумі 

70 тисяч гривень для придбання 7 портативних ноутбуків для Борівської ЗОШ 

І-ІІ ступеня.      

Проводяться роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів у 

закладах освіти району, а саме: 



- «Реконструкція  школи в с. Сокіл».  Вартість проекту 6 мільйонів 400 

тисяч гривень.  В 2018 році  з Державного фонду регіонального розвитку 

надійшло 2 мільйони 300 тисяч гривень,  співфінансування  з місцевого 

бюджету  складає  190 тисяч гривень; 

- проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі Моївської ЗОШ І – 

ІІІ ступеня на загальну суму 70 тисяч гривень, Володіївецької ЗОШ І – ІІ ступеня, 

Борівської ЗОШ І – ІІ ступеня на суму майже 35 тисяч гривень та  дверей 

Борівської ЗОШ І – ІІ ступеня, Мазурівської ЗОШ І – ІІІ ступеня на суму 23 тисячі 

гривень. Також часткову заміну вікон та дверей Березівської ЗОШ І – ІІІ ступеня 

на суму 34 тисячі гривень; 

- здійснено заміну котлів на більш сучасні та модернізовані в 

Бабчинецькій ЗОШ І – ІІ ступеня вартістю 93 тисячі гривень;  

- встановлено системи опалення та котли в приміщеннях шкільної їдальні 

та дошкільної групи, замінено вікна та двері на енергоефективні в Саїнському  

навчально-виховному комплексі вартістю 235 тисяч гривень; 

- проведено часткові ремонтні роботи по реконструкції спортивної зали та 

їдальні Мазурівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на загальну суму майже 465 тисяч 

гривень; 

 - проведено якісні поточні ремонти в усіх закладах освіти району, на що 

використано 676 тисяч гривень бюджетних коштів та 449 тисяч гривень 

позабюджетних коштів. 

 

В 2018 році створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр 

Чернівецької районної ради Вінницької області».   Фахівцями центру проведено 

обстеження дітей з особливими освітніми потребами, надано висновки про 

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, консультації для 

батьків дітей  з особливими освітніми потребами.  

 

В закладах загальної середньої освіти району навчається 1815 учнів, із них 

1545 учнів охоплені харчуванням, що становить 85%. В тому числі для 689 учнів 

1 – 4 класів ( 96% ) та 166 учнів пільгових категорій  організовано безкоштовне 

харчування за рахунок бюджету. За рахунок батьківської плати харчується 270 

учнів ( 41%). Середня вартість харчування становила 10 гривень на учня.  

 

Для організації якісного харчування учнів за кошти сільських рад придбано 2 

холодильники на загальну суму 17 тисяч гривень. (Березівська ЗОШ І – ІІІ 

ступеня, Мазурівська ЗОШ І – ІІІ ступеня) та морозильна камера вартістю 8 тисяч 

700    гривень (Моївська ЗОШ І – ІІІ ступеня). 

 

У 2018 році значна увага приділялась поліпшенню якості та ефективності 

надання медичних послуг жителям нашого району. Протягом року відбулося 

реформування галузі охорони здоров’я. Чернівецький районний центр  

первинної медико-      санітарної допомоги реорганізовано у комунальне 



некомерційне підприємство, яке фінансується із Національної служби здоров’я 

України.  Для покращення матеріально-технічної бази Центру придбано: 

- медичного обладнання на загальну суму – 110 тисяч гривень; 

- комп’ютерної техніки – 52 тисячі гривень; 

- іншого обладнання – 54 тисячі гривень; 

- додатково залучено 23 тисячі гривень благодійних коштів для придбання 

медичного обладнання. 

   

Станом на 01.01.2019 року для забезпечення ліками пільгових категорій 

населення використано  283  тисячі гривень, в тому числі з районного бюджету 

– 145  тисяч  гривень. По програмі «Доступні ліки» використано 720 тисяч 200 

гривень, що становить 100% від виділених на рік коштів. 

Станом на 01.01.2019р. заключено декларацій - 14195. 

 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази комунального 

некомерційного підприємства «Чернівецька центральна районна лікарня»:  

- закуплено автомобіль – 907 тисяч 800 гривень; 

-  проведено капітальний ремонт котельні із заміною двох котлів на суму   540 

тисяч гривень; 

- в клініко-діагностичну лабораторію лікарні закуплено мікроскоп бінокулярний     

14 тисяч 500 гривень; 

- для забезпечення інформатизації  лікарні через систему « МЕД ЕЙР » 

закуплено комп’ютери в кількості  18 шт -  173 тисячі гривень,  принтери  в 

кількості 10 штук-   майже 80 тисяч гривень; 

- закуплено  медичну інформаційну  програму «  МЕД  ЕЙР» - 162 тисячі  

гривень; 

- у неврологічне  відділення закуплено  6 ліжок із ортопедичними  матрацами  

-    на суму 23 тисячі гривень; 

- у поліклінічне відділення для комфортного перебування хворих закуплено    

прикоридорні    банкетки   в кількості  14 штук   на суму –    16 тисяч  

гривень. 

 

До покращення матеріально- технічної бази лікарні долучились і  

сільгоспвиробники, зокрема:  

- головою  ФГ « Колос  - 22 »  Чопенком В.С. проведено ремонт двох палат у 

педіатричному відділенні; 

- директором СТОВ « Урожай » Сагалатим Д.В. встановлено  дверну  

перегородку між поліклінічним та відділенням  екстреної швидкої ( 

невідкладної ) медичної допомоги; 

- директором   ФГ « Борівське »   Годзом  Р.С. проведено ремонт частин 

коридору  відділення  екстреної  швидкої    ( невідкладної ) медичної 

допомоги. 

Одним із головних напрямків роботи Чернівецької райдержадміністрації є 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення району. Аналізуючи роботу у 

даному напрямку хочу наголосити на тому, що саме  забезпечення громадської 



безпеки  стало пріоритетним завданням у роботі райдержадміністрації, адже 

наша держава продовжує потерпати від зовнішнього агресора. Протягом 2018 

року  проведено 9 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій,  розглянуто  26 питань. Пройшли навчання 

47 осіб, що склало 85% виконання плану комплектування.  

       

Виконано планові завдання призовної компанії та залучення громадян на 

військову службу за контрактом. 

  З метою матеріально-технічної підтримки військових формувань району 

надано: 

- допомогу Чернівецькому районному військовому  комісаріату  у сумі 45  

тисяч гривень;  

- на підтримку Могилів-Подільської регіональної аварійно-рятувальної служби 

«Дністер» виділено 10 тисяч гривень. 

   

Для будівництва будівлі Центру безпеки та Центру надання 

адміністративних послуг в  с. Бабчинці в 2018 році  з Державного фонду 

регіонального розвитку виділено 2 мільйони гривень, співфінансування  з 

місцевого бюджету складає 200 тисяч гривень. Всі кошти освоєно. 

         

У квітні звітного року на  базі Моївського парку відпочинку пройшов 

районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

 

Проведено низку патріотичних заходів, спрямованих на виховання у  

дітей любові до Батьківщини, гордості за досягнення українців, формування в 

них активної громадянської  позиції.  

 

Поруч із забезпеченням нагальних потреб громадян,   важливим завданням  

є створення належних умов для розвитку культури. У 2018 році проведено  28 

масових районних заходів, взято участь в обласних фестивалях та конкурсах.   У    

Чернівецького  району  в  2018 році  діяли  50 закладів культури.  

  

За рахунок різних джерел фінансування частково оновлено 

матеріально-технічну базу закладів культури,  а саме: 

- виділено кошти на ремонт опалювальної системи глядацької зали  

Чернівецького районного Будинку культури на суму 291 тисяча гривень;    

- виділено кошти на ремонт Володіївецького та Пелинівського сільських будинків 

культури на загальну  суму  42 тисячі гривень;  

- придбано в Чернівецьку центральну районну бібліотеку  твердопаливний  

котел вартістю 35 тисяч  гривень; 

- для поповнення   бібліотечного фонду  Чернівецькоі центральної та дитячої 

бібліотек придбано книги  в сумі 10  тисяч гривень; 

- за рахунок коштів територіальних громад району придбано музичну апаратуру 

на загальну суму 112 тисяч 800 гривень.  



З метою підтримки здоров’я молодого покоління, популяризації та розвитку 

фізичної культури та спорту у звітному році в районі проведено 10 районних 

спортивно-масових  заходів та  взято участь у 16 – ти  обласних заходах. 

Чернівецькою дитячо - юнацькою спортивною школою проведено 16 спортивних 

заходів, прийнято участь у 37 турах першості дитячо-юнацької футбольної ліги. 

 

Відповідно до бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України» в смт. Чернівцях розпочато та 

продовжуються роботи з побудови майданчика зі штучним покриттям. Загалом 

на будівництво виділено 1 мільйон  485 тисяч гривень, з них  кошти державного 

бюджету - 669  тисяч гривень,  обласного бюджету - 86 тисяч  гривень, 

районного бюджету - 20 тисяч гривень, місцевого бюджету - 176 тисяч гривень, 

кошти депутата Вінницької обласної ради Беня В.В. – 534 тисячі гривень. 

 

 Значні зміни відбулися у поліпшенні інфраструктури району. Станом на 

01.01.2019 року мережа автодоріг, які пролягають через територію Чернівецького 

району становила 247,1 км2, а саме: автодороги державного значення – 37,2 км2, 

автодороги обласного значення – 96,1 км2, автодороги районного значення – 113,8 

км2 та 229,5 км2 комунальні дороги.  Протягом  2018 року на ремонт 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення з державного 

дорожнього фонду виділено 8 мільйонів 500 тисяч гривень.  

 

За рахунок коштів місцевого бюджету  в поточному році проведені поточні 

та капітальні ремонти комунальних  доріг на суму майже 2 мільйони гривень.   

На 2019 рік заплановано на ремонт  доріг 12 мільйонів 700 тисяч гривень. 

        

 З метою розвитку місцевого самоврядування району, покращення 

життєвого рівня людей протягом 2018 року територіальними громадами району  

розроблено   25 інвестиційних проектів для участі у п’ятнадцятому обласному 

конкурсі проектів розвитку територіальних громад, в тому числі Бабчинецькою  

ОТГ - 6 проектів. Зареєстровано 24 проекти, в тому числі по Бабчинецькій ОТГ - 

5. Переможцями визнано 15 проектів,  в тому числі по Бабчинецькій ОТГ - 3.  

На реалізацію даних проектів з обласного бюджету  виділено 1 мільйон 652 

тисячі гривень, в тому числі по ОТГ - 580  тисяч гривень. Додатковий конкурс 

виграв проект с.Сокіл -100 тисяч гривень та дофінансовано  2 проекти - с. Саїнка 

– 30 тисяч 200 гривень та с. Бабчинці - 214 тисяч гривень. Всі кошти освоєно. 

        

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища в 2018 році було реалізовано два екологічних  проекти на загальну 

суму 1 мільйон 890 тисяч гривень. 

В  районі   реалізуються і  інші  інвестиційні проекти: 

  - відновлення малої ГЕС в с. Березівка і с. Саїнка; 

  - встановлення  сонячних батарей  в с. Березівка; 

  - планується встановлення сонячних батарей  в селах  Борівка, Саїнка, Сокіл, 

Лозове. 



 

Реалізація цих проектів дасть можливість досягти взаємодії суспільства і 

природного середовища, підвищити рівень екологічної свідомості та екологічної 

безпеки наших громадян. 

 

Робота районної державної адміністрації планується поквартально. 

Заплановані заходи виконуються у визначені строки. Так  протягом 2018 року  

усіма структурними  підрозділами,  відділами, секторами, службами було 

опрацьовано 3629 документів вхідної кореспонденції та  підготовлено 2859 

вихідних документів.  

 

Найбільш важливі проблемні питання розглядалися на засіданнях колегії 

районної державної адміністрації, яких у 2018 році було два. Протягом року 

головою райдержадміністрації прийнято 257 розпоряджень. 

 

Здійснює роботу районна постійно-діюча комісія з питань розгляду звернень 

громадян. У 2018 році проведено 10 засідань комісії з питань розгляду звернень 

громадян, розглянуто 86 звернень, виплачено 31 тисячу гривень матеріальної 

допомоги. 

 

Станом на 01.01. 2019 року гранична чисельність райдержадміністрації 

складає 94 штатні одиниці, з них 83 – посади державної служби, 3 – керівні 

посади, 3 – робітники, 5- працівники, що виконують функцію з обслуговування.  

Середній стаж роботи працівників райдержадміністрації – 24 роки.  

Середній вік державних службовців – 44 роки. 

 100 % державних службовців мають вищу освіту, в тому числі ступеня 

спеціаліст, магістр – 97,7%, молодший бакалавр – 2,3%. 

 

Такий кадровий потенціал Чернівецької районної державної адміністрації 

дозволяє ефективно виконувати покладені на них обов’язки, роботу проводити 

відкрито та гласно, висвітлюючи її результативність на офіційному веб-сайті, 

Фейсбуці, на сторінках місцевого часопису – районної газети «Чернівецька 

зоря». У вирішені питань розвитку району налагоджено співпрацю з органами 

місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами району. 

Ефективно впроваджується співпраця з громадськими організаціями та 

громадськими радами.   

 

З метою підвищення ефективності діяльності  райдержадміністрації  

постійно удосконалюється  система  управління, опрацьовуються положення 

новоприйнятого законодавства, проводиться постійний контроль за якістю 

виконання доручень та розпоряджень райдержадміністрації, забезпечується 

своєчасний та якісний розгляд звернень громадян.                                                                                                                   

    

Я хочу висловити щиру вдячність керівництву районної ради, 

депутатському корпусу, головам територіальних громад району, депутатам 



обласної ради Віталію Беню та Ларисі Білозір,  депутату Верховної ради Івану 

Споришу за співпрацю та фінансову підтримку.  

 

Основними завданнями на наступний рік ми бачимо: реформування галузі 

охорони здоров’я на вторинному рівні, залучення інвестицій, розвиток місцевого 

самоврядування та сприяння розвитку ОТГ, розвиток спортивної 

інфраструктури, покращення стану місцевих доріг, здійснення 

енергозберігаючих заходів в закладах освіти та охорони здоров’я, завершити 

будівництво мостового переходу через річку Мурафа в смт. Чернівці, завершити 

будівництво розподільчих газопроводів  високого тиску  до смт. Чернівці з 

підключенням    сіл  Борівка , Мазурівка, Чернівці, Березівка. 

  

  Шановні колеги! Попереду у нас всіх досить серйозна і напружена робота, 

яка вимагатиме від кожного ефективності праці та відповідального ставлення до 

поставлених завдань, задля забезпечення стабільного розвитку нашого району, 

області і всієї держави. Від кожного окремо і, разом з тим, від спільності наших 

дій, значною мірою залежить як буде розвиватися економіка, сільське 

господарство, як житиме населення нашого району.   

 

Дякую за увагу! 


