Публічний звіт
голови Крижопільської
районної державної адміністрації
В.І.Панчука за 2018 рік
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу», наказу
Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня
2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного
звіту керівника органу виконавчої влади» з метою належного інформування
громадськості про підсумки діяльності Крижопільської районної державної
адміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2018 році.
Зазначений звіт – це привід для об’єктивного і конструктивного аналізу
стану справ у районі, напрацювання спільних конкретних шляхів
удосконалення діяльності щодо підвищення рівня життєзабезпечення жителів
району.
Підготовка до нього дала змогу детальніше проаналізувати всі сторони
діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, ефективність
роботи щодо вирішення завдань соціально-економічного розвитку району.
Враховуючи широкий спектр означених повноважень та розуміючи
високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як
головою районної державної адміністрації, та посадовими особами районної
державної адміністрації послідовно здійснювались заходи, спрямовані на
організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування наших
структурних підрозділів, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з
виконавчими комітетами селищної, сільських рад, територіальними органами
міністерств і відомств України та іншими суб’єктами діяльності,
повноваження яких поширюються на територію району і беруть безпосередню
участь у процесах практичного втілення в життя вимог сьогодення.
Відкритість та доступність діяльності влади
Робота районної державної адміністрації у звітному періоді
спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного
розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та
фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у
пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем охорони
здоров’я, освіти, культури, поліпшення добробуту та соціального захисту
населення у непростий для нашої країни час.
Працюючи по принципу відкритості, як основного принципу діяльності
органів публічної влади, Крижопільська райдержадміністрація прагне
забезпечувати відкритість та доступність інформації для громадян, чутливість
до нових ідей та вимог, готовність оперативно реагувати на запити громадян.
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Реалізація в районі державної політики й хід суспільно-політичних
процесів, змін у законодавчих актах державного, обласного та районного
рівнів висвітлюються на офіційному веб-сайті та в районній газеті «Сільські
новини».
З метою створення належних умов для ефективної діяльності
редакційного колективу, спрямованих на якісне, змістовне висвітлення життя
району, діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування діє
районна цільова програма економічної підтримки районної газети «Сільські
новини» на 2015-2019 роки.
Усвідомлюючи, що повномасштабна інформаційно-роз’яснювальна
робота є запорукою успішного проведення реформ та відповідно до доручень
центральних органів виконавчої влади, зокрема Адміністрації Президента
України, Кабінету Міністрів України та Міністерства інформаційної політики
України, у 2018 році в районі організовано та проведено низку інформаційних
кампаній: до Дня пам’яті героїв Крут, річниці Революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня соборності України, Дня пам’яті жертв
Голодомору, Дня захисника України; на теми: «Децентралізація. Стратегія
національного успіху», іміджева кампанія Міноборони України щодо
підтримки контрактної служби в армії та заохочення вступу до лав Збройних
Сил України, «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
1939-1945 років», «Крим - це Україна!» та ін.
Під час інформаційних кампаній забезпечено розповсюдження на
території району тематичної зовнішньої реклами, на сторінках районної газети,
офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено тематичні рубрики,
статті, роз’яснювальні матеріали.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації, який оновлено у 2018
році, крім інформації про роботу установи та її структурних підрозділів,
оприлюднюються матеріали, спрямовані на забезпечення актуального
суспільного попиту: фінансового характеру, стосовно субсидій, пільг, інших
видів державної допомоги, виконання районних програм тощо.
На сьогодні аудиторія користувачів сайту ще більше розширилась.
Віднедавна функціонує версія сайту для слабозорих, забезпечено роботу
електронних звернень до голови райдержадміністрації, (керівників
структурних підрозділів РДА. Суспільно важливі матеріали оприлюднюються
через сторінку Крижопільської РДА в соціальних мережах Facebook.
Через проведення громадських обговорень отримується зворотній
зв’язок із громадськістю. Представники Громадської ради при
райдержадміністрації входять до складу консультативно-дорадчих органів
РДА, її структурних підрозділів і територіальних органів центральних органів
виконавчої влади.
Звернення громадян
Питання, пов’язані з прийомом громадян, якісний, оперативний та
професійний розгляд звернень – одне з найголовніших завдань, яке забезпечує
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чіткий зворотний зв'язок місцевих органів виконавчої влади із жителями
району. Цей зв'язок набуває особливого значення в період проведення
соціально-економічних реформ у країні. І тут головне – забезпечити реалізацію
права громадян на звернення, а при їх розгляді - знайти компромісні рішення.
А тому робота з пропозиціями, заявами та скаргами (далі звернення),
організація особистого прийому громадян у райдержадміністрації та її
структурних підрозділах була і залишається пріоритетним напрямком роботи
районної державної адміністрації і спрямована в першу чергу на забезпечення
громадянами їх конституційного права на звернення, створення належних
умов для реалізації цього права і здійснюється відповідно до Закону України
“Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 р.
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування”.
Всі звернення які надходять до районної державної адміністрації
реєструються за допомогою відпрацьованої системи реєстрації звернень за
комп’ютерною програмою в одній інформаційно-аналітичній системі «Лотус»«Звернення громадян», використання якої дозволяє більш оперативно і якісно
контролювати проходження та виконання документів. В районі забезпечено
виконання вимог Указу Президента України щодо проведення нарад,
семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян. Стан реалізації
законодавства у сфері забезпечення прав громадян на звернення, щопівроку
виноситься на розгляд колегії райдержадміністрації. Конкретні завдання з
удосконалення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів,
виконавчих комітетах місцевих рад знаходять своє відображення у прийнятих
головою райдержадміністрації дорученнях.
Під особистий контроль голови райдержадміністрації взято розгляд
звернень та проведення першочергового особистого прийому жінок, яким
присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів
Великої
Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу,
Героїв України. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими
звертаються учасники АТО та члени їх сімей.
Не залишаються поза увагою ветерани війни та праці, інваліди,
громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні
сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та
підтримки.
Для інформування громадськості району, зміст усіх документів що
стосуються роботи зі зверненнями громадян, розміщено на офіційному сайті
районної державної адміністрації, надіслано виконавчим комітетам селищної та
сільських рад для подальшого донесення до територіальних громад району.
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Ефективною формою спілкування з жителями територіальних громад
району стала також практика участі керівництва райдержадміністрації,
начальників окремих структурних підрозділів у загальних зборах громадян,
які щорічно проводяться у всіх територіальних громадах району протягом
першого кварталу.
В приміщенні райдержадміністрації в доступному для громадян місці
розміщені відповідні інформаційні стенди «Суспільство проти корупції»,
«Право на звернення» та «Право громадян на інформацію».
Районною державною адміністрацією вжито низку організаційних
заходів для проведення системної роботи із зверненнями громадян як
пріоритетного напряму діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. Щоквартально аналізуються та узагальнюються
питання, що порушують заявники у зверненнях, особливо повторних.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 448 звернень. З
них 260 – поштою, в тому числі з вищестоящих органів, та 188 - на особистому
прийомі. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх кількість
зменшилася на 48 одиниць (у 2017 році за відповідний період - 496 звернень).
На нашу думку, це пояснюється більш відповідальним та об'єктивним
розглядом
проблем
громадян
всіма
структурними
підрозділами
райдержадміністрації.

Зменшилася,
порівняно
з
відповідним період минулого року,
кількість громадян, які зверталися на
урядову «гарячу лінію» до державної
установи
«Соціальний
контактний
центр», а це 196 звернень проти 218
минулорічних.
У 2018 році до райдержадміністрації
надійшло 24 колективних звернень, що
на 9 одиниці більше за відповідний
період 2017 року.
Найчастіше
у
зверненнях
громадянами
піднімалися
питання
соціального захисту, а це 307, що
складає майже 69% від їх загального числа. Насамперед це питання
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
палива, у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, затримка у
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виплатах уже нарахованої субсидії, або відмови у призначенні субсидії, а
також виплат, що стосуються державної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
одиноким матерям, тощо.

Дані про звернення громадян, що надійшли до Крижопільської РДА

Актуальними залишаються питання звернення громадян про надання
матеріальної допомоги на лікування собі, або дітям, іншим близьким родичам,
вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО, членам їх сімей та
громадянам, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції та інше.
В порівняні з відповідним періодом минулого року зменшилася на 15
одиниць кількість звернень громадян, які піднімають питання комунального
господарства (23 проти 38). Переважно ці питання стосуються ремонту та
освітлення місцевих доріг, відновлення автобусного сполучення між районним
центром та селами.
Також спостерігається зменшення звернень на 12 одиниць з питання
екології та природніх ресурсів, в переважній більшості це звернення громадян
по забрудненню навколишнього середовища викидами в атмосферне повітря.
Для зменшення кількості звернень громадян у цій сфері, РДА спільно з
Крижопільською селищною радою прийнято рішення та розпочато роботи по
реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів з його
розширенням на 2 га. На сьогодні виготовлено детальний план території
земельної ділянки для реконструкції полігону твердих побутових відходів за
межами смт Крижопіль, замовником якого є районна державна адміністрація.
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Актуальними залишаються звернення з питань аграрної галузі та
земельних відносин, насамперед це оренда та успадкування землі, земельні
конфлікти, розрахунки за сільськогосподарську продукцію.
Із загальної кількості порушених у зверненнях питань (а це - 448), 125
вирішено позитивно на користь громадян, на 311 - надані відповідні
роз’яснення, 12 знаходяться на контролі в адміністрації.
Забезпечення доступу до публічної інформації
Відповідно до Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання
публічної інформації в апараті райдержадміністрації відповідальним
структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів
щодо надання публічної інформації в райдержадміністрації визначено
загальний відділ апарату райдержадміністрації.
На виконання вимог законодавства у сфері доступу до публічної
інформації щоп’ятниці на веб-сайті райдержадміністрації оприлюднюються
розпорядження голови райдержадміністрації та доручення керівництва РДА. А
щоквартально до 5 числа наступного місяця кварталу готуються та
оприлюднюються на веб-сайті РДА інформаційно-аналітичні матеріали про
стан розгляду запитів на публічну інформацію.
Для забезпечення права кожного громадянина на доступ до публічної
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів,
для зручності подання запиту у письмовому вигляді на інформаційному стенді
у приміщенні райдержадміністрації розміщено зразки відповідних форм
запитів на інформацію, документи створені в процесі виконання РДА своїх
обов’язків.
Впродовж року до райдержадміністрації надійшло 37 запитів на
публічну інформацію, що на 29 % менше ніж у 2017 році. Із загальної кількості
запитів 20 надійшло від юридичних осіб та громадських організацій, 17 – від
громадян, фізичних осіб. Усі запити, що надійшли до райдержадміністрації
задоволені у визначені законом терміни і в повному обсязі.
Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
одним із напрямів роботи районної державної адміністрації є взаємодія з
органами місцевого самоврядування.
Голова райдержадміністрації є депутатом районної ради, його
заступники, запрошуються на засідання президії, беруть участь у сесіях
районної ради. Голова районної ради є членом колегії райдержадміністрації,
приймає участь у нарадах, засіданнях, інших організаційних заходах
райдержадміністрації.
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У 2018 році на сесії районної ради неодноразово виносилися спільні
питання, що стосувалися районного бюджету (внесення змін та затвердження
звіту про виконання районного бюджету за квартал, півріччя, рік), питання про
затвердження та виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку району, тощо.
Найважливіші питання соціально-економічного розвитку території
району розглянуто упродовж 2018 року на засіданнях колегії
райдержадміністрації. Відбулося 11 нарад за участю селищного та сільських
голів, на яких розглядались питання стосовно життєзабезпечення та розвитку
відповідних територій. Структурними підрозділами райдержадміністрації
регулярно проводилися наради з керівниками органів місцевого
самоврядування, головними бухгалтерами, військовими обліковцями,
спеціалістами з нарахування субсидій, іншими спеціалістами місцевих рад з
питань організації виконання окремих повноважень органів виконавчої влади.
У 2018 році таких нарад відбулося 8.
У 2018 році відновлено практику надання виїзної методичної та
практичної допомоги виконавчим органам місцевого самоврядування району в
організації роботи з документами та здійсненні контролю за їх виконанням,
кадрової та правової роботи, організації розгляду звернень громадян та запитів
на доступ до публічної інформації. Відповідною робочою групою з числа
працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації,
виконавчого апарату районної ради були здійснені виїзні перевірки
виконавчих комітетів Савчинської та Гарячківської сільських рад. За їх
результатами підготовлено довідні записки та надано рекомендації щодо
усунення виявлених зауважень.
Райдержадміністрація взаємодіє з виконавчими органами місцевого
самоврядування району, сприяє у здійсненні ними власних повноважень,
зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного
розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази
місцевого самоврядування, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції
депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Організаційно-кадрові питання
Штатна чисельність працівників Крижопільської районної державної
адміністрації становить 107 штатних одиниць, з них посад державної служби –
93 штатних одиниць, в т.ч, в апараті – 30, в структурних підрозділах – 63.
Упродовж 2018 року проведено 6 конкурсів на зайняття вакантних посад
державної служби, за результатами конкурсу було призначено 6 осіб.
Задля забезпечення якісного рівня професійної компетентності та
професійного розвитку державних службовців у минулому році пройшли
навчання за професійною програмою державних службовців 15 осіб. На
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навчання до ОРІДУ НАДУ направлено 1 співробітника. Наразі, маємо 2
слухачів та 1 випускника.
З метою зростання професіоналізму, спроможності державної служби,
підвищення її авторитету у районі проведено І тур щорічного Всеукраїнського
конкурсу “Кращий державний службовець”. Переможці продемонстрували
відмінні знання й у ІІ обласному турі. Результат – І місце у номінації «Кращий
керівник», ІІ – місце – у номінації «Кращий спеціаліст».
Для забезпечення правового і професійного навчання працівників апарату
та структурних підрозділів районної державної адміністрації сектором з питань
персоналу організовано та проведено 10 навчань з питань державного
управління та актуальних питань сьогодення.
Організовано та на належному рівні проведено процедуру оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців. Усі службовці
отримали позитивну оцінку.
Згідно із Регламентом райдержадміністрації, враховуючи основні
напрямки діяльності, пропозиції структурних підрозділів та рекомендації
керівництва районної державних адміністрацій забезпечувалася підготовка
квартальних, щомісячних та щотижневих планів-календарів основних заходів
райдержадміністрації, інформація про них щотижнево направлялась в
обласну державну адміністрацію та розміщувалася на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації. Відповідно поданих структурними підрозділами
інформацій про виконання запланованих заходів, щоквартально готувались
звіти про роботу райдержадміністрації.
Згідно плану та по мірі необхідності проводились засідання постійно
діючих комісій при райдержадміністрації, наради з керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації, районних установ, підприємств
та
організацій, сільськими та селищним головами.
Зокрема, позитивно зарекомендувала себе практика проведення
керівництвом райдержадміністрації щотижневих оперативних нарад, які
сприяли
оперативному вирішенню актуальних питань життєдіяльності
району. За результатами їх проведення були оформлені протоколи та
відповідні протокольні доручення.
З метою роз’яснення основних аспектів змін в законодавстві та надання
методичної допомоги в організації роботи виконавчих органів місцевого
самоврядування щомісячно організовувалися семінари-наради для керівників
територіальних громад.
Всього впродовж 2018 року в райдержадміністрації проведено близько
50 нарад.
Відповідно до Районної програми про відзнаки районного рівня
організовано вшанування працівників різних сфер та галузей з нагоди
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державних та професійних свят, а також ювілейних дат. Всього у 2018 році
Почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради, Подякою голови
райдержадміністрації та голови районної ради було відзначено близько 200
осіб.
З метою відзначення заслуг мешканців району на обласному рівні
підготовлено та направлено до обласної ради матеріали й клопотання про
кандидатуру на нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед
Вінниччиною»; до Обласної комісії з визначення переможців обласного
конкурсу на звання «Людина року» матеріали та клопотання
про
претендентів до присвоєння звання «Людина року» в чотирьох різних
номінаціях; клопотання про представлення працівника с/г виробництва до
присвоєння почесного звання України «Заслужений працівник сільського
господарства України». Готувались подання на нагородження Почесними
грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради до державних та
професійних свят.
З метою обговорення перспектив і найважливіших напрямків розвитку
району, посилення взаємодії з місцевими органами влади, підприємствами,
організаціями та громадськістю, реалізації державної політики у галузях, а
також прийняття узгоджених рішень в районній державній адміністрації
функціонує колегія. До її складу входять керівники правоохоронних органів,
окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,
підприємств та громадських організацій.
З метою колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів
діяльності райдержадміністрації, погодженого вирішення питань, що належать
до її компетенції, в 2018 році забезпечено проведення 3-ох розширених
засідань колегії райдержадміністрації, в т.ч. одне виїзне на базі
Джугастрянської сільської ради. Всього на засіданнях колегії було розглянуто
16 питань. За результатами їх розгляду головою районної державної
адміністрації видано 3 розпорядження та 13 протокольних рішень.
За звітний період прийнято 242 розпоряджень та 260 розпорядчих
документів з питань управління персоналом у районній державній
адміністрації.
Протягом 2018 року проводилася цілеспрямована робота по
забезпеченню неухильного виконання в районі завдань актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів
виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної
державних адміністрацій. З цією метою систематично здійснювався
моніторинг ходу практичної реалізації передбачених вказаними документами
завдань.
За звітний період здійснювався моніторинг виконання 4381 завдань
контрольних документів, що на 9,6 % більше проти відповідного періоду 2017
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року. Опрацьовано і направлено в облдержадміністрацію та її структурні
підрозділи 3530 інформацій про виконання документів органів виконавчої
влади вищого рівня.
Для більш ефективної реалізації на території району законів України,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови
облдержадміністрації та райдержадміністрації стан їх виконання систематично
виноситься на розгляд колегії райдержадміністрації. Дає свої позитивні
результати щотижневий розгляд на апаратних нарадах у голови
райдержадміністрації стану виконання документів вищих органів влади.
Завдяки посиленню персональної відповідальності працівників
структурних підрозділів районної державної адміністрації за стан справ на
очолюваних ділянках роботи, постійному вдосконаленню контрольних
функцій закріплено позитивні тенденції у зміцненні виконавської дисципліни.
Аналіз підсумків роботи з організації та виконання вимог директивних
документів усіх рівнів влади свідчить про належну організацію контролю за
виконанням цих документів. За результатами моніторингу, що проводиться
відділом контролю управління з питань діловодства, контролю та роботи із
зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації, своєчасність
реагування районною державною адміністрацією на розпорядження і
доручення голови обласної державної адміністрації за 2018 рік становить 100
відсотків.
Ведення Державного реєстру виборців
Діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
районної державної адміністрації (далі – ВВ ДРВ) здійснювалася відповідно до
Конституції України, закону України “Про Державний реєстр виборців”,
інших законів України щодо виборчого законодавства, постанов Центральної
виборчої комісії, розпоряджень голів обласної та районної державних
адміністрацій.
Станом на 15 січня 2019 року кількість записів у Державному реєстрі
виборців Крижопільської районної державної адміністрації складає:
№

Назва даних

Кількість

1

Записів про виборців всього

29154

2

Виборців, які мають виборчу адресу на
території

25957

3

Визнані судом недієздатними

16

4

Встановлено статус нездатних самостійно
пересуватися

783

10

5

Геонімів(вулиць, провулків)

6

Будинків

551
13736

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”
поновлення персональних даних Реєстру, отримання і обробка відомостей від
суб’єктів подання здійснювалася щомісячно до 05 числа поточного місяця.
Протягом звітного періоду суб'єктами подання відомостей у відділ ведення
Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації були 5
установ та організацій (Крижопільський районний
сектор управління
Державної міграційної служби в Вінницькій області, відділ РАЦСу
Міністерства юстиції України, комунальне некомерційне підприємство
«Крижопільський районний медичний центр первинної медико-санітарної
медицини» районний суд, управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації) та 20 місцевих рад, які відповідно до Закону
України від 10 грудня 2015 року № 888-VІІІ “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”, змін до
статті 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” з 04 квітня 2016
року мають повноваження органа реєстрації на території своєї ради та з 01
травня 2016 року щомісячно надають до ВВДРВ відомості про
громадян(виборців) своєї ради.
За 2018 рік відділом було проведено опрацювання відомостей документів періодичного поновлення щодо ведення Державного реєстру
виборців, а саме:
проведено дії щодо внесення запису про виборців 327 особи (виконано
62 накази);
внесено змін до запису 1841 виборця (виконано 259 наказів);
внесено зміни до виборчої адреси виборця за зверненнями відділів
ведення ДРВ- 489 змін (виконано 108 наказів);
виконано 80 наказів щодо вибуття 324 виборців;
знищено записів відповідно ст. 17, ч.5 Закону України “Про ДРВ” - 823
записи (опрацьовано 76 наказів)
усунення кратних включень — 4 записи (виконано 2 накази);
виконано 11 наказів щодо зміни місця народження за змінами АТУУ
3025 виборців;
проведено 489 змін у ВА при змінах в АТУУ у 6 наказах керівника;
змінено виборчу адресу при змінах в геонімах населених пунктів району
у 54 виборців( проведено 2 наказів)
Також у 2018 року за запитами Крижопільського РС УДМС України в
Вінницькій області на виконання Постанови ЦВК від 20 травня 2016 року №
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125 "Про деякі питання забезпечення реалізації громадянами України права на
отримання інформації з Державного реєстру виборців” ВВДРВ опрацьовано 1
запит про громадян України, виборча адреса яких відноситься до АРК та
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На
особисті звернення виборців цієї категорії було надано 7 офіційних відповідей
на їх запити.
Протягом звітного періоду ВВ ДРВ проводилася постійна робота над
удосконаленням реєстру постійнодіючих виборчих дільниць Крижопільського
району та внесення подань щодо їх змін до Центральної виборчої комісії. За
звітній рік сформовано та направлено до ЦВК 3 подання щодо зміни меж 20
виборчих дільниць та 18 змін адрес місця знаходження дільничних виборчих
комісій та приміщень для голосування на території району.
За звітний рік ВВДРВ сформовано 6 запитів до Крижопільського
районного сектору управління Державної міграційної служби в Вінницькій
області про 69 виборців щодо уточнення їх персональних даних.
У 2018 році було 9 звернень від виборців району щодо включення до
Державного реєстру виборців 6 громадян, зміна ідентифікаційних даних 2
виборця та зміна виборчої адреси 1 виборець.
Спільно з Крижопільського РС УДМС України в Вінницьській області
опрацьовано та проведено перевірку щодо 38 осіб, які містяться в указах
Президента щодо набуття/втрати ними громадянства України.
03 червня 2018 року на території с.Заболотне було організовано та
проведено проміжні вибори депутатів Заболотненської сільської ради. ВВ ДРВ
відповідно до календарного плану проведення виборів було організовано
даний виборчий процес та співпраця з територіальною виборчою комісією та
дільничною виборчою комісією. Вчасно та якісно підготовлені запрошення
виборцям та списки виборців, виконання доручень розпорядника щодо зміни
виборчих адрес, вилучення кратного включення, проведення власних наказів
за результатами виконання доручень розпорядника Реєстру.
Збереження та використання документів Національного архівного фонду
Упродовж 2018 року здійснювались заходи щодо виконання Закону
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Особлива
увага була зосереджена на забезпеченні зберігання документів Національного
архівного фонду та прийманні документів на постійне зберігання.
Станом на 01.01.2019 року в архівному секторі Крижопільської районної
державної адміністрації знаходиться на державному зберіганні 142 фонди на
21200 справ управлінської документації. Згідно з планом розвитку архівної
справи та графіком приймання документів, на державне зберігання за 2018 рік
прийнято документи по 2017 рік дев’яти установ в кількості 595 справ.
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Здійснено експертизу цінності та технічне опрацювання документів 15установ.
Крім того упорядковано, описано, взято на облік документи, що
зберігаються в архівних підрозділах установ: технічна землевпорядна
документація, по господарські книги, нотаріальні дії, документи з кадрових
питань (особового складу), документи тривалого (понад 10 років) зберігання у
кількості 648 справ.
Проведено 4 засідання експертної комісії.
У червні 2018 року створено фонд особового походження (громадських
діячів, краєзнавців, людей цікавої долі, які становлять державний інтерес).
Поповнено фонд автобіографією, книгами, поезією краєзнавця Євгенія
Годованого, світлинами та спогадами випускників Крижопільської школи №1,
котрі пішли навчатись у перший клас 1941 року, світлинами і відомостями
розвитку сільського господарства Крижопільського району, фронтовими
листами наших земляків до родин в 1941-1945 роки.
За 2018 рік надійшло 746 звернень від фізичних та юридичних осіб.
Внаслідок розгляду звернень та запитів, сектором надано 700 довідок з
позитивним результатом; 46 відповідей з рекомендаціями про місце
знаходження документів.
В основному піднімались питання стосовно
земельних відносин та захисту майнових прав. Усі звернення виконувались у
термін, передбачений законодавством.
Використання коштів державного бюджету
У 2018 році на утримання Крижопільської районної державної
адміністрації та її структурних підрозділів з Державного бюджету виділено
13928,0 тис грн., що на 4386,7тис грн., або на 46,4% більше відповідних
показників 2017 року. З них:
- заробітна плата – 10996,8 тис грн., що на 3533,4 тис. грн., або на 47,3 %
більше відповідних показників 2017 року;
- нарахування на оплату праці – 2413,8 тис. грн., що на 764,2тис. грн.,
або на 46,3% більше відповідних показників 2017 року;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 451,3 тис. грн., що на
90,3тис грн., або на 25 % більше відповідних показників 2017 року;
- інші видатки – 66,1 тис. грн. (видатки споживання), що на 1,2 тис грн.,
або на 2 % менше відповідних показників 2017 року.
Протягом звітного року фактичні видатки склали 13917,8грн., а саме:
- заробітна плата – 10996,8 тис грн., - нарахування на оплату праці –
2408,9 тис грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 447,3 тис. грн.;
- інші видатки – 64,9тис. грн. (видатки споживання).
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За рахунок вищезазначених коштів утримується апарат, 3 управління, 5
відділів та 3 сектори райдержадміністрації. Загальна штатна чисельність
працівників на кінець року становила 107 штатних одиниць, фактична
чисельність 95 осіб.
Кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2018 року відсутня.
Протягом 2018 року по спеціальному фонду, за рахунок коштів субвенції
з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів з районного бюджету,
надійшли кошти у сумі 344 тис. грн. В тому числі: на створення належних
умов функціонування підрозділів райдержадміністрації та матеріальнотехнічне забезпечення процесу надання адміністративних послуг у сумі 274,5
грн. і на придбання комп’ютерної та оргтехніки 66,6 тис. грн.
Використано 341.1 тис. грн. з них на виконання:
- районної Програми підтримки діяльності і відкритості роботи
Крижопільської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення
для здійснення повноважень, делегованих їй Крижопільською районною
радою, у 2017–2018 роках – 97.7 тис грн;
- районної Програми функціонування Центру надання адміністративних
послуг при Крижопільській районній державній адміністрації на 2017 – 2020
роки -28,3 тис.грн;
- районної Програми супроводження бюджетного процесу на 2017 – 2018
роки- 38.0 тис. грн.;
- районної Програми поліпшення системи соціального захисту населення
Крижопільського району на 2018 рік-106.0 тис. грн.;
- районної Програми інформатизації Крижопільського району на 20182020 роки 66,4 тис. грн.;
- районної Програми розвитку архівної справи у Крижопільському
районі на 2018-2022 роки 4,7 тис. грн.
Реалізація державної політики в оборонній, правоохоронній
діяльності та цивільного захисту
З метою зміцнення обороноздатності, забезпечення оперативного
реагування на виклики та загрози національній безпеці, збереження спокою на
території району, основні зусилля районної державної адміністрації були
спрямовані на забезпечення належного функціонування підрозділів Збройних
Сил України, Міністерства внутрішніх справ України з метою виконання ними
завдань за призначенням на території району, проведення заходів з
допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову
громадян на військову службу.
Для забезпечення комплектування Збройних Сил України у 2018 році в
району спільно з військовим комісаріатом організована робота щодо ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних відповідно до вимог
Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
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військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07 грудня 2016
року № 921. На сьогодні на обліку перебувають 586 громадян.
Здійснено ряд заходів, пов’язаних із проведенням у 2018 році призову
громадян України на строкову військову службу та військову службу за
контрактом у Збройних силах України. З метою матеріально-фінансового
заохочення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за
контрактом у Збройних силах України у 2018 році діяла програма підтримки
таких військовослужбовців. Впродовж року 12 осіб отримали фінансову
підтримку, на що з районного бюджету виділено 60 тис. грн.
Районним центром зайнятості за участю райдержадміністрації та
військового комісаріату періодично
проводяться семінари з метою
агітаційно-роз’яснювальної роботи з питань проходження військової служби
за контрактом з військовозобов’язаними, які перебувають на обліку в центрі
зайнятості. Надається посильна допомога та всебічна підтримка районному
військовому комісаріату в питанні пропаганди, агітації та залученню громадян
на військову службу за контрактом.
Неодноразово подавалась інформація про умови проходження
військової служби за контрактом та всебічного її забезпечення на офіційному
сайті райдержадміністрації та у районних засобах масової інформації. Також у
районних ЗМІ публікуються статті на патріотичну тему про учасників ООС.
Агітаційно-рекламну продукцію щодо умов проходження військової служби за
контрактом розміщено в районній державній адміністрації, місцях скупчення
населення, філії обласного центру зайнятості населення, на офіційному сайті
райдержадміністрації.
Відповідно до Програми військово-патріотичного виховання та
підготовки молоді до служби в Збройних силах України з районного бюджету
виділено 53,216 тис. грн на проведення медичних комісій призовників та
перевезення призовників на обласний збірний пункт м. Козятин.
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді визначено одним
із пріоритетних напрямків виховної роботи в усіх навчальних закладах району.
Діє районна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2018-2020 роки. Щорічно організовується Всеукраїнська
дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), до проведення
якої залучаються члени громадських організацій «Спілка учасників АТО» та
«Крижопільське козацтво».
Так, у 2018 році шкільні етапи гри проведено упродовж квітня,
районний етап – 2-4 травня. Переможцями стали команди СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт
Крижопіль та НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ» с.Тернівка.
У серпні 2018 року в Кінологічному навчальному центрі
Держприкордонслужби України в місті Великі Мости на Сокальщині, відбувся
15

Всеукраїнський вишкіл «Джура-Прикордонник 2018», в якому взяло участь
460 учасників з 52 прикордонних районів 18 областей України, у т.ч. командарій нашого району «Молода Січ» НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» с. Шарапанівка,
яка виборола в двох командних змаганнях місця: І місце у силовому змаганні
«Котигорошко» та ІІ місце з пейнтболу.
У всіх закладах загальної середньої освіти нашого району поновлено та
доповнено матеріалами експозиції шкільних музеїв та куточків Бойової слави.
У закладах загальної середньої освіти встановлено 5 меморіальних дощок,
колишнім учням-героям АТО (ООС), які загинули захищаючи територіальну
цілісність України.
Як результат, за звітний період Крижопільським РВК призвано для
проходження військової служби за контрактом 37 осіб та на строкову
військову службу 50 осіб. Державні завдання з відбору громадян до вступу на
військову службу за контрактом та призову на строкову службу виконані
відповідно на 92 та 116 відсотків.
Згідно з Указом Президента України, наказом начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено ряд
організаційних та практичних заходів щодо підготовки до територіальної
оборони Вінницької області. Було здійснено поставку резервістів оперативного
резерву першої і другої черг та військовозобов’язаних у кількості 39 чоловік.
Під час дії правового режиму воєнного стану на території області було
поставлено 26 резервістів та військовозобов’язаних. Проводились командноштабні тренування з питань територіальної оборони.
Впродовж року Крижопільською РДА було організовано та проведено
збір гуманітарної допомоги для військовослужбовців військових частин
Вінниччини, які беруть участь в ООС. Мешканцями району зібрано та
направлено більше ___ тон продуктів харчування.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади
району є реалізація заходів державної політики щодо цивільного захисту
населення й територій, виконання вимог законодавства України у сфері
захисту населення від надзвичайних ситуацій.
З метою реагування на виклики і загрози надзвичайних ситуацій
протягом 2018 року проведено роботу відповідно до Плану основних заходів
цивільного захисту районної ланки Вінницької територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту на 2018 рік.
Утворено 10 спеціалізованих служб цивільного захисту району та
визначено організації, що входять до їх складу, районну комісію з питань
евакуації, районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, організовано роботу райдержадміністрації при загрозі
та виникненні надзвичайних ситуацій на території району, затверджено
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положення про Крижопільську районну ланку територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Вінницької області. Проведено
уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації та планів евакуації у
мирний час та особливий період. Під час участі в командно-штабних
навчаннях з цивільного захисту відпрацьовано формалізовані документи.
У травні-червні звітного року комісією ГУ ДСНС України у Вінницькій
області проведено контрольну перевірку Крижопільського району з питань
реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного
захисту, стану та організації роботи з питань пожежної та техногенної безпеки,
готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій та підтверджено достатньо високий рівень
їх готовності до виконання поставлених завдань.
В зв’язку з введенням на території області воєнного стану в грудні 2018
року взяли участь у штабному тренуванні з органами управління цивільного
захисту районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ щодо переведення з
режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий
період. Сприяли відпрацюванню поставлених завдань правоохоронними
органами Національної поліції, Збройних сил України та інших служб.
З метою реалізації Комплексної програми захисту населення і території
Крижопільського району від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018-2022 роки та Комплексної оборонноправоохоронної програми Крижопільського району на 2016-2020 роки
«Безпечна Крижопільщина – взаємна відповідальність влади та громад» з
районного бюджету виділено 52,6 тис.грн., в т.ч. на підтримку діяльності
районного військового комісаріату – 37,5 тис.грн., Крижопільського відділення
Національної поліції – 15,0 тис.грн. Розроблено програму забезпечення
пожежної та техногенної безпеки в районі на період до 2023 року.
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проведено 10
засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації на яких розглянуто 24
питання.
Фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 42 протирадіаційних
укриття та найпростіші укриття. Комісійно обстежено всі протирадіаційних
укриття. Проведено технічну інвентаризацію 29 захисних споруд, що складає
69,4%. Протягом 2018 року виконано поточні ремонти в 4 захисних спорудах.
Дано пропозиції щодо проведення ремонтів: капітальних в 12 спорудах,
поточних в 26 спорудах, обладнання системами вентиляції, інвентарем та
відновлення телефонних ліній, поновлення документації.
У 2018 році на 8 підприємствах, установах, організаціях району було
проведено об’єктові навчання та тренування Проводяться протипожежні та
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об’єктові тренування спеціалізованих служб цивільного захисту.
Цивільного захисту та практичні заходи в навчально-виховних закладах.

Дні

Надзвичайних ситуацій на території району у 2018 році не виникало ( у
2017 році – 4). Однак, протягом 2018 року на території району виникали
некваліфіковані надзвичайні події. Сталося 68 пожеж (відповідний період 2017
року – 65 пожеж), загинула 1 особа (2017 – 2 особи). Нещасних випадків на
воді не зафіксовано (2017 рік – 3). Відбулось 9 дорожньо-транспортних
пригод, що на 4 пригоди (30,7%) менше ніж у 2017 році (на жаль 1 людина
загинула). Виявлено та знешкоджено 3 вибухово-небезпечних предмета часів
ІІ світової війни.
Правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого
самоврядування вживались заходи щодо профілактики та протидії
злочинності. Впродовж 2018 року зареєстровано 2457 заяв і повідомлень
громадян про кримінальні правопорушення та інші події, що на 516 (17,3%)
менше ніж у 2017 році. До Єдиного реєстру досудових розслідувань унесено
інформацію про вчинення 200 кримінальних правопорушень, що на 7
правопорушень менше попереднього року, оголошено 110 підозр, спрямовано
до суду 100 кримінальних проваджень.
У відповідності до Закону України «Про звернення громадян» було
розглянуто 1878 заяв. Розгляд матеріалів завершено складанням 57
адміністративних протоколів, що менше за попередній рік на 50,4%. Складено
2766 адміністративних протоколів, з них: за вчинення насильства в сім'ї,
невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми –
114, за порушення правил адміністративного нагляду – 75, за порушення
безпеки дорожнього руху – 1100, з них за керування транспортними засобами
у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або під впливом
лікарських препаратів – 102.
В результаті проведеної роботи рівень злочинності зменшено на 2,8 %.
Децентралізація влади
У звітному році на теренах району продовжила свій подальший розвиток,
одна з найуспішніших реформ України, децентралізація влади.
З метою актуалізації Перспективного плану формування спроможних
територіальних громад Вінницької області у ІІ кварталі 2018 року за участю
представників Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування
організовано проведення інформаційно-просвітницького заходу з питань
добровільного об’єднання для мешканців територіальних громад на базі
потенційних адміністративних центрів - смт Крижопіль та с. Городківка.
Всього було запрошено до обговорення близько 250 осіб з 20 сільських рад.

18

Зважаючи на важливість положень Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», зусилля центральних органів виконавчої
влади у проведенні реформування суспільства в травні у малій залі районного
будинку культури організовано проведення чергового розширеного засідання
робочої групи зі сприяння добровільному об’єднанню територій громад
району. До участі у ньому було запрошено представників обласної державної
адміністрації та Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування,
керівників окремих структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та
організацій району, селищного та сільських голів, членів Громадської ради при
райдержадміністрації, громадських активістів.
За результатами обговорення доленосного для району питання були
прийняті відповідні рішення, які оформлено протоколом засідання. Головний
лейтмотив яких, внесення зміни до проекту Перспективного плану
формування територій громад Вінницької області, передбачивши формування
на території Крижопільського району єдиної об’єднаної громади з
адміністративним центром у селищі Крижопіль.
Враховуючи результати обговорень з питань можливого об’єднання
територіальних громад, проведених весною минулого року у територіальних
громадах району, на підставі рішень 17 із 20 місцевих рад
райдержадміністрацією підготовлено зміни до проекту Перспективного плану,
які були подані до обласної державної адміністрації.
Однак реалізація державної політики з питань реформування органів
місцевого самоврядування полягала не тільки в зміні адміністративних меж
територіальних громад. Основним генератором реформування стала
фінансова децентралізація.
Фінансова децентралізація зробила незалежними місцеві бюджети від
державного бюджету і створила можливості планування розвитку територій.
Вона дозволила реалізувати масштабні інфраструктурні проекти, розпочати
будівництво нових об’єктів соціальної сфери, зробити освітлення в населених
пунктах, відремонтувати школи та клуби, закупити спеціальні транспортні
засоби для комунальних підприємств, впровадити інші проекти.
Для участі у п’ятнадцятому обласному конкурсі проектів розвитку
територіальних громад подано 42 проекти з яких 18 проектів визнано
переможцями, вісім з них екологічного спрямування . Загальний бюджет
проектів 4578,1 тис. грн. з обласного фонду виділено та освоєно 1666,7
тис.грн., а з місцевого бюджету 2911,4 тис. грн.
Однією з переваг децентралізації є покращення якості надання
адміністративних послуг та наближення їх до людей. Таким чином
громадяни мають можливість отримати послуги, які надає держава і вирішити
будь-які земельні, майнові, соціальні та інші питання.
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Центр надання адміністративних послуг співпрацює із вісьмома
суб’єктами надання адміністративних послуг: це три структурних підрозділи
райдержадміністрації та п’ять територіальних органів центральних органів
виконавчої влади.
За 2018 рік через Центр громадянам та суб'єктам господарювання
надано14357 адміністративних послуг.

В середньому за місяць кількість наданих послуг становить 1196. На 1
тис. населення району за 2018 рік надано 439 послуг.
Порівняно із минулим роком кількість видів послуг збільшилась із 83 до
133, на 50 послуг, або в 1,6 разів. З липня минулого року перелік послуг
доповнено чотирма транспортними послугами: реєстрація та перереєстрація
транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного
посвідчення водія та прийом запитів на отримання довідок про відсутність
(наявність) судимостей.
На
веб-сайті
районної
державної
адміністрації
в
розділі
«Адміністративні послуги» розміщена актуальна інформація про порядок
отримання адміністративних послуг. Також встановлено посилання на
електронні сервіси центральних органів виконавчої влади де суб’єкти звернень
можуть замовити послуги в електронному вигляді.
Для належної організації роботи Центру та створення зручних і
сприятливих умов отримання послуг з районного бюджету у 2018 році
використано кошти в сумі 28,3 тис. грн.
Надходження до місцевих бюджетів за надання адміністративних послуг
за 2018 рік склали 421,1 тис.грн, тоді як у 2017 році - 372,9 тис.грн, або
збільшились на 13 %.
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Мета роботи ЦНАП - забезпечення високої якості обслуговування
відвідувачів. Надалі ми працюємо над розширенням переліку адміністративних
послуг. В плані надання послуг архівного сектору та служби у справах дітей
райдержадміністрації.
Бюджет і фінанси
Для забезпечення стабільності роботи бюджетної сфери у 2018 році було
розроблено заходи щодо наповнення бюджету, використання додаткових
джерел, в т.ч. за рахунок детінізації економіки, економного і раціонального
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної
дисципліни.
За 2018 рік до зведеного бюджету загального фонду отримано 339453,4
тис. грн надходжень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що становить
101,8% до уточнених планових показників, понад план отримано 6 123,5 тис.
грн.
Доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів до
бюджету Крижопільського району отримано 130 443,1тис.грн, що становить
106,5% до уточнених планових показників затверджених місцевими радами на
відповідний звітний період, понад план отримано 7935,7 тис. грн.
По загальному фонду планові призначення за відповідний звітний період
виконано майже по всіх податках і зборах, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб становить 104,9%, що на 4 073
813 грн. більше, в основному за рахунок збільшення надходжень ПДФО, що
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж
заробітна плата, а саме: за рахунок надходжень ПДФО за користування
земельними паями та ПДФО з виплачених дивідендів на 4 686 599 грн;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності становить
112,0%, що на 6 562 грн більше від планових показників, в зв’язку з
збільшенням рівня прибутку комунальних підприємств;
- податок на майно становить 101,7% що на 193 005 грн. більше, від
уточнених планових показників за рахунок збільшення надходжень орендної
плати з фізичних осіб та податку на нерухоме майно;
- єдиний податок становить 116,8%, що на 3 434 089 грн. більше за
рахунок надходжень єдиного податку з фізичних осіб та єдиного податку з
сільськогосподарських товаровиробників;
- плата за надання адміністративних послуг становить 109,4%, що на 124
370 грн більше від уточнених планових показників, в основному за рахунок
збільшення адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень та плати за надання інших адміністративних
послуг.
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Також збільшились
надходження
рентної
плати за використання
природних
ресурсів,
надходження акцизного
податку
з
реалізації
суб'єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів,
надходження
частини
чистого
прибутку
комунальних унітарних
підприємств,
надходження
від
орендної
плати
за
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності, надходження державного мита та інші надходження
на загальну суму 258 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до
бюджету району збільшились на 7,4%, або на 9041,4 тис. грн, в основному за
рахунок збільшення надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на
6325,3 тис. грн, що пояснюється поступовим підвищенням заробітної плати на
підприємствах, установах, організаціях та своєчасності її виплати. Також
збільшились надходження єдиного податку з фізичних осіб підприємців та
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників на загальну суму
3683,4 тис. грн.
З 21 бюджетів розташованих на території району показники розпису
доходів бюджету на 2018 рік не виконала Голубецька сільська рада на 253 279
грн, за рахунок зменшення надходжень з державного бюджету акцизного
податку з палива та Заболотненська сільська рада недоотримала 24 694 грн
надходжень від орендної плати за землю з юридичних осіб.
За 2018 рік до спеціального фонду бюджету району надійшло 9 123 228
грн., з них до бюджету розвитку 1 028 321 грн, основними надходженнями
якого є:
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 745 950 грн;
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 248 028 грн;
кошти від відчуження майна – 34 343 грн;
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Власні
надходження
бюджетних установ займають
83,7%
від
загальних
фактичних
надходжень
спеціального
фонду
та
становлять 7 635 344 грн.
В
порівнянні
з
відповідним
періодом
минулого року надходження
до
спеціального
фонду
бюджету збільшились на
685 696 грн, в основному за
рахунок збільшення власних
надходжень.
По загальному фонду обсяг уточнених видатків на 2018 рік порівняно з
початком року збільшився на 27 904 521 грн та складає 331 155 160 грн
(план 303 250 639). Видатки збільшились за рахунок субвенцій з державного
бюджету на 9 944 830 грн, стабілізаційної дотації – 72 100 грн, іншої
субвенції з місцевих бюджетів на 3 855 646 грн, вільних залишків, які
склалися на 01.01.2018 року на 16 465 191 грн, дохідної частини загального

фонду бюджету
на 10 187 674 грн
фонду(бюджету розвитку) 12 620 920 грн.
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та передано до спеціального

З початку 2018 року на здійснення додаткових видатків по місцевих
бюджетах району було спрямовано 16 465 191,43 грн вільних залишків
бюджетних коштів загального фонду, що склалися на початок року, або 95,8%
(на початок року – 17 189 838 грн.) та 10 187 674 грн. додатково одержаних
доходів загального фонду, разом це – 26 652 865,43 грн. З них, на оплату праці
з нарахуваннями спрямовано 5 663 470 грн., або 21,2 % всіх спрямованих
вільних залишків та додатково одержаних доходів; на капітальні видатки –
9 019 984 грн., або 33,8%.
На видатки загального фонду з початку року використано 324 647 991
грн, що становить 98,0 %. до плану на рік, затвердженого місцевими радами з
врахуванням змін (заплановано 331 155 160,87грн). Невиконання бюджету за
видатками спостерігається по всіх місцевих бюджетах.
З загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і виконано
на 274 681 920 грн, або 93,2 % всіх видатків (без врахування трансфертів), у
т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями –
174 890 454 грн., на медикаменти – 942 859 грн, на харчування - 4 097 700
грн, на соціальне забезпечення – 81 155 145 грн, на оплату енергоносіїв –
13 595 762грн.
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Відсоткове співвідношення захищених та інших видатків
відносно їх загального обсягу
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування
соціально - культурної сфери: на зазначені цілі використано 260 955 282 грн
( це 88,5 % усіх видатків без врахування трансфертів), у тому числі на освіту
використано 124 102 506 грн., на охорону здоров'я – 40 994 883грн., на
соціальний захист та соціальне забезпечення – 82 928 964 грн., на культуру –
10 494 134 грн., на фізичну культуру і спорт - 2 434 795грн.
Обсяг проведених видатків за 2018 рік у відсотковому співвідношенні
по галузях зображує діаграма
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Обсяг уточнених кошторисних призначень по видатках державного
управління району за 2018 рік по загальному фонду складає 24 213 706
грн, що на 3 759 558 грн, або на 18,4 відсотка більше проти затверджених
призначень звітного періоду.
Обсяг уточнених кошторисних призначень загального фонду по
видатках за 2018 рік на освіту в цілому по району складає 125 519 544 грн, що
на 2 396 746 грн більше проти планових призначень на 2018 рік
Обсяг уточнених кошторисних призначень загального фонду по галузі
«Охорона здоров’я» на 2018 рік складає в сумі 41 577 947 грн, що на 8 776 449
грн, або 26,8% більше проти планових показників. В тому числі: на
утримання Окружної лікарні інтенсивного лікування за 2018 рік з
урахуванням внесених змін складає в сумі 27 029 164 грн, на утримання КНП
«Крижопільський районний медичний центр ПМСД» на 2018 рік з
урахування внесених змін складає в сумі 12 020 477 грн.
Профінансовано видатків соціального захисту та соціального
забезпечення Крижопільського району за 2018 рік на суму 75 976 309
грн, що на 3 647 121 грн, або на 5 відсотків більше проти затверджених
призначень звітного періоду.
Обсяг бюджетних асигнувань по установах культури в цілому по району
станом за 2018 рік склав 12 477 584грн, що на 1 360 431 грн більше проти
планових показників.
Обсяг уточнених призначень загального фонду по галузях фізичної
культури та спорту в цілому по району складає 2 454 393 грн, що на 211 983
грн більше від планових призначень.
На реалізацію заходів щодо інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
використано
2 661 976 грн., що становить 62,1% до уточненого плану на
2018 рік.
Видатки у сфері охорони навколишнього природного середовища
становлять 2 081 080 грн., на видатки за рахунок цільових фондів органів
місцевого самоврядування спрямовано 63 206 грн.
Райдержадміністрацією приділяється велика увага забезпеченню
ефективного та прозорого здійснення закупівель за бюджетні кошти.
Здійснюється навчання представників замовників, а також представників
бізнес-кіл принципам роботи у системі «ProZorro».
У звітному році всі закупівлі проводилися через систему «Prozorro». За
2018 рік організаціями та установами, які утримуються за рахунок районного
та державного бюджету, було проведено 585 електронних торгів (18тендерних і 567 допорогових) на закупівелю товарів, робіт та послуг на
загальну суму 28,5 млн. грн. Отримана економія коштів в сумі 1,8 млн. грн.
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Економіка та інвестиційна діяльність
За 9 місяців в економіку району залучено 226,8 млн грн. інвестицій. У
розрахунку на одного жителя району це становить 6831 грн, і є третім
показником серед районів області. Найбільші обсяги вкладених інвестицій на
ПрАТ «ПК «Поділля». Зокрема на Крижопільському цукровому заводі у
виробничий процес у 2018 році вкладено 76 млн. грн.

Протягом останніх років агроформування району суттєво оновили
машинно - тракторний парк. У 2018 році підприємствами агропромислового
комплексу придбано 43 одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання
на загальну суму 24,1 млн. грн. держава частково відшкодувала 595 тис. грн.
компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва відповідно постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 130 та від 07.02.2018 р. № 106.частково відшкодувала
595 тис грн компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва відповідно постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 130 та від 07.02.2018 р. № 106.
У 2018 році було реалізовано 29 проектів соціального-економічного
розвитку, а т.ч.:

За рахунок співфінансування з ДФРР реалізовано 2 проекти загальною
вартістю 5 000 тис. грн., з них з фонду ДФРР – 1 715,2 тис.грн., з
районного бюджету – 3 284,8 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету – 6 проектів на загальну суму
1 968,2 тис.грн. Остання субвенція з державного бюджету - на загальну
суму 1 085 тис. грн., з них 628 тис. грн. – на школу естетичного
виховання, 627 тис. грн. та 458 тис. грн. – на вирішення проблем
соціально-економічного характеру. Загальна сума субвенції на соціальноекономічний розвиток територій з державного бюджету за 2018 рік
становить 3 053,2 тис.грн.

За рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища – 1 проект на загальну суму 10 600 тис.грн. (в 2018 році – 2
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500 тис.грн. з ОФОНПС та 250 тис. грн. - з бюджету Крижопільської
селищної ради).
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток медичних
закладів в сільській місцевості – 2 проекти. Загальна вартість – 10 563 тис.
грн., з них 9 000,0 тис.грн. – за рахунок субвенції, 1 063 тис.грн. – кошти
районного бюджету. Проекти знаходяться на стадії реалізації.
За рахунок коштів в рамках 15 обласного конкурсу розвитку
територіальних громад – 18 проектів на загальну суму 4 578,1 тис.грн., з
них 1 666,6 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 2 911,4 тис.грн. – кошти
місцевих бюджетів.

Крижопільський
цукровий
завод
займає домінуюче місце у
промисловому потенціалі району. Його частка у промисловому виробництві
становить 64.6 %. Протягом цього сезону цукроваріння підприємством
очікується переробити 1 млн.
256 тис. тонн цукросировини і
виробити 175 тис. тонн цукру, це
на 28,8 % більше 2017 року і на 16
% більше районного показника
того ж періоду. Це найкращий
показник за всі роки роботи
підприємства.

Крижопільською філією ТОВ «Девелопмент» вироблено промислової
продукції на 1 млрд. 32 млн. грн. та вироблено 10 тис. тонн твердих сирів. В
загальному виробництві промислової продукції району частка складає 33,6
%.
На державному підприємстві «Крижопільське лісове господарство»
вироблено промислової продукції на 29 млн. грн., що на 8,3 % більше ніж у
2017 році. На ТОВ «Крижопільський елеватор» протягом звітного періоду
прийнято і доведено до нормативних кондицій 128,8 тис. тонн зерна при
загальній потужності 63 тис. тонн, що в 2 рази більше власної виробничої
потужності.
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У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами всіх форм
власності зібрано 26,8 тис. га зернових і зернобобових культур. Намолочено
190,6 тис. тонн зерна, що більше ніж у минулому році на 40,2 тис. тонн.
Урожайність складає 70,9 цнт/га, а це більше ніж у 2017 році на 13,2 цнт/га. В
тому числі валовий збір
озимої пшениці склав 65,1
тис.
тонн
(більше
минулорічного майже на 8,5
тис. тон), урожайність 59,5
цнт/га (на 7,1 ц./га більше
ніж у 2017 році).

В 2018 році у валовому виробництві зерна не останнє місце посідає
кукурудза. Намолочено 107,9 тис. тонн (більше минулорічного майже на 40,1
тис. тонн), урожайність досягла до 108,3 цнт/га ( на 31,8 ц/га більше ніж у
2017 році). Це найкращий показник за останні десять років.
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Практика підтверджує, що там де неухильно дотримуються технології
виробництва результати не поступаються світовим досягненням. Щорічно
добиваємося високих показників в буряківництві. У нинішньому році площа
посівів буряків становила 5641
га., з якої зібрано 356,2 тис.
тонн
цукросировини.
В
структурі посівів у 2019 році
збільшуються площі цукрових
буряків
на
5344га
(що
становить 10985 га). Закладено
основу під урожай 2019 року
озимих культур, яких при
плані 8,8 тис. га посіяно 9,5
тис. га, або на 7 % більше
запланованого.

Невід’ємною частиною сільськогосподарського виробництва є галузь
тваринництва, працівники якої не мають ні перерви, ні перепочинку. Своєю
самовідданою працею вони збагачують наш стіл висококалорійними
продуктами харчування. На даний час у сільськогосподарських підприємствах
нараховується 131 голови великої рогатої худоби, в тому числі 90 корів. На
відгодівлі та вирощуванні знаходиться 3801 голів свиней. За 10 місяців
поточного року вироблено 398,9 тонн молока, більше 900 тонн м’яса.
Середньодобові прирости свиней, наприклад в ПрАТ «ПК «Поділля»,
становлять 913 грам. Дане підприємство нагороджено Почесною грамотою
обласної державної адміністрації та обласної Ради.
Але для нашого району в даній галузі ще непочатий край роботи.
Важливою передумовою для розвитку тваринницьких комплексів, ферм та
підсобних домашніх господарств є державна допомога, яку в цьому році
отримали 2 сільськогосподарських господарства на загальну суму 967,5 тис.
грн та 649 домогосподарства району на загальну суму 1806,5 тис. грн. Також
41 фізична особа одержала часткове відшкодування вартості установок
індивідуального доїння на загальну суму 149, 3 тис. грн.
Розвиток підприємництва
Розвиток підприємництва
відіграє вирішальну роль у створенні
регіонального валового внутрішнього продукту, вирішенні проблеми
зайнятості та створенні нових робочих місць, запорукою соціальноекономічного зростання району та селища. Тому створення сприятливих умов,
необхідних для стабільного та ефективного розвитку сфери підприємництва,
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залишається одним із пріоритетних завдань діяльності Крижопільської
районної державної адміністрації.
Забезпечення якісного та оперативного обслуговування для реалізації
фізичними і юридичними особами прав на одержання послуг у сфері
державної реєстрації прав на нерухоме майно, державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців працівниками сектору
державної реєстрації. Фінансування завдань сектору здійснюється за рахунок
коштів районного бюджету. На потреби сектору державної реєстрації було
виділено кошти в наступних розмірах: 2016 рік- 24,6 тис. грн.; 2017 рік- 8,1
тис. грн.; 2018 рік- 5,9 тис. грн.
Кількість наданих послуг Сектором державної реєстрації за 2016-2018
роки:

До районного бюджету за результатами проведення реєстраційних дій
надійшло в 2017 році- 153,7 тис. грн., в 2018 році -179,6 тис. грн.
Також проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо
відкритості та доступності надання адміністративних послуг, зокрема
можливості отримувати на он-лайн сервісах відомості про зареєстровані права
на нерухоме майно та про юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, у
спрощеному порядку отримувати актуальні відомості.
Протягом 2018 року започаткували діяльність 282 суб’єкти малого
підприємництва, що на 3 % більше проти 2017 року. За спрощеною
системою оподаткування працювало 790 фізичних осіб, якими сплачено 8,5
млн. грн. єдиного податку, що на 16,4 % більше проти відповідного періоду
минулого року.
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Споживчий ринок
Обслуговування населення в районі забезпечують 163 об'єкти торгівлі та
60 об’єктів громадського харчування. За 2018 року в смт Крижопіль відкрито 3
магазини, що дало змогу створити 14 додаткових робочих місць. Обсяг
обороту роздрібної торгівлі за 6 місяців 2018 року склав 25,9 млн грн, що
становить 125,6 % до відповідного періоду минулого року.
Житлово-комунальне господарство та енергоефективність
У 2018 році були визначені пріоритетні завдання у галузі житловокомунального господарства та проведений аналіз виконання запланованих
заходів.
В умовах сьогодення питання ощадливого використання паливноенергетичних ресурсів, заміщення газу альтернативними видами палива та
державна підтримка впровадження енергоефективних заходів є надзвичайно
важливими. З цією метою в районі, починаючи з 2016 року, здійснюється
реалізація заходів Програми енергозбереження для населення та об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Крижопільського району на
2015 – 2019 роки за рахунок районного бюджету.
Так, впродовж дії програми, 347 жителів нашого району через установи
“Укргазбанк” та “Ощадбанк” отримали кредити на енергозберігаючі заходи на
суму біля 9,6 млн. грн., при цьому з районного бюджету відшкодовано 137,8
тис. грн., у тому числі в 2016 році – 22,7 тис. грн., у 2017 році – 57,1 тис. грн.,
у 2018 році – 58,0 тис. грн. На виконання заходів Програми з районного
бюджету на 2019 рік передбачено 70,0 тис. грн.
У бюджетних закладах району на заходи з енергозбереження залучено
5,8 млн грн, це кошти обласного, районного, селищного та сільських
бюджетів і кошти інвесторів.
Реалізовано 19 проектів з енергозбереження. Встановлено 5 сучасних
енерго-ефективних котлів, проведено роботи з термомодернізації у 10
закладах, здійснено енергетичний
аудит у 5-ти бюджетних закладах,
збудовано 285,0 м сучасної теплової мережі, замінено 22 вікна та 13 дверей на
енергозберігаючі. А саме:
- завершено проект: «Реконструкція приміщення, даху та утеплення
фасадів СЗШ І-ІІІ ст. № 2, с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької
області» (ІІ черга, утеплення та оздоблення фасадів), на реалізацію якого з
районного бюджету освоєно 2,1 млн.грн.;
- за рахунок коштів обласного бюджету спільно з КО «Обласний фонд
сприяння інвестиціям та будівництву» реалізовано проект - «Капітальний
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ремонт котельні на території СЗШ І-ІІІ ст. № 2, смт Крижопіль» - загальна
кошторисна вартість – 1470,5 тис .грн. та 76,2 тис. грн. залучені;
- за кошти районного бюджету завершено роботи по об’єкту:
«Реконструкція покрівлі головного корпусу СЗШ І-ІІІ ст. № 1, смт Крижопіль,
сума використаних коштів 597,6 тис. грн.;
- завершено роботи по проекту «Реконструкція котельні СЗШ с.
Жабокрич, додатково встановлено твердопаливний котел потужністю 250 кВт
– освоєно 39,5 тис.грн. коштів районного бюджету;
- проведено капітальний ремонт опалення ДНЗ № 6, смт Крижопіль, 209,4 тис.грн. (селищний бюджет);
- проведено термомодернізацію приміщення харчоблоку ДНЗ
с. Голубече - 152,1 тис.грн. (сільський бюджет);
- здійснено заміну та утеплення даху будівлі Голубецької сільської ради,
на що освоєно 508,4 тис. грн. сільського бюджету;
- завершено І чергу термомодернізації фасаду ДНЗ, с. Жабокрич освоєно 190,0 тис.грн.; (в т.ч. 160,0 тис.грн. виділено на придбання матеріалів
ПрАТ ПК «Поділля»);
- виготовлення проекту «Будівництво блочно-модульної котельні СЗШ –
І-ІІ ст. с. Заболотне» - 15,0 тис.грн.;
- завершено реконструкцію котельні з заміною двох котлів на
альтернативному паливі Крижопільської ОЛІЛ загальною потужністю 1000
кВт. - 136,7 тис.грн. (районний бюджет);
- завершено капітальний ремонт теплової мережі Крижопільської ОЛІЛ
12,9 тис.грн. (районний бюджет).
- за рахунок коштів районного бюджету у 5-ти бюджетних закладах
проведено енергетичний аудит, що дасть змогу оцінити рівень втрат тепла та з
ефективністю вкладати кошти у заходи з енергозбереження, відповідно
освоєно – 105,6 тис.грн.:
Крижопільська ОЛІЛ - 29,241 тис.грн. (2
приміщення); СЗШ І-ІІІ ст. № 1, смт Крижопіль - 15,0 тис.грн. (4
приміщення.);СЗШ І-ІІІ ст. № 2, смт Крижопіль - 19,326 тис.грн. (1
приміщення.); СЗШ І-ІІІ ст. № 1, с. Городківка - 22,452 тис.грн. (1
приміщення.); Крижопільський центр ПМСД (поліклініка) - 19,494 тис.грн.;
- за кошти районного та Городківського сільського бюджету
встановлено 22 віконних металопластикових блоків з вакуумними
склопакетами та 13 дверей в сільських Будинках культури: с. Вербка (16,0
тис.грн.), с. Куниче (87,9 тис.грн) та с. Городківка – (13,2 тис.грн.), у
приміщенні спортивного залу с. Городківка – (36,9 тис.грн.).
Протягом 2018 року здійснювався контроль за станом проходження
опалювального сезону 2017-2018 років та організація і контроль за
підготовкою житлово-комунального господарства району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років. Було забезпечено своєчасний початок
опалювального сезону і його проходження. Опалювальний сезон в школах,
дитячих садках та інших закладах побутового і соціально-культурного
призначення, житлових будинках розпочався своєчасно.
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Реалізовані раніше проекти відповідно до заходів Програми з
енергозбереження дають економію енергетичних ресурсів, поліпшують умови
перебування в приміщеннях та їх зовнішній вигляд, тому на 2019-2021 роки
заплановано реалізацію до 30 проектів з енергозбереження.
На виконання районної програми «Питна вода» протягом звітного
періоду територіальними громадами селища Крижопіль та сіл Вільшанка,
Голубече, Городківка, Дахталія, Жабокрич, Заболотне, Кісниця, Красносілка,
Крикливець, та Соколівка проводились роботи з будівництва, капітального та
поточного ремонту водопровідних мереж, заміни насосного обладнання та
утримання громадських колодязів, на що освоєно 625,468 тис. грн. - в т. ч.
249,96 тис. грн. кошти населення та господарюючих структур.
Найвагоміші результати досягнуто:
- територіальною громадою с. Голубече реалізовано проект по
будівництву водопровідних мереж по вул. Першотравнева та вул. Шевченка
протяжністю 2,0 км., на що освоєно 203,5 тис.грн.;
- КП «Крижопільводоканал» виконано роботи по заміні насосного
обладнання та ремонт трансформаторної підстанції на водозаборі, проведено
капітальний ремонт мереж в смт Крижопіль, на що освоєно 157,5 тис.грн.
коштів селищної ради;
- територіальною громадою с. Городківка придбано насосне обладнання
на КНС та проведено ремонт мереж, на що освоєно 104,3 тис.грн.;
- на відновлення об’єктів водопостачання с. Дахталія, виготовлено ПКД
та отримано висновок експертизи, на що освоєно 53,6 тис.грн. коштів ПрАТ
ПК «Поділля» та 4,2 тис. грн. місцевого бюджету.
Продовжуються роботи щодо забезпечення належного технічного стану
об’єктів водовідведення, а саме розпочато реалізацію проекту - «Реконструкція
КНС та каналізаційного колектора по вул. О.Савченка», на що виділено з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
2,5 млн. грн. та 250 тис. грн – з селищного бюджету.
З метою поліпшення стану вуличного освітлення та покращення умов
проживання населення протягом 2018 року роботи по зовнішньому
освітленню вулиць проводилися у 10-ти населених пунктах району: селищі
Крижопіль, селах Городківка, Джугастра, Красносілка, Зеленянка, Дахталія,
Мар’янівка, Павлівка, Тернівка та Вербка. Відповідно освітлено 29 км вулиць,
на яких встановлено 313 світильників. На здійснення нового будівництва та
капітальний ремонт вуличного освітлення освоєно 1252,6 тис. грн., виділених
з місцевих бюджетів громад та коштів спонсорів.
Найкраще спрацювали територіальні громади: смт Крижопіль, де мережа
вуличного освітлення збільшилась на 6 км, встановлено 88 світильників, на що
освоєно 373,7 тис. грн; с. Городківка на 7,6 км (76 світильників, 450,0 тис.
грн.); с. Джугастра - на 3,4 км (40 світильників, 201,2 тис. грн.)
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Загалом по району на даний час освітлено 277,9 км вулиць населених
пунктів, та встановлено 3016 світильників.
В системі благоустрою населених пунктів та розбудови інфраструктури
неабияку роль відіграє оптимально необхідне транспортне сполучення в
межах району та з іншими регіонами України. Основними завданнями щодо
розвитку транспорту в районі є поліпшення якості надання автотранспортних
послуг населенню, а також здійснення спільних заходів щодо боротьби з
автомобільними перевізниками, які здійснюють автомобільні перевезення поза
межами правового поля.
Регулярні пасажирські перевезення на приміських внутрішньорайоних
маршрутах
загального
користування
забезпечують
представники
автопідприємства ПАТ “Крижопільське АТП-10539”, приватні підприємці
Краснопольський С.В. та Дубік С.Л.
Протягом звітного періоду розроблено 14 паспортів автобусних
маршрутів регулярних перевезень приміських маршрутів загального
користування з урахуванням пропозицій самих перевізників та територіальних
громад. Відповідно, до Департаменту житлово - комунального господарства,
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації направлено маршрутну
мережу приміських маршрутів загального користування, що не виходять за
межі території Крижопільського району, для подальшого затвердження.
З метою підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах протягом звітного періоду прийнято 3 розпорядження,
які регулюють сферу пасажирських перевезень на автобусних маршрутах, що
не виходять за межі території Крижопільського району. Проведення конкурсу
відповідно до розроблених паспортів автобусних маршрутів заплановано на І
квартал 2019 року.
На розвиток системи транспортного сполучення безумовно впливає і стан
дорожнього господарства. Загальна протяжність доріг у районі – 936,9 км, з
яких - 657,2 км комунальної власності; 215,3 км - дороги загального
користування місцевого значення (які на даний час передані зі сфери
управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери
управління облдержадміністрацій) та 64,4 км - державного значення.
Протягом звітного періоду на будівництво і ремонт доріг використано
видатків в сумі 3 316,2 тис. грн, що на 40% більше від уточненого плану на рік
по загальному фонду та по спеціальному фонду використано 3 645,3 тис. грн,
що на 6,5% більше від уточненого плану на рік.
За минулий рік органами місцевого самоврядування проведено
капітальний та поточний ремонт 135 км дорожнього покриття вулиць
комунальної власності на що освоєно 5664,3 тис. грн. Зокрема, на капітальний
ремонт витрачено 2649,3 тис. грн., на поточний ремонт - 3015 тис. грн., в т.ч.
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залучених коштів – 233,8
тис.
грн
(кошти
фермерських
господарств,
СТОВ
«Кряж і К», ПрАТ ПК
«Поділля»,
СПП
«Кісниця» та ін.).
За рахунок коштів
експлуатаційного
утримання
у районі
проведено
середній
поточний
ремонт
автомобільних
доріг
загального користування
місцевого значення в межах району на загальну суму 7070,1 тис. грн. Це
під’їзні шляхи до населених пунктів Іллівка, Крикливець, Павлівка,
Красносілка, Гарячківка та Городківка.
Крім того, на ремонт доріг місцевого значення залучено кошти ПрАТ ПК
«Поділля» (населені пункти Городківка, Крикливець, Заболотне) у сумі 1,2
млн грн, у тому числі 200 тис. грн виділено на виготовлення проектнокошторисної документації на капітальний ремонт ділянок доріг місцевого
значення в межах с. Городківка, що будуть профінансовано у 2019 році.
Загалом на ділянки доріг Т-02-02 та Т-02-33 надійшло з державного
бюджету 1,2 млн грн, з них більшість використано у Крижопільскому районі.
Дані ділянки доріг потребують термінового капітального ремонту за кошти
державного бюджету.
В районному центрі виконано роботи з капітального ремонту дорожнього
покриття по вул. Черняховського, Фалаштинських, Сміщука, на що освоєно
2,7 млн грн коштів селищного бюджету.
В
результаті
реформування
системи
державного
управління
автомобільними
дорогами
загального
користування
розмежовано
повноваження центральних і місцевих органів влади. У відання обласної
державної адміністрації передано автомобільні дороги загального
користування місцевого значення з відповідним фінансовим забезпеченням за
рахунок Державного дорожнього фонду.
За
результатами
розгляду
пропозицій
Крижопільської
райдержадміністрації та з урахуванням соціально-економічної значимості
стану автомобільних доріг в контексті децентралізації, медичної та освітньої
реформ, інтенсивності використання дорожньої мережі району визначено
першочерговими для спрямування у 2019 році коштів субвенції на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних
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доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах, так і доріг загального користування місцевого
значення в розмірі 20 млн. грн.
Охорона навколишнього природного середовища
та екологічна безпека
Відповідно до Основних засад державної екологічної політики України до
2020 року та діючої в районі «Регіональної цільової програми захисту
довкілля в Крижопільському районі на 2016-2020 рр» протягом дії програми
реалізовано наступні проекти:
1. По напрямку «Створення ефективної системи поводження з
твердими побутовими відходами» реалізовано 8 проектів на загальну суму
2348,5 тис. грн. В результаті було облаштовано 33 майданчика по роздільному
збору ТПВ в громадах району та рекультивовано 2 місця їх видалення.
2. По напрямку «Охорона та раціональне використання водних ресурсів»
реалізовано 5 проектів на загальну суму 3452,2 тис. грн.
3. По напрямку «Інформаційно-просвітницька кампанія та
висвітлення позитивного досвіду проведення екологічних акцій»
реалізовано 3 проекти. Найбільші досягнення в даному напрямку має СЗШ ІІІІ ст. №1 с.Городківка, яка упродовж 2018 року брала участь:
- у проекті «Zero Waste SchooІ» за підтримки Klitschko Foundation та
Coca-Cola Foundation та компанією Coca-Cola. У рамках даного проекту діти
навчились сортувати відходи, а школа заробляти на цьому додаткові кошти
для потреб школярів. У своїй школі організували повне роздільне сортування
відходів за підтримки громади. Результатом цієї роботи є отримання пресу для
сортування сміття від організаторів проекту, як переможцям;
- у екологічному проекті «Компола» та отримала компостер для
переробки органічних відходів.
Також Крижопільська районна рада та 5 сільських рад району відповідно
до партнерської угоди стали учасниками проекту «Ростемо ми, течуть річки,
тож збережем це навіки», поданого Вапнярською об’єднаною територіальною
громадою, що реалізувався в 2018 році. Основною метою даного проекту є
пропаганда екологічних знань по охороні малих водних об’єктів. Загальна
вартість проекту 235,0 тис. грн.
Видатки у сфері охорони навколишнього природного середовища в 2018
році становлять 2081,1 тис. грн, на видатки за рахунок цільових фондів
органів місцевого самоврядування спрямовано 63,2 тис. грн.
Важливу роль в охороні довкілля відіграє участь громадськості,
підприємств лісової промисловості, органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування. Їх активна участь у прибиранні територій, очищенні джерел,
насадження дерев та рослин робить навколишній світ привабливим, красивим
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та більш безпечним для проживання. Активна роль громадськості може
допомогти забезпечити виконання заходів щодо зменшення викидів в
атмосферу, поверхневі та підземні води підприємствами, що допускають їх
забруднення.
Заходи та проекти по охороні довкілля мають запроваджуватись і
надалі, тому на включення в нову обласну екологічну програму подано 29
проектних пропозицій, що мають реалізуватись протягом 2019 - 2023 років.
Ринок праці та зайнятість населення.
Протягом 2018 року за рахунок господарювання суб’єктів усіх форм
власності створено 351 робоче місце. Протягом 2018 року започаткували
діяльність 282 суб’єкта малого підприємництва, шо на 3 % більше 2017 року.
За спрощеною системою оподаткування працювало 790 фізичних осіб, якими
сплачено 8,5 млн грн єдиного податку, що на 16,4 % більше проти
відповідного періоду минулого року.
З метою підвищення заінтересованості роботодавців у створенні нових
робочих місць в усіх сферах економічної діяльності протягом звітного періоду
безробітним надано компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування для працевлаштування в сумі 49,2 тис. грн.
Трьом безробітним особам виплачена одноразова допомога по безробіттю
на суму 70,6 тис. грн.
До участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового
характеру протягом звітного періоду залучено 282 особи, на проведення даних
робіт використано 92,7 тис. грн за рахунок Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
З метою підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних з
урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці протягом
звітного періоду пройшли навчання 255 осіб.
Шляхом забезпечення взаємодії з роботодавцями з питань визначення
поточної та перспективної потреби в робочій силі, професійного навчання
населення укомплектовано 933 вакансії.
Ефективне функціонування економіки сприяло зростанню рівня
середньомісячної заробітної плати, яка за ІІІ квартал 2018 року порівняно з
відповідним періодом минулого року зросла на 16,7% і становила 8281 грн.
Середній розмір заробітної плати штатних працівників району за січень вересень 2018 року у 2,2 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати,
яка з 1 січня 2018 року встановлена в розмірі 3723 грн та в порівнянні до
відповідного періоду минулого року збільшилася на 1183 грн. У працівників
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сільськогосподарського виробництва середня заробітна плата зросла на 22 % і
становить 11315 грн. Заборгованість із заробітної плати станом на
01.01.2019 року по району складає 368,7 тис. грн. Заборгованість з’явилась по
двох економічно-активних підприємствах: по КП «Городківка-комунсервіс» 329,6 тис. грн та по ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої
служби України (№113)» - 39,1 тис. грн.
З метою забезпечення контролю за додержанням законодавства про
працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення у
звітному році відбулось 11 засідань відповідної робочої групи, на яких
заслухано 21 роботодавця з питань своєчасної виплати заробітної плати,
укладання трудових договорів та дотримання мінімальних гарантій в оплаті
праці. В зазначений період проведено 93 обстеження суб’єктів
господарювання, виявлено 15 працівників, які працювали без укладення
трудових договорів.
У районі налічується 9568 пенсіонерів. Протягом 2018 року виплачено
22227,7 тис. грн. Розмір середньомісячної пенсії становить 1944,2 грн. ( в 2017
році цей показник становив 1543,5 грн).
Розвиток соціальної сфери
Одним
із
пріоритетів
роботи
структурних
підрозділів
райдержадміністрації є поліпшення медичних, освітніх та соціальних послуг
для створення комфортних умов для населення.
Медицина
Охорону здоров’я в районі забезпечують:
- на первинному рівні - КНП «Крижопільський районний медичний
центр первинної медико - санітарної допомоги»;
- на вторинному - КНП «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного
лікування».
Це заклади, яких безпосередньо торкнулася реформа системи охорони
здоров’я – управління цією системою, забезпечення її відповідними
ресурсами, фінансування та надання вироблених цією системою послуг.
Запропонована модернізація в галузі охорони здоров’я є радикальною і тому ці
зміни мають здійснюватись поступово, трьома етапами, повна реалізація яких
очікується у 2020 році.
Обсяг уточнених кошторисних призначень загального фонду по галузі
«Охорона здоров’я» на 2018 рік складає 41 577,9 тис. грн, що на 8776,4 тис.
грн, або на 26, 8 % більше проти планових показників.
Обсяг видатків на утримання КНП « Крижопільська окружна лікарня
інтенсивного лікування» за 2018 рік з урахуванням внесених змін складає в
сумі 27029,2 тис. грн, джерела фінансування яких вказані на екрані.
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Обсяг видатків на забезпечення Централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет становлять 1138,4 тис. грн (953,5
тис. грн - субвенція з обласного бюджету, 184, 8 тис. грн - районний бюджет).
Загалом протягом минулого року на покращення забезпечення лікарні
було придбано обладнання та витрачено кошти:
1.
З благодійного рахунку – обладнання на 206,8 тис. грн;
2.
Від департаменту охорони здоров'я - діагностичну систему ЕКГ
навантаження з велоергометром на суму 194,8 тис. грн;
3.
В результаті акції « Від серця до серця» - електрокардіограф на
суму 12,8 тис. грн;
4.
За рахунок субвенції з державного бюджету при сприянні депутата
Македона Ю.М. - коакулятор лазарний на суму 198,6 тис. грн;
5.
Безоплатно з Крижопільського районного центру ПМСД - медичне
обладнання на 1029,1 тис. грн.
Упродовж року проводилось забезпечення медикаментами надання
невідкладної медичної допомоги. Придбано медикаментів на суму 581,4 тис.
грн. Також додатково виділено кошти з районного бюджету на:
- придбання бензину та дизпалива - 56 тис. грн;
- проведення аудиту з енергозбереження – 29,4 тис. грн.
Обсяг видатків на утримання КНП «Крижопільський районний
медичний центр ПМСД» на 2018 рік з урахування внесених змін складає
12020,5 тис. грн.
Також за жовтень - грудень 2018 року з НСЗУ було виділено 4050,9 тис.
грн, тобто загальне фінансування даного закладу становить 16020,4 тис. грн.
Видатки з урахування змін на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань складають – 1305,9 тис. грн.
Бюджетні асигнування по Інших програмах та заходах у сфері охорони
здоров'я склали 83 тис. 963 грн, із них:
- підготовка кадрів у медичних навчальних закладах І-ІV рівня
акредитації – 14 тис. 400 грн;
- підготовка та забезпечення спеціалістів вищою медичною освітою для
потреб сільських закладів охорони здоров’я – 69 тис 563 грн.
У рамках медичної реформи на основі Закону України «Про підвищення
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» №
2206 – VIII від 14.11.2017 року в 2018 році було розпочато реалізацію проектів
“Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 3-4 лікаря
з житлом за адресою вул. Бузкова 2а, с. Городківка Крижопільського району
Вінницької області” та забезпечення даної амбулаторії спеціалізованим
автомобільним транспортом. Загалом на реалізацію даних заходів виділено 10
млн 563 тис. грн. (9,5 млн грн – з державного бюджету та 1млн 63 тис. грн – з
районного). Для поліпшення матеріального та технічного оснащення медичних
закладів та поліпшення якості медичних послуг відповідно до запровадженої
трансформації системи охорони здоров'я заплановано до реалізації в закладах
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первинного та вторинного рівнів ще 9 проектів протягом 2019-2021 років,
загальна вартість яких перевищує 18 млн грн.
Освіта
У 2018 році забезпечено реалізацію завдань, спрямованих на створення
умов для навчання за місцем проживання дітей. Мережа закладів загальної
середньої освіти району на 2018-2019 навчальний рік складає 23 заклади (3101
учень). Із них 10 навчально-виховних комплексів, які утворилися внаслідок
оптимізації по причині зменшення учнівського контингенту. Ця кількість на
даний час відповідає потребам громад.
У 2018 році з 1 вересня оптимізовано:
-НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» с.Висока Гребля реорганізовано шляхом
пониження в ступені в НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ» с.Висока Гребля відповідно до
рішення засновника, Андріяшівської сільської ради;
-у НВК «ЗНЗ Іст.-ДНЗ» с.Савчине відсутній учнівський контингент,
працює лише дошкільна група, у зв’язку з чим був попереджений колектив про
скорочення. Проводиться робота із засновником закладу (Савчинецькою
сільською радою) та місцевою громадою щодо прийняття рішення про
реорганізації НВК «ЗНЗ Іст.-ДНЗ» в заклад дошкільної освіти.
Таким чином загальна економія від оптимізації закладів склала майже
350 тис. грн.
Слід вказати, що відповідно до рішення батьків с.Зеленянка з 1 вересня
2018року у НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ» с.Зеленянка, в якому упродовж двох останніх
навчальних років був відсутній учнівський контингент, набрано 1-й клас (7
учнів).
На сьогодні в районі працює 31 – заклад дошкільної освіти, у т.ч. 10
у складі навчально-виховних комплексів, в якому виховується 1077 дітей (61
група). У всіх селах, де є потреба функціонують садочки чи дошкільні групи
в складі навчально-виховних комплексів.
У двох заклади позашкільної освіти (районний Будинок школярів
та ДЮСШ) навчається 1044 вихованці (72 групи). Із них: 704 вихованці (46
груп) – у районному будинку школяра, які фінансуються з районного бюджету
та 8 груп -120 дітей, що фінансуються з обласного бюджету; та 340 вихованців
(26 груп) – у ДЮСШ.
Особлива увага привернута питанням створення опорних закладів та
модернізації їх матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Так,
вказане питання неодноразово обговорювалося на нарадах керівників закладів
загальної середньої освіти району, колегії відділу освіти, районній
Координаційній раді, в колективах закладів загальної середньої освіти, а також
з органами місцевого самоврядування, вивчалася думка батьків, громадськості
тощо.
У 2018 році було остаточно встановлено мережу опорних закладів
загальної середньої освіти району, а це: СЗШ І-ІІІ ст. №1, №2 с. Городківка та
№1, №2 смт Крижопіль. Визначено перелік населених пунктів, де відсутні
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заклади загальної середньої освіти та з яких здійснюється підвіз учнів до
опорних закладів.
Станом на 1 вересня 2018 року в опорних закладах наявні 8 шкільних
автобусів, якими забезпечується підвіз 360 учнів із 15 населених пунктів до 4-х
опорних закладів. У зв’язку з відсутністю об’єднані територіальні громади,
тому з органами місцевого самоврядування (засновниками закладів)
проводиться обговорення питання щодо прийняття рішень про створення філій
на базі ЗЗСО, з яких здійснюється підвіз учнів до опорних закладів району.
У 2018 році в опорних школах продовжилися роботи щодо зміцнення
їх матеріально-технічної бази:
- у СЗШ І-ІІІ ст. №2 с.Городківка реалізовано проект «Реконструкція
приміщень, даху, утеплення фасадів СЗШ І-ІІІ ст. №2 за адресою вул.Шкільна,
14, с.Городківка, Крижопільського району, Вінницькій області», освоєно 1 316
тис. грн. (у 2017 році) та 1 908 тис. грн. (у 2018 році);
- у СЗШ І-ІІІ ст. №1 с.Городківка з будівництва міні-футбольного
майданчика зі штучним покриттям на умовах співфінансування (715,2 тис. грн.
виділено з державного фонду регіонального розвитку, 774,8 тис. грн. –
місцевих бюджетів). У 2017 році використано 881,7тис.грн. на придбання
штучного покриття та огорожі, в 2018 році профінансовано та освоєно з
районного бюджету 439тис. грн.;
- проведено капітальний ремонт котельні СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт
Крижопіль.
Організовано завершено 2017-2018 навчальний рік. Районною
державною адміністрацією, відділом освіти, молоді та спорту спільно з
керівниками навчальних закладів району забезпечено організоване підвезення
випускників до пунктів проведення ЗНО шкільними автобусами за рахунок
коштів районного бюджету.
Із закладів загальної середньої освіти району у 2018 році випущено 169
одинадцятикласників, яким видано атестати про повну загальну середню
освіту, із них: 14 нагороджені медалями (8 - золотими, 6 - срібними). По три
золоті медалі було вручено учням СЗШ І-ІІІ ст. №1 та №2 смт Крижопіль, по
одній золотій медалі – ученицям СЗШ І-ІІІ ст. №1 та №2 с. Городківка. По
одній срібній медалі було вручено учням СЗШ І-ІІІ ст. №1, №2 с. Городківка,
с. Жабокрич, №1, №2 смт Крижопіль, с. Соколівка.
297 учнів 9-х класів отримали свідоцтва про базову загальну середню
освіту, із них 27 отримали свідоцтва з відзнакою - це учні з 10 закладів
загальної середньої освіти: СЗШ І-ІІІ ст. с. Вербка, №1, №2 с. Городківка, №1,
№2 смт Крижопіль, с. Крикливець, с. Соколівка, НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»
с.Висока Гребля, с. Кісниця, с. Павлівка.
Реформування освітньої галузі. 2017-2018 роки стали для системи
освіти часом змін: прийнято Закон України «Про освіту», який вступив у дію з
28 вересня 2017 року, розпочато впровадження вимог Концепції «Нова
українська школа», новий Державний стандарт початкової освіти.
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У рамках реалізації обласного проекту «Модернізація початкової школи
в контексті реформування загальної середньої освіти» проводиться апробація
проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 8 закладах
області, у т.ч. у нашому районі. З 1 вересня 2017 року СЗШ І-ІІІ ст. №2
с.Городківка (1-а клас) включена у вказаний обласний пілотний проект:
дослідно-експериментальна робота за темою «Реалізація інтегрованого підходу
в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи» на 20172020 н.р.
Крім того в СЗШ І-ІІІ ст. №2 с.Городківка (1-і клас) у минулому
навчальному році розпочато впровадження інноваційного науковопедагогічного проекту «Інтелект України», а в 2018-2019н.р. продовжується
робота за вказаним проектом. Таким чином, 2 класи СЗШ І-ІІІ ст. №2
с.Городківка (1-і та 2-і) навчаються за проектом «Інтелект України».
З метою приведення навчально-матеріальної бази закладів загальної
середньої освіти району до вимог «Нової української школи» та
впровадження нового Державного стандарту початкової освіти з бюджетів
усіх рівнів виділено 1384,1 тис грн., із них: 1001,6 тис грн. – з державного
бюджету, 111,3 тис. грн. – з районного бюджету, 271,2 тис. грн. – з бюджету
сільських рад (Вербська сільська рада– 58 000грн., Вільшанська сільська рада
– 42 000 грн., Городківська сільська рада – 20 000 грн., Жабокрицька сільська
рада – 12 000 грн., Голубецька сільська рада – 81 241 грн., Шарапанівська
сільська рада – 58 000 грн.).
Згідно вимог у кожному навчальному закладі обладнано класні кімнати
для 1-х класів. Для цих цілей закуплено меблі на суму 482 137 грн., комплекти
дидактичних матеріалів на суму 440 275 грн., комп’ютерне обладнання на
суму 438 255 грн., принтери і ламінатори в кожен клас; інтерактивні дошки,
проектори, ноутбуки, телевізори та ін.
Крім того, отримано безоплатно від Вінницької обласної державної
адміністрації для п’яти шкіл району (СЗШ І-ІІІ ст. №1, №2 с.Городківка,
с.Жабокрич, №1, №2 смт Крижопіль) комплекти обладнання для кабінетів
початкової школи на загальну суму 149 325 грн. та обладнання для оснащення
кабінету математики СЗШ І-ІІІ ст. №1 смт Крижопіль на суму 361 594 грн.
У навчальних закладах працює 27 учителів початкових класів, які
навчають учнів перших класів, які здобули відповідну освітню підготовку.
У районі значна увага приділяється дітям з особливими освітніми
потребами (далі - ООП) та дітям з інвалідністю. Так, з метою забезпечення
права дітей з ООП від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної
середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної
оцінки розвитку дитини з ООП, надання їм психолого-педагогічної допомоги
та забезпечення системного кваліфікованого супроводження рішенням 18 сесії
районної ради від 22 грудня 2017 року було створено КУ «Крижопільський
районний інклюзивно-ресурсний центр».
Інклюзивно–ресурсному
центру
для
придбання
предметів
довгострокового користування за підтримки Всеукраїнської благодійної
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організації «Благодійний фонд Порошенка» з державного бюджету виділено
180,7 тис. грн. та 10,9 тис. грн., за вказані кошти закуплено меблі,
комп’ютерне та мультимедійне обладнання, а також дидактичні матеріали та
виділено облаштовані меблями кабінети для працівників центру.
У 2018-2019 навчальному році індивідуальною формою навчання
охоплено 17 дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі 15 дітей з
інвалідністю.
Крім цього у 2018/2019 н.р. організовано 7 класів із інклюзивним
навчанням для 7 дітей з особливими освітніми потребами у 4-х закладах
загальної середньої освіти району. Для забезпечення освітнього процесу
введено 7 ставок асистента вчителя по 1 ставці на кожний
клас.
Дошкільний навчальний заклад с. Гарячківка першим розпочав у районі серед
закладів дошкільної освіти роботу з інклюзивної освіти.
Одна з важливих ділянок роботи освітянських закладів – робота з
обдарованою учнівською молоддю. У Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт Вінницького територіального відділення Малої
Академії Наук, маємо 11 переможців ІІ (обласного) етапу, у ІІІ (обласному)
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 15 стали переможцями (5 других
місць та 10 третіх); І-е та два ІІІ-іх місця в ІІІ (обласному) етапі, а також ІІ-е
місце в ІV-му етапі VIІI-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка; три ІІІ-іх місця в ХVIІI-го
Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика; ІІ-е місце в обласному
конкурсі «SpellingBee», ІІІ-є місце в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (номінація
«Література»). Маємо гарні результати вихованців закладів позашкільної
освіти. Так, із 332 учасників обласних та Всеукраїнських конкурсів 183
гуртківці РБШ стали переможцями.
У 2017-2018 н.р. відновлено гарну традицію – виплату стипендій
голови райдержадміністрації кращим учням району, що була призначена
15 учням району та виплачувалася щомісячно в розмірі 250 грн. кожному. У
2018-2019 навчальному році стипендію призначено 33 кращим учням: у
номінації «Учень року-2018» - одній учениці в розмірі 400 грн., у номінації
«Гордість району-2018» - семи учням у розмірі 300 грн. кожному, у номінації
«Надія району-2018» -25-ти учням у розмірі 200 грн. кожному. Нагородження
учнів сертифікатами на отримання стипендій голови РДА на 2018-2019 н.р.
відбулося урочисто на розширеній колегії відділу освіти, молоді та спорту.
Усього упродовж 2018 року виплачено стипендій голови
райдержадміністрації на суму 48 750 грн. У 2019 році заплановано
продовжувати виплату стипендій голови райдержадміністрації визначеним 33
учням.
Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, сприяє створенню
безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального
харчування, формування навичок здорового способу життя. Згідно зі ст. 25
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Закону України «Про освіту», у районі створено умови для забезпечення
гарячим харчуванням усіх учнів. Діє районна програма «Організація
харчування учнів у навчально-виховних закладах Крижопільського
району на 2016-2018 роки». Безоплатним харчуванням забезпечені дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також учні 1-4 класів
закладів загальної середньої освіти із малозабезпечених сімей. Крім того за
рахунок місцевих бюджетів харчуються діти інших пільгових категорій,
співфінансується харчування для інших категорій дітей. У 2018 році по
вказаній програмі на харчування учнів ЗЗСО району виділено 1628 тис. грн.
У районі діє Програма підвозу дітей та вчителів до загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2016-2018 роки. У 2017-2018 навчальному
році 336 учнів та 19 педагогічних працівників, а в 2018-2019 навчальному
році 374 учнів та 25 учителів, які проживають за межею пішохідної
доступності, 100% забезпечені підвезенням 10-ма шкільними автобусами до
закладів загальної середньої освіти району.
Питання оздоровлення та відпочинку дітей, здійснення системного
моніторингу за ходом організації літнього оздоровлення знаходиться на
постійному контролі районної державної адміністрації та органів виконавчої
влади. Усього відпочинком та оздоровленням у 2018 році охоплено 138 дітей,
із них 119 дітей пільгових категорій. Згідно Районної цільової соціальної
програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2022 року у звітному році з районного
бюджету виділено 180 тис. грн., на які було закуплено 44 путівки для дітей
пільгових категорій.
У 2018 році уже вдруге за підтримки ПрАТ «Продовольча компанія
«Поділля» на базі СЗШ І-ІІІ ст. №2 с. Городківка працював пришкільний
(літній мовний) табір «Rainbow». Під час перебування в ньому школярі мали
змогу практичного застосування знань з англійської мови, отриманих протягом
навчального року. Активну допомогу в роботі табору надав волонтер Корпусу
Миру США Ян Блер. Знання з англійської мови удосконалювали 56
вихованців, із них 37 дітей пільгових категорій.
Крім того в рамках проекту «Організація експедиційного молодіжного
волонтерського табору по спостереженню за річкою Марківка» було
оздоровлено 78 дітей. В результаті організації даного заходу діти не тільки
відпочили, але і стали активними учасниками акцій по охороні довкілля в
своїх громадах.
З районного бюджету було виділено 70 тис. грн., на які закуплено 1120
подарунків, які було вручено до Дня св. Миколая дітям пільгових категорій.
Соціальний захист населення
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В управлінні соціального захисту населення райдержадмі-ністрації по 17
видах (2016 -15 видів; 2017- 16 видів) різного виду допомог на обліку
перебуває 1774 одержувачів, яким з початку року виплачено 34699 тис. грн.
(2016 - 34 млн. 142,8 тис.
грн.., 2017 - 36 млн. 310
тис. грн.)
Всі
виплати
профінансована вчасно та
у
повному
обсязі.
Зменшення
загальної
суми в порівнянні з
минулим
роком,
пов’язане із значним
зменшенням
виплат
допомоги при народженні
дитини.
З 1 вересня 2018 року проводиться реалізація пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка»: управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
видано 28 пакунків малюка.
За 2018 рік прийнято
5088 заяв для призначення
житлових субсидій, з них
3850 заяв на тверде паливо,
скраплений газ та 1238 заяв
на природний газ та
електроопалення. Субсидії
на
житлово-комунальні
послуги, на загальну суму
26006 тис. грн. (2017 9541,8 тис. грн.; 2016 13476,7 тис. грн.).
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Субсидії
на
придбання твердого
палива та скрапленого
газу призначено на
суму 9560 тис. грн
(2017 - 13915,4 тис.
грн; 2016 - 6941,8
тис. грн.) На даний
час заборгованість по
цьому виду субсидій
відсутня.

З метою оперативного та об’єктивного вирішення спірних питаннь, що
виникають при розгляді заяв з призначення різних видів соціальної допомоги
та надання пільг населенню за місцем проживання працює районна комісія з
питань призначення різних видів соціальної допомоги та надання пільг
населенню, якою у 2018 році розглянуто 1276 справ (2017 – 551). З 2017 року
нормативними документами передбачено проведення виплати невикористаної
частини субсидії на рахунки одержувачам, тобто монетизації, сума якої
залежить від економії споживачами природних ресурсів. За 2018 монетизацію
виплачено 725 одержувачам на загальну суму 469,4 тис. грн., за 2017 рік 991
одержувачу на суму 657,8 тис. грн.
Станом на звітну дату на
обліку в управлінні перебуває
182 особи, які перемістилися з
тимчасово
окупованої
території України та районів
проведення антитерористичної
операції.
Допомогу
для
покриття виплат на проживання,
в тому числі на оплату житловокомунальних послуг за 2018 рік
проведено на загальну суму 661
тис. грн. (2016 – 184 осіб - 116,3
тис. грн.; 2017 – 189 осіб - 844,3
тис. грн.) У зв’язку із змінами в
чинному законодавстві на даний
час не всі ВПО мають право на
даний вид допомоги.
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В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на
обліку перебуває 315 учасників антитерористичної операції, 307 з яких
видано посвідчення учасників бойових дій установленого зразка та восьми –
посвідчення інваліда війни. (2016 – 273 учасники АТО; 2017 – 300 учасників
АТО). Послугами з професійної адаптації скористалось 4 осіб з числа
учасників АТО на загальну суму 19,5 тис. грн. (2017 – 8 осіб, 31,6 тис. грн.), з
психологічної реабілітації 3 осіб – на 24,4 тис. грн.

35000
30000
25000

31600

20000
15000

24400
19500

10000
5000

0

0
Кошти, виплачені на послуги
професійної адаптації
2017 рік

Кошти, виплачені на послуги з
психологічної реабілітації
2018 рік

З метою оздоровлення учасників АТО укладено 8 договорів та
оздоровлено 8 учасників бойових дій в АТО на загальну суму 63,7 тис. грн.
(2017 – 6 учасників АТО, 37,8 тис. грн.) На виконання постанови Кабінету
Міністрів України №185 від 08.04.2015 проведення виплати матеріальної
допомоги військовослужбовцям, звільненим з строкової військової служби
здійснено 29 особам на 70,3 тис.грн. (2017 – 53 особам на 145,3 тис.грн.).
За період січень - жовтень за рахунок Районної комплексної програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
на 2017-2018 роки 33 учасникам АТО профінансовано допомогу на загальну
суму 83,0 тис. грн. (2016 – 41особа на 52 тис. грн.; 2017 – 33 особи на 41,0
тис.грн.).
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України №170 від 14.03.2018
року «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги,
передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» грошову
допомогу виплачено 1043 ветеранам війни на загальну суму 1042 тис. грн.
(2016 – 1191 ветерану на 1086 тис. грн.; 2017 – 1196 ветеранам на 1109,8 тис.
48

грн.). Зменшення кількості одержувачів, відповідно, і сум, зумовлене тим, що
серед них переважають ветерани Другої Світової війни.
Для забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок загального
захворювання та з дитинства санаторно-курортним лікуванням укладено 9
(2017 - 6) угод із санаторно-курортними закладами на загальну суму 136,4 тис.
грн. (2017 – 62 тис. грн. ).

Різноманітні виплати особам, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

191000
197200

2017 рік

2018 рік

Станом на 01.01.2019 рік на обліку в управлінні соціального захисту
населення перебуває 82 особи, право на пільги яких визначається Законом
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», яким здійснено різного роду
виплати на загальну суму 197,2 тис. грн. (2017 – 191,0 тис. грн.) Проведено
виплату грошової допомоги 3 вдовам померлих ліквідаторів на загальну суму
2,9 тис. грн. (2017 – 3 вдовам, 2,6 тис. грн.), що визначено районною
програмою та розпорядженням голови районної державної адміністрації від
28 листопада 2018 року № 211 «Про надання грошової допомоги вдовам
постраждалих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою».
З 2018 року запроваджено новий порядок забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації, який полягає в укладенні трьохсторонніх
договорів, за участю управління, особи, яка потребує засобу реабілітації та
підприємства, яке виготовляє даний засіб. Відповідно освоєно 983,6 тис. грн.
на виготовлення 279 засобів реабілітації по 57 договорах.
З метою обґрунтованості призначення різного роду соціальних допомог
державними інспекторами у 2018 році здійснено 2063 обстежень матеріально49

побутових умов проживання сімей, що у 2 рази більше у порівнянні із 2017
роком (2017 – 811). За результатами відповідних перевірок виявлено 6
особових справ по яким станом на 01.01.2019 року повернуто до державного
бюджету 100% незаконно отриманих виплат (субсидій) на загальну суму 42,4
тис.грн. та по 1 особовій справі здійснено дорахунок в сумі 0,72 тис.грн. У
попередньому році загальна сума переплат за результатами верифікації склала
32,1 тис.грн., що на 10,3 тис. грн. менше, ніж у звітному (2017 -32,1 тис. грн.).
У звітному році в повному обсязі забезпечено державні компенсаційні
гарантії пільговим категоріям населення.
Відповідно до районної програми у 2018 році за рахунок коштів
місцевих бюджетів виплачено компенсацію витрат за надані пільги з оплати
послуг зв’язку пільговим категоріям населення на загальну суму 45,9 тис. грн.
(2017 – 44,9 тис. грн.)
За пільговий проїзд на приміських та міжміських маршрутах
загального користування залізничним транспортом проведено виплату
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Одеській
дирекції залізничних перевезень за рахунок коштів районного бюджету на
суму 250,0 тис. грн. (2017 – 208,3 тис. грн.)
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян автомобільним транспортом за міжміські перевезення з обласного
бюджету виплачено на 200,8 тис.грн.(2017 – 167,1 тис.грн.), за приміські з
районного – 193,2 тис.грн. (2017 – 180,0 тис.грн.).
Відповідно до Районної цільової Програми по наданню допомоги
хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території
району та отримують програмний гемодіаліз на 2017 – 2020 роки за 2018 рік
Три особи з інвалідністю І групи отримали цільову грошову допомогу на
загальну суму 109,7 тис. грн. (за 2017 рік 4 особи з інвалідністю І групи
отримали цільову грошову допомогу на загальну суму 121,9 тис. грн.).
З 2008 року щорічно до Міжнародного дня осіб з інвалідністю з
районного бюджету виплачується разова грошова допомога дітям з
інвалідністю. Не став винятком і 2018 рік, в якому 124 дітям (2017 - 131) з
інвалідністю виплачено 31,0 (2017 – 32,75) тис. грн., по 250 грн. кожному.
Протягом 2018 року з районного бюджету одноразову матеріальну
допомогу у невідкладних випадках отримали 125 громадян району на загальну
суму 132,9 тис. грн. У районному бюджеті на цей рік також передбачено 200
тис. грн для виділення грошової допомоги громадянам у невідкладних
випадках.
В районі продовжує діяти Програма вшанування найстаріших жителів
району, затверджена рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 22
листопада 2016 року. На виконання цієї Програми, з метою утвердження
героїчних бойових і трудових традицій старших поколінь, виховання громадян
на засадах патріотизму і поваги, посилення державної турботи про ветеранів
війни і праці впродовж 2018 року вшановано 73 жителя району, яким
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виповнилося 90 та 95 років та виділено по 400 грн грошової винагороди
кожному.
Проведена широка інформаційно – роз’яснювальна робота з питань
забезпечення соціального захисту жителів району. Інформація стосовно умов
та порядку призначення, перерахунку житлових субсидій, монетизації
невикористаної суми субсидії, змін у чинному законодавстві щодо
призначення державних соціальних допомог та пільг розміщується на
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, стендах управління
соціального захисту населення райдержадміністрації. В кожній сільській раді
також створені інформаційні стенди, де розміщена відповідна інформація.
На обліку в територіальному центрі соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) перебуває 1011 пенсіонерів. 938 одиноким
непрацездатним громадянам у відділенні соціальної допомоги дома надається
близько 32 різного виду соціальних послуг. У стаціонарному відділенні
постійного перебування територіального центру на даний час перебуває 18
одиноких осіб, яким надається більше 40 видів різних послуг.
Проводиться робота щодо організації дозвілля одиноким та одиноко
проживаючим громадянам похилого віку, інвалідам, які мають можливість
реалізувати свої творчі здібності та відчути себе повноправними членами
суспільства. До Дня людей похилого віку в смт. Крижопіль, с. Куниче та с.
Жабокрич проводились тематичні вечори за участю працівників відділу
культури і туризму райдержадміністрації.
Захист прав дітей
Спільними зусиллями органів державної влади району проводилися
протягом року заходи щодо подолання дитячої безпритульності і
бездоглядності, запобігання сирітству, створення належних умов для
всебічного розвитку та виховання дітей.
На території району проживає 5901 дитина, серед них 43 дітей-сиріт та
дітей, позбавленої батьківського піклування, усім дітям встановлено статус
відповідно до вимог чинного законодавства України. З них: 33 – виховується в
сім’ях опікунів, піклувальників, 5 дітей виховуються в прийомних сім’ях, 5
дітей є вихованцями дитячого будинку сімейного типу.
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 53 дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 32 дитини виховуються
в сім’ях опікунів, піклувальників, 10 дітей влаштовано до дитячих будинків
сімейного типу, 8 дітей до прийомних сімей, 2 дітей перебувають у
Тульчинському будинку дитини і 1 дитина влаштована в сім’ю родичів.
Протягом 12 місяців 2018 року
без батьківського піклування
залишилось 13 дітей, з них: через смерть батьків – 3 дітей, через позбавлення
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батьків батьківських прав – 3 дітей, через відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав – 6 дітей, 1 дитина покинута в закладі охорони здоров’я.
З початку року створено 1 прийомну сім’ю, у с. Соколівка до якої
влаштовано 3 дітей. В цілому по району функціонує 3 прийомні сім’ї, на
вихованні яких перебуває 7 дітей. Крім того в дитячому будинку сімейного
типу на базі сім’ї Пархоменко Н.Г. та Пархоменка О.Г., жителів с. Жабокрич,
виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 особи з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі проживає
15 усиновлених дітей. Прийомні батьки та батьки вихователі відповідально
відносяться до виконання своїх обов’язків, дітей забезпечено належними
умовами для проживання та виховання. Фактів неналежного виконання
обов’язків з боку прийомних батьків та батьків вихователів не виявлено.
Протягом 2018 року у Крижопільському районному центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді працювали
спеціалізовані формування:
Мобільний консультативний пункт соціальної роботи,
Служба соціальної
підтримки сімей, консультативний пункт при жіночій консультації та
при пологовому стаціонарі На даний час працює 10 фахівців із соціальної
роботи, які обслуговують населення району.
Мобільним консультативним пунктом здійснено початкову оцінку
потреб 308 сімей. Протягом звітного періоду 192 сім’ї перебували у складних
життєвих обставинах із 39 населених пунктів. Проведено 252 групових
заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, негативних явищ у
молодіжному середовищі, по формуванню здорового способу життя, по
створенню патронатних сімей, по соціальній адаптації дітей під опікою, по
профілактиці насильства, якими охоплено 2987 осіб.
В рамках спеціалізованого формування „Служба соціальної
підтримки сімей” здійснювався супровід 65 сімей, що перебували в
складних життєвих обставинах, в яких виховується 158 дітей. На
сьогоднішній день виведено з-під соціального супроводу 36 сімей
з
позитивним результатом.
Соціальною роботою через Консультативний пункт при жіночій
консультації та пологовому стаціонарі охоплено 94 осіб, надано 261
індивідуальних послуг. Проведена психологічна підготовка до пологів 9
неповнолітніх вагітних та 22 вагітних, які народжують дитину поза шлюбом.
Працівниками служби у справах дітей здійснюється захист житлових та
майнових прав дітей, що перебувають на обліку. В районі діє Районна
програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа на 2018-2023 роки, затверджена рішенням
18 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 496. Всі діти52

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування мають житло на правах
користування.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа придбано житловий будинок
для двох дітей-сиріт на території Крикливецької сільської ради у сумі 175 тис.
грн.
Культура
У межах Єдиної комплексної програми розвитку галузі культури та
духовного відродження у Крижопільському районі на 2018 – 2022 роки,
робота закладів культури направлена на забезпечення культурних потреб
населення, підтримки професійної творчої діяльності, збереження національної
культурної спадщини. Впровадження заходів якої, дала можливість не тільки
повністю зберегти мережу закладів культури району, але й продовжити її
подальший розвиток.
На сьогодні мережа закладів культури району, зареєстрованих в
Міністерстві культури України, налічує 56 об’єктів: 18 сільських будинків
культури , 1 районний будинок культури, 7 сільських клубів, 27 бібліотек (2
районних та 25 сільських), 2 музичних школи, 2 народних музеї – М.П.
Трублаїні с. Вільшанка, Родинний музей братів Куцих.
Штатна чисельність працівників становить 176 чоловік, з них
культурно–мистецьку діяльність здійснюють 151 працівник та 25 працівників
забезпечують технічне обслуговування закладів культури.
При клубних установах району працюють 187 творчих формувань, в
яких зайнято 2227 учасників Із них дитячих – 76 колективів художньої
самодіяльності, в яких зайнято 1046 учасників. Із званням «народний» при
клубних закладах району працює 15 колективів, в яких зайнято 216 учасників.
Із званням «зразковий» 5 колективів, в яких зайнято 338 учасників.
У звітному році на поліпшення матеріально-технічної бази закладів
культури району залучено близько 2 033 тис. грн. Сільські заклади брали
участь у інвестиційних грантових проектах. Так, Куницьким СБК виграно
проект на проведення капітального ремонту приміщення на суму 197,0
тис.грн., Шарапанівським СБК на
проведення капітального ремонту
приміщення на суму 314,0 тис.грн., Дахталійським СБК –на проведення
ремонту фасаду будівлі на суму 249,8 тис.грн. Наразі триває освоєння коштів.
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Упродовж звітного періоду 2018 року було організовано районні
фестивалі народної творчості такі, як: «Різдвяне диво», «Пасхальна радість», а
також фестиваль «Традиційної української кухні» в селищі та особливо в селах
району, започаткований уперше, у рамках якого відбулось в січні «Свято
вареників» у селищі Крижопіль, в лютому «Свято млинців» «Співайте, грайте,
усіх млинцями пригощайте!» у с. Крикливець та у жовтні відбулось «Свято
Гарбуза» «Ходить гарбуз по городу» у селі Жабокрич, в рамках якого відбувся
захист на підтвердження звання «народний» трьох аматорських колективівфольклорних Жабокрицького СБК «Любисток», Іллівського СБК та вокально
– інструментального гурту «Вернісаж» Крижопільського РБК.
В квітні відбулась широкомасштабна літературно-мистецька акція
«Бортнякова весна», у якій взяли участь письменники не тільки Вінниччини а
й усієї України. У цьому році захід отримав статус Всеукраїнського свята,
присвяченого 80-річчю від дня народження видатного поета – земляка,
громадського діяча члена Національної спілки письменників України А.А.
Бортняка. В рамках свята письменники виступили в школах району.
В Крижопільському парку культури та відпочинку відбулися заходи з
нагоди 27-ї річниці незалежності України: спортивні змагання серед сільських
територіальних громад району, концерт художньої самодіяльності сільських
клубних закладів району, а також гала-концерт молодих виконавців сучасної
української пісні, які були переможцями у різні роки районного конкурсу
молодих виконавців сучасної української пісні ім. Д.Казанського «Зоряна
криниця», у рамках акції «Молодь за майбутнє України».
З 21 вересня по 19 жовтня 2018 року у виставковій залі Національного
музею літератури України міста Києва презентував свою виставку
Крижопільський район Вінницької області, з акцентом на село Вільшанка.
Назва виставки «Мистецтво одного села». На виставці були представлені
твори районних умільців з різних видів народного мистецтва, а саме – роботи
Заслуженого працівника культури Вікторії Кубаль (вишивка), Члена спілки
художників України Валентина Тишецького, Олександри Зибіної та учнів
Крижопільської школи естетичного виховання (образотворче мистецтво),
Ольги Вовк (писанкарство), Володимира Танцюри та Олександра Кобця (
різьба по дереву), Ганни Лагуни (ляльки – мотанки, іграшки з ниток) та
інші. 21 вересня відбулось відкриття виставки, у якому взяли участь народні
аматорські вокальні колективи «Кряжани» , «Молодички» та «Суцвіття», а
також солістка Ярослава Лінива – випускниця Вінницького коледжу культури
і мистецтва ім. Леонтовича.
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Наш район відмінно презентував себе більше як у 50 фестивалях та
конкурсах. Народні та зразкові аматорські колективи закладів культури
району, а також учні шкіл естетичного виховання за участь у Міжнародних,
Всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких заходах здобули більше 20
- ти призових місць.
Фізичне виховання і спорт
Протягом року районна державна адміністрація приділяла значну увагу
реалізації державної політики з питань фізичного виховання і спортивномасової роботи.
В районі функціонує розвинена спортивна мережа, яка складається з
РДЮСШ, районної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос»,
3 фізкультурно-спортивних клуби за місцем проживання громадян. Для
розвитку спортивно-масової роботи використовуються 15 спортивних залів, 9
стадіонів, 3 міні-футбольних майданчики, 4 зали для занять іншими видами
спорту.
З метою покращення матеріально технічного забезпечення спортивних
споруд, проводиться капітальні та поточні ремонти, облаштування та
оснащення необхідним інвентарем за рахунок бюджетних коштів. На належне
утримання спортивних споруд та з метою покращення санітарно-гігієнічних
та комфортних умов для тих, хто займається фізичною культурою і спортом у
2018 році з районного бюджету виділено 244 тис. грн.
Спортивно масова робота в 2018 році була спрямовувалась на сприяння
організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової
роботи серед широких верств населення району, організації активного
дозвілля, проведення фізкультурно-спортивних заходів з найбільш доступних і
поширених на селі традиційних видів спорту, відродження національних
українських традицій, підвищення ролі фізичної культури і спорту в житті
сільського населення Крижопільщини, подальшої пропаганди та розвитку
олімпійських та масових видів спорту на селі, олімпійського руху.
В районі діє Програма розвитку фізичної культури і спорту у
Крижопільському районі на 2017 – 2021 роки.
На виконання заходів Програми, з метою залучення мешканців сільських
територій до занять фізичною культурою і спортом щорічно проводяться
багатоступеневі змагання (село – район – область – Україна). Всього в районі
більше 1,5 тисячі осіб, що займаються всіма видами фізкультурної діяльності.
Серед головних комплексних заходів районні та обласні спортивні ігри серед
територіальних громад, обласні сільські спортивні ігри серед збірних районів,
Аматорська футбольна ліга, Аматорська волейбольна ліга, чемпіонат області
серед аматорських команд з футболу.
Для забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту в сільській
місцевості в районі працює Крижопільська ДЮСШ, де навчається 342 учні.
Наймасовіші змагання серед сільських школярів «Золотий колосок» з футболу
серед юнаків та дівчат, змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?» 98 учнів
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ДЮСШ нашого району прийняли участь у 10 змаганнях обласної спартакіади
школярів. За результатами участі у обласній спартакіаді наш район виборов 4
місце, найкраще виступили волейбольні команди юнаків та дівчат, які
вибороли 3-ті призові місця у фіналі спартакіади.
Вагомі результати здобули і учасники відділень ДЮСШ. Так, учасники
відділення важкої атлетики здобули шість І-х, одне ІІ-е та три ІІІ-іх командних
місць в обласних змаганнях, 22 стали чемпіонами області; - серед учасників
відділення легкої атлетики 4 крижопільчан стали чемпіонами області, 6 –
срібними та 2 бронзовими призерами; учасники відділення волейболу здобули
одне ІІ-е та чотири ІІІ-х місця. У жовтні 2018 року випускниця ДЮСШ,
Вікторія Гонтар, стала чемпіонкою України серед студентської молоді.
В районі працює Спортивний клуб «КРАБ », який є складовою частиною
Вінницької обласної федерації рукопашного бою України. На даний час діють
3 осередки в смт. Крижопіль, смт. Піщанка та в с. Городківка Крижопільського
району, в яких займаються рукопашним боєм більша ста юних спортсменів.
В 2018 році наші спортсмени приймали участь у 15 змаганнях різного
рівня, а саме: чемпіонаті України з рукопашного бою, чемпіонаті України з
універсального бою, Всеукраїнських змаганнях з рукопашного бою в м.
Чернівці, чемпіонаті області та багатьох міжобласних змаганнях з
рукопашного бою, відкритому кубку м. Вінниці з кікбоксингу, відкритих
кубках області з УШУ-САНЬДА, обласних турнірах з бойового самбо.
Спортсмени СК « КРАБ » зарекомендували себе з найкращої сторони,
завоювавши в загальному командному заліку 5 перших місць, в тому числі
перемігши в командному заліку на Всеукраїнському турнірі в м. Чернівцях.
За результатами змагань в особистому заліку Чемпіонами України 2018
року з рукопашного бою стали Коваль Назар та Роздорожнюк Олексій, а
Нагорняк Валерія, Марцинюк Владислав та Котов Владислав стали
бронзовими призерами Чемпіонату України.
Чемпіоном України 2018 року з універсального бою став Коваль Назар
та Галянт Анатолій, які завоювали завоювали золоті медалі та вибороли
путівки на Чемпіонат Європи з універсального бою.
Переможцями Всеукраїнських змагань з рукопашного бою стали
Новосвітний Ілля, Солоненко Дмитро, Краснолуцький Андрій, Вівсяний
Артем, Танасійчук Едуард, Роздорожнюк Олексій.
Чемпіонами Вінницької області з рукопашного бою стали Солоненко
Дмитро, Коваль Назар, Галянт Анатолій, Борейко Артем.
З метою розвитку та популяризації спорту серед ветеранів та участі їх
в обласних та всеукраїнських змаганнях
спортивно-масовою роботою
охоплено більше 40 ветеранів. Найпопулярніші види спорту: футбол,
волейбол, шахи.
Серед досягнень крижопільських спортсменів-аматорів:
- 2 місце в загальнокомандному заліку серед районів в обласних
сільських спортивних іграх Вінничиини 2018 року серед команд сільських
територіальних громад;
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- 1 місце команди “Фаворит” с. Голубече в змаганнях Вінницької
обласної ліги сільського аматорського футболу;
- 1 місце в Першості Вінницької обласної організації ВФСТ “Колос” з
волейболу серед ветеранів (40 років і старші);
- 1 командне місце в чемпіонаті та 2 місце у кубку області з гирьового
спорту;
- 3 місце команди “Поділля” в чемпіонаті Вінницької області з футболу.
За підсумками огляду-конкурсу серед районних організацій ВФСТ
“КОЛОС” на кращу організацію спортивно-масової роботи у 2018 році
Крижопільська організація посіла 2 місце.
У 2018 році на проведення спортивно-масової роботи і участі в
спортивних змаганнях використано 397,0 тис. грн. з районного бюджету та
68,0 тис. грн. спонсорських надходжень.
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