ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області
Китасюка Олега Івановича
про підсумки діяльності районної державної адміністрації за 2018 рік
проводиться на виконання статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
“Про державну службу”, наказу Національного агентства України з питань державної
служби від 20.12.2016 № 277 “Про затвердження Типового порядку проведення
публічного звіту керівника органу виконавчої влади”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 січня 2017 року за №28/29896 із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 15 лютого 2017 року № 32
Могилів-Подільська районна державна адміністрація Вінницької області реалізовуючи
свої повноваження відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”
спільно з територіальними підрозділами міністерств, іншими підрозділами центральних
органів виконавчої влади , підприємствами, установами та організаціями, з органами
місцевого самоврядування протягом 2018 року спрямовували свою діяльність на
виконання положень Конституції України та законів України, забезпечення реалізації
заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації,
власних розпоряджень, заходів та завдань, визначених програмою соціально-економічного
розвитку району.
Основні показники соціально-економічного розвитку Могилів-Подільського району та
відповідні до них пропозиції для включення їх до Програми економічного і соціального
розвитку району розробляються структурними підрозділами райдержадміністрації і
надаються в облдержадміністрацію.
Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку району на 2018
рік були розроблені на підставі статистичних даних з врахуванням прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік і відображали
наміри підприємств, організацій і агроформувань району щодо результатів їх діяльності в
2018 році.
Відповідно до пріоритетних напрямів у Програмі був передбачений комплекс
завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей
виробничої та соціальної сфери району.
У процесі виконання Програма уточнювалася, зміни і доповнення затверджувалися
рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району
проводився щоквартальний аналіз основних показників, які характеризували діяльність
усіх сфер розвитку району, до визначених програмних завдань та розглядались на
засіданнях колегії районної державної адміністрації.
Бюджет
За
2018 рік до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло
91млн.703тис.771 грн. доходів ( без врахування трансфертів), що складає 112,1 % до
уточнених призначень ( план на 2018 рік – 81млн.824тис.266 грн.).
Районний бюджет по дохідній частині виконано на 106,1 %(план 42млн.522тис.267
грн., фактично надійшло 45млн.96тис.247грн.).Перевиконання планових показників
становить 2млн.573тис.980 грн.
В порівняні з відповідним періодом 2017 року надходження доходів (без
врахування трансфертів) зведеного бюджету збільшились на 19млн.583тис.752

грн.(факт за 2017 рік 72млн.120тис.19грн.), або 127,2%. Надходження районного
бюджету збільшились на 12млн.586тис.768 грн., або 138,7%.
За 2018 рік свої бюджети виконали всі 27 сільських та 1 селищна ради,
перевиконання річних планових показників по всіх сільських та селищному
бюджетах становить 7млн.305тис.525 грн.
Агропромисловий комплекс
Всіма категоріями господарств (в порівняльних цінах) вироблено валової продукції на
загальну суму 496 млн. грн. , що становить 119% до річних програмних завдань. В тому числі:
валова продукція тваринництва – 68 млн. грн. (100%), валова продукція рослинництва – 428 млн.
грн.(122%).
Господарствами усіх форм власності зібрано зернових 187 тисяч тонн, при урожайності
65 ц/га. Із яких 106 тис. тонн валового збору забезпечила кукурудза.
Соняшник зібрано на площі 12,5 тис. га, намолочено 33,6 тис тонн, урожайність 26,9 ц/га.
Сої зібрано на площі 2,1 тис. га, намолочено 5,5 тис. тон, урожайність 25,9 ц/га.
За сприяння районної державної адміністрації, районної Ради, управління регіонального
розвитку на базі ФГ «Золотий колос» (керівник Єфремов Микола Михайлович) проводились
науково-практичні конференції «Дні поля».
Створений надійний фундамент під урожай наступного року 2019 року .По
сільськогосподарських підприємствах посіяно озимих зернових 12,6 тис. га, озимого ріпаку 1,6тис. га.
Вироблено по всіх категоріях господарств 21 тис. тонн молока, 320 тонн м’яса,
яєць
8млн.370 тис. шт..
За результатами інвентаризації у районі нараховується 114 водних об’єктів площею
380 га.
Із 232 га земель під водними об’єктами, на 137 га ставкової аквакультури (26
об’єктів) укладені угоди між територіальними громадами та фізичними і юридичними
особами .
В 2018 році до бюджету перераховано 184тис.920 грн. Оплата за 1 га водного
об’єкта склала 1315 грн.
Реалізується 4 інвестиційні проекти на суму понад 937 млн. грн., направлених на розвиток
аграрного виробництва, інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції.
Планується створити 97 нових робочих місць.
В 2018 році в аграрному секторі району ТОВ «Українським волоським горіхом»
продовжувалась реалізація інвестиційного проекту по вирощуванню волоського горіха.
Проектна потужність даного проекту 870 га., що дає можливість створити 60 додаткових
постійних робочих місць. Обсяг освоєних інвестицій 227 млн. грн.
Відновлюється зрошувальна система, яка розміщена на території Яришівської та
Кремінської сільських рад. Вартість відновлення становитиме більше 4 млн. грн. З початку
року освоєно 2,5 млн. грн.
Для розвитку інфраструктури зберігання аграрної продукції :
завершено будівництво комплексу по очистці та сушці зерна ФГ «Золотий колос»
загальною вартістю 6 млн. грн.;
розпочато будівництво елеватора потужністю 120 тис. тонн зберігання зерна групою компаній
Епіцентр К на території Вендичанської селищної ради.
В 2018 році укладено 14463 договорів оренди земельних ділянок . Нараховано та
виплачено орендної плати за земельні паї в сумі 64,3 млн. грн.,що на 14 млн. грн більше ніж в
минулому році .

У 2018 році сільськогосподарські товаровиробники району брали участь у державних
програмах :
В рамках програми компенсації вартості придбаної вітчизняної сільськогосподарської
техніки 692,2 тис. грн. отримали 13 сільськогосподарських підприємств району . Загальна
вартість придбаної техніки становить 3млн. 771 тис.грн.
За вирощування молодняка великої рогатої худоби подали документи на отримання
дотації 321 фізична особа , яким нараховано 830,6 тис. грн.;
За утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності,
нарахована дотація 1 підприємству району в загальній сумі 45,0 тис. грн.;
2 сільськогосподарських підприємства району скористалися державною підтримкою
здешевлення кредитів на суму 361 тис. грн.
Бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» скористалися 2 господарства на суму 28
млн.690 тис .грн.
Документи на фінансову підтримку до Вінницького відділення Укрдержфонду підтримки
фермерських господарств подали 11 фермерських господарств та отримали 314 тис. грн.
Понад 30 осіб отримали часткове відшкодування витрат за закуплені установки
індивідуального доїння через обласну Програму розвитку особистих селянських
господарств.
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції основного кола району за звітний рік
склав 23 млн.421 тис. грн., що складає 144,2 % до минулого року та обсяг виробництва
промислової продукції підприємств склав 23 млн. 293 тис. грн..
ДП «Могилів-Подільське лісове господарство»
Обсяг виробництва промислової продукції за 2018 рік склав – 5 млн. 492 тис. грн.
Обсяг реалізації промислової продукції за звітний рік склав – 5 млн. 179 тис. грн.
Підприємство працює стабільно з прибутками. Середньооблікова чисельність
штатних працівників лісгоспу – 190 чол., із них зайнятих у промисловому виробництві –
15 чол.
ТОВ «Вендичанська цегла»
Обсяг виробництва промислової продукції за звітний рік склав – 5130 шт. на 15
млн. 903 тис. грн.
Обсяг реалізації промислової продукції за звітний рік склав 4800 шт. на 14 млн.
880 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників – 59 чол.
ДП «Юрковецький спиртовий завод»
Обсяг виробництва промислової продукції за звітний рік склав – 6753 декалітри на
суму 1 млн. 897 тис. грн.
З початку року реалізовано 12 000 декалітрів на загальну суму – 3 млн.362 тис. грн.
(з ПДВ).
Середньооблікова чисельність штатних працівників 64 чол.
На даний час підприємство знаходиться у стані банкрутства.
Грантова діяльність
В звітному році проведено щорічний районний конкурс проектів розвитку
територіальних громад, на який було подано 9 проектів на загальну суму - 525,4 тис. грн.
Перемогу отримали 7 проектів на загальну суму - 445,4 тис. грн.
Прийнято участь в 15 обласному конкурсі проектів розвитку територіальних
громад, подано 9 проектів на загальну суму – 2 млн. 514тис. грн. Перемогу отримали 4
проекти на загальну суму - 1 млн. 606 тис. грн. з них 2 екологічних проекти на загальну

суму – 531 тис.850грн..Загальна сума фінансування яких з обласного бюджету складає
533 тис.400 грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виділено кошти в сумі
4 млн. 760 тис. грн.
На конкурс інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
подано 5 проектів на загальну суму 16 млн. 621 тис. грн.
Мале та середнє підприємництво району
Протягом 2018 року розпочали діяльність 181 суб’єкт господарювання, з яких
юридичних осіб - 25, фізичних осіб-підприємців - 156, що у порівнянні із звітним
періодом минулого року, по юридичним особам відповідно більше на 43,1 %, по
фізичним особам на 10%
Протягом 2018 року припинили господарську діяльність 157 суб’єктів
господарювання (10 юридичних осіб та 147 фізичних осіб-підприємців), що майже в 2
рази менше кількісних показників відповідного періоду 2017 року, що пов’язано із
законодавчими змінами запровадженими з 01.01.2017 року та порядку оподаткування в
2018 році.
Зростає роль малого бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів.
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за звітний рік складає 50 млн. 508 тис. грн., або 35,1 % від загальних
обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
складають за звітний рік – 26 млн. 132 тис. грн., та їх частка в загальних обсягах
надходжень до місцевого бюджету становить 27,3%.
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів середнього
підприємництва за звітний рік складає 18 млн. 265 тис. грн., або 12,7 % від загальних
обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів середнього
підприємництва складають за звітний рік – 11 млн. 60 тис. грн., або 11,6 % від загальних
обсягів надходжень до місцевого бюджету.
Соціальний захист та заробітна плата
Номінальна заробітна плата штатних працівників району проти 2017 року зросла на
1536,0 грн. і становила 6373,0 грн. Досягнутий рівень у 3,5 рази перевищував розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1841,0 грн.).
Значно підвищився рівень оплати праці працівників сільського господарства. Тут
за оперативними даними заробітна плата одного штатного працівника в листопаді 2018
року становила 6441,2 грн. проти 5141,1 за відповідний період 2017 року. Ріст склав
1300,1 грн. або 25,3%.
Станом на 1 січня 2019 року у суб’єктах господарювання діє 151 колективний
договір.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві-банкруті ДП
«Юрковецький спиртзавод» станом на 1 січня 2019 року складає 1 млн. 226 тис. грн. 71
працівнику. З метою вирішення зазначеної проблеми відбулося 13 засідань тимчасової
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, де заслухано керівництво
заводу. Надіслано листи до ДП «Укрспирт», Міністерства аграрної політики та
продовольства України та Прем’єр - міністру України щодо сприяння у відновленні
стабільної роботи підприємства та своєчасної виплати заробітної плати.
Проведено 20 виїздів, обстежено 35 суб’єктів господарювання на предмет
встановлення фактів нелегального використання робочої сили. За результатами обстежень

залучено до оподаткування 33 особи шляхом складання трудових угод з суб’єктами
господарювання – фізичними особами та реєстрацією приватних підприємців.
Протягом звітного періоду суб’єктами господарювання району створено 328 нових
робочих місць. Розроблений та затверджений План спільних заходів з питань детінізації
доходів громадян та зайнятості населення в районі. Проведено атестацію робочих місць
на 87 суб’єктах господарювання, що складає 93,4%.
Для надання державних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій
протягом звітного періоду використано 77 млн. 300 тис. грн.
Призначено державні соціальні допомоги 2435 одержувачам на суму 39 млн. 400
тис. грн. Житлову субсидію призначено 4207 одержувачам. Сума призначень склала 19
млн.500 тис. грн.
На відшкодування пільг та компенсацій спрямовано 3 млн. 9 тис. грн. для 9622
пільговиків, в т. ч. 249 тис.100 грн. - з районного бюджету.
На сьогоднішній день в районі проживають 37 сімей (69 осіб) вимушених
переселенців. За адресною допомогою на проживання звернулися 24 родини, їм
нараховано та виплачено 485 тис.400 грн. на оплату житлово-комунальних послуг.
У 2018 році застосовувався адресний підхід до забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації за принципом ,,гроші ходять за людиною ”, що вперше дало
можливість стовідсотково задовольнити потреби всіх осіб з інвалідністю, які перебувають
на обліку в управлінні соціального захисту населення. На зазначені цілі, згідно укладених
договорів, спрямовано 1 млн. 700 тис. грн., за рахунок бюджетів різних рівнів оздоровлено
12 осіб пільгової категорії.
Особі, яка отримала тілесні ушкодження, побої мордування під час Революції
Гідності, виплачено державну допомогу в розмірі 500,0 тис. грн. Для підтримки
військовослужбовця, звільненого з полону бойовиків, за рахунок коштів державного
бюджету виплачено 100,0 тис. грн., з місцевих бюджетів спрямовано 3,0 тис. грн.
грошової допомоги.
У звітному році територіальним центром соціального обслуговування району
обслужені 700 громадян, які перебували в складних життєвих обставинах і потребували
сторонньої допомоги в 48 населених пунктах району.
У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
перебуває 26 одиноких громадян. Підопічні забезпечені продуктами та медикаментами
для надання першої медичної допомоги.
На виконання програми «Створення належних умов проживання для одиноких
громадян похилого віку та людей з інвалідністю у відділенні стаціонарного догляду для
постійного або тимчасового проживання на 2017-2021роки» в звітному році з районного
бюджету були виділені кошти в сумі 116 тис. грн. Від сільських рад надійшла субвенція в
розмірі 63 тис. грн.
Ринок праці
Ринок праці характеризується збільшенням кількості незайнятих громадян, які
звернулися за соціальними послугами до міськрайонної філії Вінницького ОЦЗ, проти
2017 року. Чисельність незайнятого населення , яке перебувало на обліку в центрі
зайнятості у 2018 році склала 1862 чол., що складає 104,1 % до 2017 року.
Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 620 безробітних осіб, що на 94
особи більше ніж у 2017 році. З них отримувало допомогу по безробіттю – 572 чоловіка
aбо 92,3 %.
За звітний період працевлаштовано 789 чол. на вільні та новостворені робочі
місця.
Рівень працевлаштування незайнятого населення відносно його загальної
чисельності на обліку в службі зайнятості склав 42,4 % .
За сприянням служби зайнятості 222 особи пройшди професійне навчання за
професіями, актуальними на ринку праці, 19 осіб взяли участь у громадських роботах в

Сугаківській та Грушанській сільських радах, 73 особи працювали на інших тимчасових
роботах у сільгоспвиробників та на ПАТ Консервному заводі. Різними активними
формами сприяння зайнятості населення
охоплено 1103 чол. або 76,2 % від
зареєстрованих на ринку праці.
Пенсійний фонд
До бюджету Пенсійного фонду за звітний рік надійшло 2млн.565 тис. грн.
власних надходжень, що склало 90,7% планових показників.
Станом на 01.01.2019 року в управлінні нараховується 24950 одержувачів пенсій та
грошової допомоги, з них виплатна кількість пенсіонерів 24686 чол.
Середній розмір пенсії на 01.01.2019 року – 1955,90 грн.
Забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається
максимум зусиль для швидкого і повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із
змінами в законодавстві.
На обліку знаходяться 82 громадяни - вимушені переселенці з Донецької та
Луганської областей.
Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть участь
в Операції О'єднаних Сил на Сході України
З метою забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками
на території району для ведення особистого селянського господарства станом на
01.01.2019 року підготовлено понад 900 викопіювань, Головним управління
Держгеокадастру у Вінницькій області надано 667 дозволів на виготовлення проектів
землеустрою на площу 1123,1100 га, 431 розроблених проекти затверджено на площу
726,4104 га, решта в стадії виготовлення.
Цивільний захист
На даний час велика увага приділяється навчанню керівного складу з питань
цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту населення.
Проводиться облік осіб, які зобов’язані проходити функціональне навчання з питань
цивільного захисту. План комплектування навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності на даний час у напрямку навчання керівного складу
виконано на 200 % .
У 2018 році в районі було організовано та проведено виїзне навчання з питань
цивільного захисту: категорія - « Керівники суб’єктів господарювання» (завідувачі
амбулаторій та ФАПів). Також проведено виїзне навчання з пожежної безпеки
відповідальних осіб закладів освіти району.
Протягом року проведено навчання районних спеціалізованих служб захисту
рослин і тварин, медичної спеціалізованої служби, комунально-технічної служби, служби
матеріального забезпечення.
На виконання Плану основних заходів підготовки цивільного захисту району на
2018 рік проведено „Місячник цивільного захисту”.
З метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру проведене штабне тренування органів управління
цивільного захисту районної ланки.
У звітному році було проведено 10 засідань районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На комісії розглянуто 24 питання.
У квітні, травні 2018 року в районі проведено спеціальні огляди захисних споруд
цивільного захисту.
На виконання районної «Програми забезпечення протидії протиправної діяльності
на державному кордоні в межах Могилів-Подільського контрольованого прикордонного

району, розвитку та вдосконалення Могилів-Подільського прикордонного загону на 20162020 роки» виділено кошти в сумі - 200 тис. грн.
На виконання районної «Програми військово-патріотичного виховання, підготовки
молоді до військової служби, рекламування та пропагування служби за контрактом в
Збройних Силах України на період 2016-2020 роки» виділено кошти в сумі - 26 тис. 600
грн.
В грудні 2018 року придбано та передано в зону ООС гуманітарна допомога
орієнтовно на суму -18 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство
Енергозбереження
На виконання заходів з енергозбереження згідно регіональної Програми
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по району
використано коштів на загальну суму 2 млн. 125 тис. грн.
Проведено заходи в закладах освіти на суму 1 млн. 698 тис. грн., в медицини на
суму 113 тис. грн.., та культури на суму 279 тис. грн.
Управлінням соціального захисту населення проведено заміну віконних блоків на
металопластикові на суму 13 тис. грн.
Територіальним центром соціального обслуговування району проведено
енергозберігаючі заходи на загальну суму 22,0 тис. грн.
Дороги комунальної власності
Проведено ремонтні роботи на дорогах державного, загального значення та
дорогах комунальної власності на загальну суму 22 млн.732 тис. грн, а саме:
За кошти райавтодору виконано роботи на загальну суму 13 млн. 942 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету та районного бюджету місцевим
бюджетам проведено капітальний ремонт комунальних доріг:
1. В с. Тропова на суму 829,9 тис. грн.
2. В с. Озаринці на суму 1 млн. 963 тис. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено ремонт комунальних доріг на
суму 6 млн. 38 тис. грн.
Благоустрій
Протягом звітного року упорядковано парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони,
пам’ятники, сміттєзвалища, кладовища, очищено від сміття 112 км берегів, розчищено та
упорядковано 70 джерел. Ліквідовано 36 стихійних сміттєзвалищ та вивезено 36 м³ сміття.
Заходи із благоустрою населених пунктів району проходили із залученням
учнівської молоді, місцевих фермерів і підприємців та громадськості.
В с. Бронниця встановлено 18 дерев’яних контейнерів для збирання твердих побутових
відходів та укладено договір на вивіз сміття. В с. Немія встановлено три майданчика з
контейнерами для збору сміття та укладено на вивіз сміття.
На заходи з благоустрою населених пунктів району витрачено орієнтовно 2 млн.
грн.
На встановлення та ремонт ліній зовнішнього освітлення використано орієнтовно
580,0 тис. грн. з місцевих бюджетів.
Освіта
Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу використовуються
інформаційно-комунікаційні технології. В навчальних закладах наявні мультимедійні

проектори, інтерактивні дошки, сучасні телевізори, які вчителі використовують під час
проведення уроків. Загальноосвітні навчальні заклади району підключені до мережі
Інтернет.
На виконання районної програми відпочинку дітей влітку 2018 року на базі 12
пришкільних таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах
району відпочинком охоплено 852 дитини. Крім цього, у Вендичанській, Серебрійській та
Хоньковецькій школах працювали літні мовні загони.
Для стабільного функціонування шкіл організовано підвіз 378 школярів, які
проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання і додому.
Намітилась тенденція щодо покращення матеріально - технічної бази закладів
освіти району.
У 2018 році для проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й
модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним
зношенням та руйнуванням, покращення експлуатаційних та енергозберігаючих
показників, доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та
меблями, заміна непридатного до експлуатації обладнання та меблів, було залучено 4
млн. 508 тис. 546 грн.
( в т. ч.: з державного бюджету – 1 млн. 295 тис. 200 грн., з
обласного бюджету – 199 тис., з районного бюджету – 1млн. 670 тис. 217 грн., субвенції
сільських рад – 1 млн. 344 тис. 129 грн.).
Освітня галузь району фінансується з держаного бюджету, з районного бюджету,
субвенції сільських та селищної рад, а також шляхом участі у написанні грантових
проектів.
Відділ освіти та заклади освіти працюють над створенням нового освітнього
простору, покращенням умов для організації освітнього процесу.
Сім`я, діти, молодь
Загальна кількість сімей, що знаходилися на обліку РЦСССДМ(районний центр
соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді) склала 171 сім’я ( в них 405 дітей) ,
соціальний супровід забезпечено 67 сім’ям ( в них167 дітей), з них 46 сімей з
неповнолітніми дітьми поставлено за звітний період на облік, як такі що перебувають у
складних життєвих обставинах.
Послугами охоплено 17 сімей, які знаходяться на обліку за підставою ухилення
батьків або осіб, що їх замінюють, від виконання батьківських обов’язків. Попереджено
вилучення 46 дітей із таких родин.
Розглянуто питання щодо 126 сімей на засідання комісії з питань захисту прав
дітей та 4 засіданнях міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
Проводяться заходи щодо активізації діяльності територіальних громад для
вирішення проблем дітей, сімей та молоді. З цією метою використовувався ресурс
створених опікунських рад при сільських та селищній радах.
Здійснюється соціальне супроводження 5 прийомних сімей в яких проживає 11
прийомних дітей та 3 дитячих будинки сімейного типу в них 18 дітей – вихованців,
забезпечується надання професійної підтримки прийомним батькам, батькам-вихователям
, надання соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб кожної дитини.
У районі проживає 34 сім’ї опікунів та піклувальників – ( в них під опікою 53
дитини ). Показник охоплення соціальними послугами становить 100%.
Проводиться відповідна робота спрямована на соціальну підтримку 40 осіб з числа
дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які фактично проживають на
території району. В першому півріччі цього року іменну стипендію отримали 30 студентів
зазначеної категорії на суму 50 тис. 800 грн..
Протягом 2018 року соціальною роботою охоплено 100% сімей учасників АТО.

З метою попередження соціального сирітства, зміцнення інституту сім’ї,
запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей в районі функціонує
Консультаційний пункт при пологовому відділенні та жіночій консультації. За відповідний
період 2018 року соціальною роботою охоплено 179 жінок.
Протягом звітного періоду здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення
соціального захисту сімей, дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, відпочинку та
оздоровлення дітей, організовуються розважальні та святкові заходи. На Новорічні
подарунки з районного бюджету виділено 60 тис.грн.
В звітному році відпочинком та оздоровленням охоплено – 955 дітей. Для
придбання путівок (61 шт.) з районного бюджету виділено 194 тис. 940 грн.
Протягом березня - квітня 2018 року в районі діяла Всеукраїнська акція «Серце
до серця», в ході якої було зібрано – 19 тис. 324 грн.
В результаті проведеної роботи протягом 2018 року прийнято участь в 31 судовому
засіданні з метою захисту прав неповнолітніх, Обстежено умови проживання - 348 дітей,
які проживають в 127 сім’ях.
Ведеться єдиний електронно-статистичний облік (Єдиний банк даних) дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування та громадян, які бажають взяти їх на
виховання, який заповнюється по мірі надходження інформації.
В районі проживає 261 багатодітна сім’я, в яких проживає 911 дітей.
Відповідно до Указу Президента України 173 жінкам присвоєно звання «Матигероїня», жительці с. Хоньківці вручено посвідчення та нагрудний знак.
Протягом 2018 року видано 117 посвідчень які надають можливість отримувати
встановлені законодавством пільги.
Питання про стан сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
розглядаються на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини при
райдержадміністрації. Діти з багатодітних сімей запрошуються на районні та обласні
заходи, направляються на відпочинок та оздоровлення.
В районі функціонує 4 прийомні сім’ї, 3 дитячих будинки сімейного типу, 52
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходяться в сім’ях опікунів
(піклувальників).
Протягом 2018 року в районі набули статусу 16 дітей з них: 14 – влаштовано під
опіку/піклування, 1-в прийомну сім’ю, 1- усиновлено.
Спорт
До занять фізичною культурою та масовим спортом в різних гуртках, секціях,
відділеннях районної ДЮСШ залучено майже 2,5 тис. жителів району.
Відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів району проведено 40
змагань, в яких взяли участь більше 2,5 тис. спортсменів.
Протягом року проводились різноманітні спортивні заходи та змагання, сільські
спортивні ігри, чемпіонати з футзалу, міні-футболу, настільного тенісу, кубок району з
футболу.
Спортсмени району активно приймають участь у обласних та Всеукраїнських
змаганнях. На протязі звітного періоду в 35 обласних та Всеукраїнських змаганнях з
різних видів спорту взяли участь більше 250 спортсменів.

Медицина
Протягом 2018 року за рахунок субвенції сільських рад закуплено офісних меблів
для амбулаторії ЗПСМ с. Серебрія на суму 26,04 тис. грн., проведена заміна віконних
блоків та поточний ремонт у ФАПі с. Слобода - Яришівська на суму 19 тис. 910 грн.
Також за рахунок субвенції сільських рад проведено поточні ремонти та закуплено меблі в

амбулаторії ЗПСМ с. Слобода- Шлишковецька, с. Яришів, с. Козлів, с. Немія та ФАПі с.
Садки на суму 43 тис. 442 грн. Жеребилівською сільською радою виділено 10,0 тис. грн.
для придбання офісних меблів для районного медичного центру.
У звітному році по проекту «В майбутнє зі світлом та теплом» з районного
бюджету виділено 178 тис. грн.
На виконання мети регіонального субпроекту щодо зниження смертності
населення області від серцево-судинної патології, з метою реалізації Графіку
впровадження проекту на 2015-2020 роки районний медичний центр у 2018 році отримав
11 мультипараметрових систем для дослідження капілярної крові на суму 65 тис. 566 грн.,
за допомогою яких серед окремих вікових груп населення проводяться вимірювання
рівню холестерину.
За кошти НСЗУта субвенції сільських рад закуплено 22 глюкометри, 2
леколічильника та тонометр на суму 14 тис. 265 грн.
За 2018 рік на амбулаторне лікування пільгових категорій населення витрачено
632 тис. 153 грн.
На виконання Урядової програми «Доступні ліки» за 2018 рік виписано 26 тис. 89
рецептів, сума відшкодування вартості лікарських засобів склала 1 млн. 217 тис. грн..
Культура
Протягом року клубні заклади культури району, здійснювали організацію та
проведення соціокультурних та мистецьких заходів, традиційних конкурсів, фестивалів,
свят та оглядів, показуючи всі види і жанри аматорського мистецтва, залучаючи при
цьому аматорські колективи.
Протягом звітного періоду було проведено понад 100 культурно – масових заходів.
Прийнято участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах.
Протягом року проведено чимало цікавих заходів з участю музею етнографії та
народного мистецтва ім. М.А. Руденко виїзні виставки в Буші (в рамках обласного
проекту «Різдво в Буші»), у Вінниці (в рамках обласного проекту «Вишивана доля
Віничинни») в селі Лядова на Міжнародному фестивалі повітроплавання АВІА-ФЕСТ «
Крила Дністра»,згагання з парапланерного спорту XXI-ий «Кубок Дністра ».
Туризм в районі представлений у наступних напрямках: екологічний туризм,
пізнавальний туризм (розважально-екскурсійний та науково-дослідницький), релігійний,
спортивний, оздоровчий туризм, скаутські походи і табори.
Проводиться спільна робота Центральної районної бібліотеки та громадських
організацій, установ, закладів на допомогу розвитку екологічного туризму.
Щотижня проводяться екскурсії або туристичні заняття для дітей та молоді.
Організацію спортивно-оздоровчого дитячого туризму виконують спортивно-туристичний
клуб «Еверест», клуб з парапланеризму (Центр повітроплавання в с. Нагоряни) та ГО
«Молодіжна організація Подільські скаути».
Протягом 2018 року Лядівський монастир відвідало понад 10 тисяч паломників.
У скаутських походах та таборах району в звітному періоді було залучено 202
дітини з різних куточків України, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Молдови.
Значимими подіями стало проведення Фестивалю повітроплавання та
Всеукраїнського Збору - походу «Чисті джерела» ,реконструкція бою Жива історія
Серебрія 1941, Міжнародний Збір-похід «Древня печера», який було організовано ГО
«Молодіжна організація Подільські скаути», в якій діти з Великої Британії та різних
куточків України змогли спробувати свої сили у екстремальних умовах, ознайомились із
основами краєзнавства, орієнтування, виживання та оглянули історичні пам’ятки, а також
спілкувались з місцевим населенням.
Найвагоміші досягнення в роботі клубної галузі
Приведення ІІ Міжнародного Авіа-Фесту «Крила Дністра – 2018» с.Лядово

Районна естафета «Від села до села» та заключний гала-концерт «Район крокує до
свого 100-річчя», присвячені 95-й річниці утворення Могилів-Подільського району.
Організаційна структура органу виконавчої влади
Станом на 10 січня 2019 року структура Могилів-Подільської райдержадміністрації
складається з :
1.Управління соціального захисту
2. Управління регіонального розвитку
3. Фінансове управління
4. Апарат райдержадміністрації
5. Архівний відділ
6. Відділ державної реєстрації
7. Відділ культури,мистецтв та спорту
8. Відділ освіти
9. Відділ містобудування,архітектури,житлово-комунального господарства та
інфраструктури,головний архітектор району
10. Служба у справах дітей,сім’ї та молоді
11. Сектор цивільного захисту,оборонної роботи
Кількість державних службовців становить – 104 чол. з них категорії «Б» - 35, категорії
«В»-69, не державні службовці-12 чол.
В 2018 році відбулися зміни в структурі райдержадміністрації: відповідно до
розпорядження голови райдержадміністрації №169 від 03.07.2018 р. в зв’язку з
реорганізацією відділу економіки і управління агропромислового розвитку було створено
управління регіонального розвитку, згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації
№267 від 09.10.2018р. сектор культури та туризму та сектор фізичної культури та спорту
реорганізовано у відділ культури,мистецтв та спорту.
Надання адміністративних послуг
Відділ державної реєстрації надає 25 адміністративних послуг: 20 адмінпослуг –
державна реєстрація бізнесу і 5- державна реєстрація речових прав.
За період 2018 року державними реєстраторами проведено 2 789 реєстраційних дій:
Реєстрація бізнесу - 678 реєстраційних дій, в т. ч. проведена державна реєстрація 11
юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстровано 156 фізичних
осіб-підприємців, припинено 10 юридичних осіб, а також 232 фізичних осібпідприємців.
Реєстрація речових прав – 2 121 реєстраційна дія:
Задоволено заяв про державну реєстрацію:
- права власності - 167 ;
- про реєстрацію іншого речового права - 832 ;
- про надання інформації з ДРП - 140;
- про внесення змін до Державного реєстру - 973
Згідно Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань” та „Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень” при проведенні окремих реєстраційних дій
справляється адміністративний збір, який зараховується до місцевого ( районного)
бюджету.
За період 2018 року до районного бюджету надійшло 149 718 гривень.
За надання відомостей з реєстрів також справляється плата, яка зараховується до
державного бюджету. За період 2018 року сума надходжень до державного бюджету
становить 38 638 гривень.
Для створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних
послуг замовникам, постійне поліпшення якості їх обслуговування, матеріально-технічне
забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації нерухомого
майна, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформаційно-

консультативних послуг була розроблена районна « Програма матеріально-технічного
забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
нерухомого майна, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на 2016-2018
роки».
Завдяки даній програмі державні реєстратори забезпечені необхідною комп’ютерною
технікою, принтерами, сканерами, папером.
Крім проведення реєстраційних дій, ведення реєстрів, формування реєстраційних
справ державними реєстраторами відділу в межах компетенції надаються кваліфіковані
консультації населенню району, органам державної влади та органам місцевого
самоврядування.
Здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до
Закону України ”Про Державний реєстр виборців” за 2018 рік
Державний реєстр виборців – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна
система (банк даних), яка містить персональні дані всіх виборців України та призначена
для зберігання, обробки цих відомостей та користування ними відповідно до Закону
України «Про Державний реєстр виборців».
Мета його створення - забезпечення державного обліку громадян України, які
відповідно до Конституції України мають право голосу, та складання якісних списків
виборців для проведення голосування під час виборів та референдумів.
За період 2018 року було оброблено всього 1676 відомостей наданих :

 Могилів-Подільським РС УДМС в Вінницькій області:
 про осіб, що змінили персональні дані (прізвища, дати народження, місця
народження) - 226 записів;
 про осіб, що набули громадянства — 26 записів

 Могилів-Подільським міськрайонним управлінням юстиції та управліннями

юстиції інших регіонів;
 про осіб, що померли — 677 записів

 Могилів-Подільським міськрайонним судом
 про осіб що визнані недієздатними — 6 записів;
 Могилів-Подільською державною установою ”Виправна колонія №114”
 осіб що, прибули для відбування покарань — 50 записів;
 осіб що, вибули з установи - 56 записів;
 Органами реєстрації сільських рад було подано 1008 відомостей:
 осіб що, прибули на територію району — 1293 записи;
 осіб що, вибули
— 750 записів;
 осіб, яким виповнилося 18років
— 214 записів;
 осіб що, нездатні самостійно пересуватись — 659 записів
За професійний та якісний підхід до роботи можна відзначити органи реєстрації
Вендичанської селищної ради, Бронницької, Немійської, Серебрійської, Ярузської,
Сугаківської, Жеребилівської, Сказинецької сільских рад. Всього за період з 01.01.2018

по 31.12.2018 року засобами автоматизованого та візуального контролю було
здійснено:
- Включено, змінено персональних даних та виборчої адреси виборців в базі даних
реєстру по заявах — 10;
 Зареєстровано подань з відомостями про осіб, на підставі яких здійснюється
періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців - 1676
відомостей;
 Проставлено висновків по кратних включеннях виборців та знищено записів на
підставі постанови Служби Розпорядника Реєстру — 106 записів.
 Направлено запитів до суб’єктів подання відомостей про виборців з питань
перевірки персональних даних громадян- 79;
 Проведено наказів про внесення змін до Реєстру — 473;
 Внесено змін до Реєстру за поданнями суб’єктів — 3957 записів;
 Внесено до бази даних Реєстру по переадресації від інших відділів — 418 записів;
 Опрацьовано звернення інших відділів Державного реєстру виборців щодо зміни
виборчої адреси — 370 записів;
 Відхилено записів про внесення змін до Реєстру -396 бо зміни вже внесено.
Підготовлено та опубліковано інформацію щодо підготовки та проведення виборчого
процесу в засобах масової інформації.
Станом на теперішній час в районі знаходиться 49 виборчих дільниць, а
кількість виборців складає 25632 в тому числі:
- мають виборчу адресу 25169;
- без виборчої адреси (вибули) -463;
- померлі - 3097
- скасовано громадянство - 4;
- недієздатні — 16;
 нездатні самостійно пересуватись — 995
 вулиць 575
 будинків14476
Пропонований законопроект приводить положення Закону “Про Державний реєстр
виборців” щодо використання персональних даних Реєстру у відповідність із законами
України, якими передбачено надання Державним органам права доступу до
автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та банків даних, держателями
(адміністраторами) яких є державні органи.
Пропонується:
- передавання відомостей напряму “з бази в базу” захищеними каналами;
- можливість передавання даних у зворотньому напрямку;
- перехід від щомісячного до щоденного отримання інформації.
Також передбачається можливість органам, закладам, установам, яким надаються
відомості для періодичного поновлення бази даних Реєстру, подавати передбачені

Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості про виборців в електронній
формі з використанням електронного цифрового підпису.
Розвиток IT - технологій наблизив доступність використання комп’ютерної техніки
для переважної більшості виборців на побутовому рівні. У зв’язку з цим, крім особистого
звернення виборця до органу ведення Реєстру щодо свого включення до Реєстру, зміни
своїх персональних даних, отримання на запит інформації з Реєстру, передбачено
можливість надсилання відповідних заяв та запитів в електронній формі з використанням
цифрового підпису та мережі Інтернет.
Для розширення доступу громадськості до статистичних відомостей Реєстру
пропонується розміщувати на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, крім
передбаченої Законом інформації про кількість виборців у межах районів, міст обласного
(республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, закордонному
виборчому окрузі, також у межах сіл, селищ, міст районного значення.
Організація роботи зі зверненнями громадян
За 2018 рік до районної державної адміністрації надійшло 279 звернень, у структурі
звернень, що надійшли до райдержадміністрації, загалом домінують заяви.
48% від загальної кількості, питання соціального захисту - це питання надання
житлових субсидій, отримання соціальних виплат, матеріальної допомоги, призначення,
перерахунку і виплати пенсій та інше. За результатами розгляду порушень з боку
працівників сфери соціального захисту не виявлено.
На другому місці, за актуальністю, питання аграрної політики і земельних відносин
- 16% від загальної кількості. Значна кількість питань земельних відносин - це питання
щодо виготовлення державних актів на земельні ділянки. Також хвилюють громадян
питання соціального розвитку сіл, розрахунки за здані в оренду майнові і земельні паї та
здану сільськогосподарську продукцію та інше.
Трійку найбільш поширених замикають питання охорони здоров'я - це заяви
громадян з проханням допомогти в оперативному та санаторно-курортному лікуванні,
питання роботи медичних закладів, установ, проходження МСЕК тощо.
Відповідно до Положення про використання коштів районного бюджету для надання
грошової допомоги громадянам, затвердженого рішенням позачергової 34 сесії районної
ради 6 скликання від 16 жовтня 2014 року № 408, у 2018 році на зазначені цілі було
виділено кошти в розмірі 100,0 тис. грн.
Допомогу отримали 30 учасників антитерористичної операції на загальну суму 15,0
тис. грн., 4 сім’ї загиблих військовослужбовців по 2,0 тис. грн. та 147 громадян, які
опинились в складних життєвих обставинах на загальну суму 73,5 тис. грн.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 16 колективних звернень.
Найчастіше колективні заяви надходять від мешканців району з питань комунального
господарства, транспорту тощо.
18,2% від усіх звернень, за звітний період, зареєстрованих в районній державній
адміністрації, надійшло від соціально незахищених верств населення, тобто від
багатодітних та одиноких матерів, інвалідів та учасників війни, дітей війни і пенсіонерів.
Зазначену категорію громадян непокоять питання отримання житлових субсидій на
оплату комунальних послуг, різних видів соціальної допомоги, зокрема стосовно умов та
порядку її отримання, правильності нарахування пенсії, затримки виплати соціальних
допомог, надання матеріальної допомоги та допомоги в лікуванні, вартість і якість
надання комунальних послуг та інше.

За 2018 рік проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян. Питання, які виносились на розгляд комісії, стосувались соціального
захисту населення, зокрема: призначення субсидій на оплату комунальних послуг,
надання матеріальних допомог та виплати допомоги на лікування тощо.
Районна державна адміністрація вживає відповідні заходи щодо висвітлення у
засобах масової інформації району та на офіційних веб-сайтах районної державної
адміністрації та її структурних підрозділів відомостей про організацію роботи зі
зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань.
Питання роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому
знаходиться на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

Реалізація державної інформаційної політики
В ході реалізації державної інформаційної політики, спрямованої на забезпечення
підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і
думки, створення умов для безперешкодного доступу до інформації, розвитку і
поліпшення інформаційної інфраструктури протягом 2018 року:
• через районну газету «Слово Придністров’я» спеціалістами управлінь, відділів
райдержадміністрації, державних підприємств, установ, організацій надано населенню
правові консультації, роз’яснення щодо нововведень в законодавстві України, інформація
щодо діяльності органів влади району;
• на сторінках офіційного веб-сайту райдержадміністрації систематично
поновлювались матеріали про діяльність органів виконавчої влади району, відомості про
стан соціально – економічної ситуації в районі, використання бюджетних коштів тощо.
З метою консолідації суспільства, збереження героїчних традицій українського
народу, виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь організовано
проведення заходів з нагоди Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав, Міжнародного дня прав жінок і миру, Дня пам’яті та
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції, 27-ої
річниці Незалежності України, Дня ветеранів та людей похилого віку, Дня Захисника
України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Збройних Сил
України.
З метою налагодження ефективної взаємодії громадських об’єднань, які діють на
території району з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
постійно проводились зустрічі, консультації з керівниками та активістами громадських
організацій. Працівники районної державної адміністрації приймали участь в засіданнях
Громадської ради та зборах громадських організацій. Так, для налагодження належної
співпраці районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
громадськістю, за сприяння райдержадміністрації проводились зустрічі з учасниками
АТО, головами сільських ветеранських організацій, членами громадського об'єднання
учасників та ліквідаторів Чорнобильської трагедії та ін.
Громадським об’єднанням задля сприяння їх ефективної роботи, надається фахова
та юридична допомога спеціалістами структурних підрозділів райдержадміністрації.
Громадські активісти залучались до роботи чотирнадцяти робочих груп, комісій, які
працювали протягом року при районній державній адміністрації.

