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 Підводячи підсумки за 2018 рік слід зазначити, що районною державною 

адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування, місцевими 

органами виконавчої влади, установами і організаціями, громадськими 

об’єднаннями проводилася цілеспрямована робота для забезпечення зростання 

економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського 

комплексу району. 

До бюджету Мурованокуриловецького району в 2018 році надійшло 

власних  доходів загального та спеціального фондів  в сумі 82,7 млн.грн., що 

на 10,2 млн.грн. або на 14,0% більше, ніж у 2017 році. Збільшення надходжень 

пояснюється ростом заробітної плати, збільшенням орендної плати за 

користування земельними ділянками, а також покращенням адміністрування 

податку шляхом легалізації доходів громадян, виведення їх з тіньового сектору 

економіки.  

Із 24 сільських бюджетів, 1 селищного та 1 районного бюджету уточнені 

показники по власних  доходах   виконали всі ради, тобто відсоток виконання 

складає 100,0. Зведений бюджет Мурованокуриловецького району по  власних 

доходах за 2018 рік виконано на 107,7%. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень власних доходів 

займає податок та збір на доходи  фізичних осіб - 54,9% або 42 млн.грн.,  

другою за об’ємом поступлення є плата за землю – 17,2% або 13,2 млн.грн. 

Значними є надходження єдиного податку – 15,0 млн.грн або 19,7%, акцизного 

податку надійшло до бюджету 3,7 млн.грн або 4,9%. 

          За 2018 рік по зведеному бюджету району проведено видатків загального 

та спеціального фондів в сумі 258,2млн.грн., що більше проти аналогічного 

періоду 2017 року на 14,5 млн. грн., або на 5,9%. 

  В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування 

соціально-культурної сфери. У 2018 році на зазначені цілі використано 187,3 

млн. грн. – це 82,2% усіх видатків загального фонду, збільшення у порівнянні з 

2017 роком складає 2,9 млн. грн. У тому числі на галузь освіти використано 

78,3 млн. грн., охорони здоров’я – 28,0 млн. грн., на соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 70,2 млн. грн.. 

 Завдяки  впровадженню системи ProZorro районним   бюджетом      

протягом  2018 року  зекономлено 1,7 млн. грн.. Основними розпорядниками 

бюджетних коштів проведено 263  процедури закупівель на загальну суму  

25,9 млн. грн., з них : 

 - 17 тендерних   процедур на суму 17,2 млн. грн, сума економії – 1,5 

млн. грн.  

- 246 допорогових процедур на суму 8,7 млн. грн, сума економії –                    

0,2 млн. грн. 

 



 
2 

 Загальновідомим є факт, що основою економіки району є агропромислове 

виробництво.  

Пріоритетом розвитку аграрного сектору району як у попередніх роках, 

так і в 2018 році стали заходи, спрямовані на створення високотехнологічного 

сільськогосподарського виробництва. 

В цілому по району по сільськогосподарських підприємствах в 

порівнянні з 2017 роком отримано  значний приріст виробництва валової 

продукції, який в грошовому еквіваленті склав близько 10 млн.грн. 

Інтенсифікація виробництва, розширення обсягів застосування 

мінеральних добрив і засобів захисту рослин, впровадження високоврожайних 

сортів та гібридів і новітніх технологій дали можливість одержати вперше  

валовий збір зернових культур  на рівні 125,3  тис. тонн при урожайності 57,8 

ц/га. Забезпечено урожайність кукурудзи на зерно 100,0 ц/га, сої 25,3 ц/га,  

ріпаку 24,7 цнт з 1 га.  

Валовий збір цукрових буряків у заліковій вазі склав 47,2 тис. тонн при 

урожайності 592,3  ц/га., соняшнику  - 26,2 тис тонн при урожайності 27,4 ц/га. 

Під урожай 2019 року  посіяно озимі зернові на площі 11286 га, з них: 

озиму пшеницю на площі 9372 га, озимий ячмінь – 1900 га.  Крім того, озимий 

ріпак посіяно на площі 2257 га. 

 В сільськогосподарських підприємствах району утримується 3266 голів 

ВРХ, в тому числі 970  голів корів, 797 голів свиней. 

В тваринництві  вироблено 485 тонни м’яса, 9,6 тис. тонн молока. 

Продуктивність молочного стада в середньому склала 10463 кг молока.  

Сільгосптоваровиробниками району закуплено 77 одиниць 

сільськогосподарської техніки на загальну суму 94,5  млн. грн., в тому числі 15 

тракторів, 3 зернозбиральних комбайни. 

Сім господарств нашого району скористалися державною  Програмою 

отримання часткової компенсації (25% і додатково ще 15% для фермерських 

господарств) вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання 

українського виробництва. Сума компенсації склала 1,6 млн. грн. 

В минулому році  було закладено  28 гектарів молодих садів, за що 

отримано державну підтримку в розмірі 800 тис. грн., яка була спрямована на 

часткове відшкодування вартості саджанців. 

Аналізуючи показники виробництва сільськогосподарської продукції, 

окремо слід відзначити особисті селянські господарства. На сьогодні 

виробництво картоплі, овочів, яєць стовідсотково зосереджено саме в цих 

господарствах.  Тут  також виробляється більше  75 відсотків молока, 80 

відсотків м’яса. Вироблена продукція використовується  в основному для 

власного споживання, а її лишки реалізовуються на ринках району та 

переробним підприємствам. 

З лютого місяця 2018 року постановою Кабінету Міністрів України 

передбачена спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої 

рогатої худоби, який народився в особистих селянських господарствах. За 

утримання молодняка ВРХ господарствам населення в 2018 році нараховано і 

виплачено 494 тис.грн. бюджетної дотації. 
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5 домогосподарств району отримали  кошти  в сумі 17,3 тис.грн  на 

часткове відшкодування витрат за закуплені ними установки індивідуального 

доїння. 

 В повному обсязі виконуються умови договорів оренди між власниками 

земельних часток та виробниками сільськогосподарської продукції. 

Загальна сума нарахованої орендної плати за 2018 рік в грошовому 

еквіваленті становить 110 млн.грн., що на 42,8 млн.грн. або в 1,6 разу більше, 

ніж у минулому році. За рахунок цих виплат до бюджету сплачено більше 20 

млн. грн. податку з доходів фізичних осіб, що на 8,0 млн. грн. більше проти 

минулого року. 

 Промислова політика Мурованокуриловецького району спрямована на 

збереження, підтримку і розвиток власних товаровиробників у галузях і 

виробництвах, що забезпечують життєві інтереси району, насамперед його 

економічну безпеку, а також соціальний та культурний рівень життя 

населення, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції та 

зростання обсягів виробництва. 

Промислові підприємства основного кола звітуючих представлені 3-ма 

суб’єктами господарювання, а саме: ПрАТ “Мурованокуриловецький завод 

мінеральних вод “Регіна” та товариствами з обмеженою відповідальністю 

“Анод” та “Вінтор”. Ними та ФГ “Велес Віта” (реалізація цукру) за 2018 рік 

реалізовано промислової продукції на суму  більше 75 млн.грн.,або 3 тис.грн 

на одну особу і в 1,7 рази більше показника попереднього року.  

Розвиток промислової політики району  направлено  на постійне 

сприяння реалізації перспективних інвестиційних проектів, залучення і 

освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Одним  із свідчень сталого економічного розвитку є зростання обсягів 

капітальних інвестицій, кінцевою метою яких є розширене суспільне 

виробництво. Зокрема, обсяг капітальних інвестицій по району за 2018 рік 

склав 158 млн.грн., що на 15 млн.грн. або на 10,5% більше показника 

попереднього року. 

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в агропромисловому 

комплексі.  

Реалізовувались наступні інвестиційні проекти: 

- реконструкція частини приміщення колишнього хлібзаводу під 

кондитерський цех (вартість 300 тис.грн., запланована кількість нових робочих 

місць - 5); 

- закладка садів та ягідників ПП “Агросад” (вартість 20,2 млн.грн., 

запланована кількість нових робочих місць - 50 в сезон); 

- будівництво фотоелектричної станції на території Вищеольчедаївської 

сільської ради ТОВ “Енергоінвест” м.Вінниця (вартість 40,0 млн.грн., 

запланована кількість нових робочих місць - 5); 

- реконструкція молочно-товарної ферми в с.Дружба на 625 голів ФГ 

“Велес Віта” (вартість 35,0млн.грн., запланована кількість нових робочих 

місць -15). 

 Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-

економічного розвитку району. Малий та середній бізнес, як самостійний 

елемент ринкової економіки, робить вагомий внесок у збільшення обсягів 
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виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Сьогодні в цій 

сфері працює  біля двох тисяч чоловік, або 58 відсотків до всіх зайнятих. В 

районі нараховується  діючих: 101 юридична особа суб’єктів малого і 

середнього підприємництва  та 597 фізичних осіб-підприємців . 

Ними за звітний період сплачено до бюджетів всіх рівнів більше 99,7 млн. 

грн. податків і зборів, що на 14,3 млн. грн. більше 2017 року, в тому числі до 

місцевого бюджету  - 52 млн.грн., або більше на 6 млн.грн. З року в рік 

спостерігається стала тенденція зростання надходжень до місцевого бюджету 

від суб’єктів малого і середнього підприємництва. Протягом останніх п’яти 

років ці надходження зросли в 2,9 разу, із 18 млн.грн. за 2014 рік до 52 

млн.грн. за 2018 рік. 

За звітний рік започаткували підприємницьку діяльність 3 юридичні 

особи і 163 фізичних осіб-підприємців.  

З метою підвищення якості та прозорості надання адміністративних 

послуг  у Мурованокуриловецькому районі створено Центр надання 

адміністративних послуг Мурованокуриловецької райдержадміністрації, яким 

передбачено надання 156  видів послуг. 

В Центрі працюють:  

 державні реєстратори: майна та бізнесу; 

 відділ архітектури; 

 відділ надання адміністративних послуг; 

 представник Фонду соціального страхування України. 

  Протягом 2018 року надано  понад 12 тисяч послуг (в середньому 1043 за 

місяць).  З початку року адміністративний збір за державну реєстрацію майна 

та бізнесу склав 194 тис. грн., з них до районного бюджету - 176 тисяч грн., до 

державного бюджету – 18 тис. грн. 

  

 Послуги з централізованого постачання та водовідведення, а також 

вивезенню твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці надаються 

КП “Мурованокуриловецький водоканал”. З метою поліпшення надання 

послуг даним підприємством в 2018 році проведено ремонт та заміну 

водопровідних мереж (використано 7,5 км водопровідних труб різного 

діаметру) загальною вартістю 313 тис.грн., відремонтовано та облаштовано 32 

оглядових колодязі вартістю 180 тис.грн., проведено ремонт каналізаційної 

мережі (використано 420 м труб) вартістю 14 тис.грн., придбано 

електродвигуни вартістю 84 тис.грн. Всього освоєно майже 615 тис.грн. 

  З метою забезпечення сільського населення якісною питною водою в 

поточному році було здійснено будівництво та реконструкцію водопровідних 

мереж в селах району загальною протяжністю 9,7 км. Так, Обухівською 

сільською радою було подано проект  для  участі в конкурсному відборі  до 

обласної програми "Питна вода" на пільгове кредитування в сумі 500 тис.грн. 

та отримано фінансування. 14 липня 2018 року  введено в експлуатацію  6 км 

водопровідної мережі загальною вартістю 1,4 млн.грн., до якої підключено 150 

споживачів.  

В селі Виноградне прокладено 1,2 км водопровідної мережі вартістю 0,7 

млн.грн. Підключено  42 споживачі.  
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Завершено реконструкцію водопровідної мережі в селах Курашівці та 

Михайлівці загальною вартістю 3,1 млн.грн. 

Розпочато реконструкцію мереж водопостачання в селах Бахтин та 

Немерче, загальна вартість проектів складає 3,36 млн.грн. 

Роботи по відновленню та будівництву водопровідних мереж 

продовжуються. 

 

 З метою забезпечення належного руху автотранспорту на дорогах 

місцевого значення проведено ремонтні роботи на суму більше 12 млн. грн. 

Райдержадміністрацією налагоджена плідна співпраця з дирекцією 

Дністровської ГАЕС в питанні надання фінансування щодо покриття втрат 

району в ході будівництва блоків гідроакумулюючої електростанції. В 

поточному році проведено капітальний ремонт дороги на відрізку смт 

Муровані Курилівці (вул. Комарова) – с.Роздолівка – с.Перекоринці вартістю 

27 млн. грн. 

  Проведено ремонт комунальних доріг на суму 6,7 млн.грн. загальною 

площею 83 тис.кв.м. 

За рахунок позабюджетних коштів (ФГ “Велес Віта” с. Попелюхи) 

проведено капітальний ремонт дороги В.Ольчедаїв – Дружба -  

Наддністрянське на суму понад 2,3 млн.грн. 

         На умовах паритетного співфінансування селищного та обласного 

бюджетів частково завершено капітальний ремонт дорожнього покриття  

вулиці Героїв Майдану загальною вартістю 2,4 млн.грн. 

 

Пасажирські перевезення здійснюють 8 суб’єктів  підприємницької 

діяльності, зареєстрованих на території району, з них 3 юридичні особи та 5 

фізичних осіб-перевізників. 

Транспортне сполучення на території нашого району забезпечує ПП 

“Перевізник”. Діють такі маршрути: Муровані Курилівці – Михайлівці, 

Муровані Курилівці - Конищів, Лучинець - Муровані Курилівці, Муровані 

Курилівці–Михайлівці ч/з Кривохижинці, Муровані Курилівці - Дружба- 

Рівне.   

ПП “Перевізник”, за перевезення пільгової категорії громадян на 

приміських маршрутах , в 2018 році відшкодовано 130 тис.грн. 

   

Сільськими та селищною радами постійно проводиться робота по  

благоустрою в населених пунктах району. Створено 42 га нових лісових площ, 

упорядковано 64,6 га парків, скверів, алей, вивезено 80 м/куб побутових 

відходів, ліквідовано 41 стихійне сміттєзвалище, розчищено 39 джерел питної 

води.  На дані заходи використано понад 2 млн.грн.  

 

Мурованокуриловецькою селищною радою розпочато будівництво  

майданчиків для роздільного збору сміття. Вже збудовано 10  майданчиків 

загальною вартістю 320 тис.грн. В грудні 2018 року введено в експлуатацію 

згідно декларацій  полігон твердих побутових відходів та сортувальну лінію в 

смт Муровані Курилівці. Територіальні громади району за сприяння районної 

державної адміністрації та районної ради прийняли активну участь у XV 
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обласному конкурсі розвитку територіальних громад. Із 33 поданих проектів 

18 стали переможцями. Завдяки цьому вдалось залучити сільськими та 

селищною радами для реалізації проектів 2,3 млн.грн., в тому числі з бюджету 

Конкурсу 1,3 млн.грн та більше 1 млн.грн. коштів партнерів. Загальна сума 

проектів-переможців згідно кошторисів складає понад 3,8 млн.грн.   

 

Зростають доходи населення району. Зокрема, середня заробітна плата за 

2018 рік склала 6400 грн., що на 986 грн. або на 18,2% більше відповідного 

періоду минулого року. Номінальна заробітна плата штатного працівника 

перевищує рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн) більш ніж в 1,5 разу.  

  Середній розмір пенсії  по району проти попереднього року зріс на 205 

грн. або на 11,9% і склав у 2018 році 1928 грн.  Чисельність пенсіонерів, 

призначення та виплати пенсій яким здійснюється органами Пенсійного фонду 

України, по району станом на 1 січня 2019 року становить 8274 чол. 

Поряд з цим, існує проблема зайнятості населення. Чисельність 

зареєстрованих безробітних на 1 січня  2019 року становила 540 осіб. 

Допомогу по безробіттю одержує 84,1 % осіб, які мають  статус безробітного.  

Середній розмір допомоги по безробіттю склав  2534  грн. Середня тривалість 

перебування безробітних на обліку в районній службі зайнятості становить  5,9 

місяця. Працівники центру зайнятості  провели 11 міні-ярмарків вакансій, які 

відвідали 73 роботодавці, провели 48 семінарів, обов’язковим елементом яких 

було обговорення питання створення гідних умов праці та легалізації 

зайнятості, важливості збереження кваліфікованого персоналу, дотримання 

вимог законодавства при вивільненні працівників.  

Житлові субсидії в районі призначаються на придбання скрапленого 

газу,  твердого палива та на електроопалення.  

Житлову субсидію за січень-грудень 2018 року  на придбання твердого 

палива та скрапленого газу призначено 3854 сім’ям на суму 11508,1 тис.грн. 

На електроопалення призначено  субсидію 730 сім'ям.  

На оплату житлово-комунальних послуг нараховано 8201,8 тис.грн. 

Виплачено, з урахуванням заборгованості за 2017 рік, 18839,5 тис.грн. 

 Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення перебуває 1930 одержувачів всіх видів допомог та 

компенсацій.  

Допомогу сім'ям з дітьми отримали 820 осіб на суму 14435,9 тис.грн., 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям – 319 сімей на суму 

13048,6  тис.грн., державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам – 362 інваліди на суму 7889,6 тис.грн., допомогу по догляду за 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 95 осіб на суму 2386,4 

тис.грн., тимчасову державну допомогу дітям – 4 особи на суму 45,3 тис.грн.,  

компенсацію за надання соціальних послуг - 79 осіб на суму  193,0 тис.грн., 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю – 65 осіб на суму 1214,2 тис.грн., щомісячні компенсаційні 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 164 

особи на суму 57,6 тис.грн., тимчасову державну соціальну допомогу 
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непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку але не набула 

права на пенсійну виплату – 12 осіб на суму 58,1 тис.грн. 

          Виплачено допомогу 7 прийомним сім'ям  на суму 740,4 тис.грн. 

Загальна сума виплат всіх видів допомог склала  40152 тис.грн. 

За 2018 рік призначено та виплачено різних видів державної допомоги, 

субсидій,  пільг та компенсацій на загальну суму 65108,6 тис.грн. 

Комунальною установою  «Територіальний центр»  в 2018 році  надано    

соціальних послуг і допомог 618 громадянам. Впроваджено інноваційну форму 

надання соціальних послуг – мультидисциплінарну команду. 

  У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання 

перебували на повному державному утриманні 24 літні людини. 

Одним з напрямків   роботи  районної державної адміністрації є 

впровадження заходів з енергозбереження, які дозволяють зменшити кількість 

споживаної енергії, особливо у бюджетній сфері нашого району. Протягом 

2018 року в навчальних закладах  району замінено  на енергозберігаючі 54 

вікна  на загальну суму 0,3 млн.грн. 

Для забезпечення належного температурного режиму та зменшення 

використання палива протягом опалювального сезону за рахунок коштів 

районного бюджету здійснено технічне переоснащення котельні закладу 

загальної середньої освіти «Мурованокуриловецької школи-ліцею №1 

Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» із встановленням  

трьох твердопаливних  котлів  КС-Т-400 вартістю  3,2 млн. грн. Економія 

палива за опалювальний сезон складе  0,7 млн.грн. в грошовому еквіваленті. 

 За рахунок місцевого бюджету встановлено твердопаливний котел у 

комунальному закладі "Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та 

юнацької  творчості"  вартістю 150,0 тис. грн. Економія вартості  палива за 

опалювальний сезон складе 33 тис.грн. 

За кошти субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 

територій завершено реалізацію проекту «Технічне переоснащення котельні з 

заміною котла для комунальної установи «Мурованокуриловецька центральна 

районна лікарня» вартістю 1,9 млн.грн. Економія вартості палива за 

опалювальний сезон складає 400 тис.грн. 

Спеціалізована медична допомога другого рівня надається комунальним 

некомерційним підприємством «Мурованокуриловецька центральна районна 

лікарня. Амбулаторний прийом в поліклініці ведеться по 20 спеціальностях. В 

лікарні працює 30 лікарів та 87 середніх медичних працівників.  

Послідовно реалізуються державні та районні медичні програми, які 

стосуються:  боротьби з туберкульозом, онкології,  імунопрофілактики 

населення,  цукрового діабету, боротьби зі СНІДом, охорони здоров’я. 

      Комп’ютеризовано робочі місця в стаціонарних відділеннях лікарні. В 

2018 році придбано 10 комп’ютерів та 3 принтери на загальну суму 104,3 

тис.грн. Придбано компресор  до наркозно-дихального  апарату  та монітор для 

відділення (екстреної) невідкладної медичної допомоги.  

Первинна медична допомога надається комунальним некомерційним 

підприємством “Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області”. 

В складі установи працює: 
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- 7 амбулаторій сімейної медицини; 

- 26 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Надання медичної допомоги забезпечують 170 працюючих, в т. ч:  

Лікарів –16 чол., з них: 

- сімейні –11 чол; 

- педіатри – 2 чол. 

Середній медперсонал –62 чол.,  

з них: 

- медсестри сімейної медицини – 32 чол; 

- фельдшери –30 чол. 

Внаслідок впровадження медичної реформи, заробітна плата сімейного 

лікаря формується пропорційно підписаним з пацієнтами угодам і складає на 

сьогодні: - максимальна 18000 грн., мінімальна – 7000 грн.  В той же час в силу 

об’єктивних причин заробітня плата медсестер сімейної медицини залишилась 

на попередньому рівні (5500 грн). 

Станом на 1 січня 2019  року підписано 17300 декларацій з сімейними 

лікарями, що охоплює 68% населення району. 

Діяльність галузі культури  району протягом звітного періоду  

спрямовувалася на вирішення першочергових завдань із забезпечення 

повноцінного функціонування та розвитку культурно–дозвіллєвої 

інфраструктури, поліпшення виставкової діяльності краєзнавчого музею, 

збереження і використання пам’яток культурної спадщини, розширення 

інформаційних функцій бібліотек, сприяння творчості  аматорів народного 

мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази, соціального захисту 

працівників. Значною подією в культурному  житті району  стало проведення 

першого обласного фестивалю авторської пісні «Вклонімось матері» в селі 

Долинянах, в яком у приняли участь як місцеві виконавці, так і  народні 

аматорські колективи з Липовецького, Козятинського, Тульчинського районів 

та обласного центру.  

В червні місяці поточного року було завершено будівництво площі біля 

районного будинку культури «Жовтень», де було освоєно понад 1 млн.грн. 

субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. 

За рахунок коштів  місцевих бюджетів та спонсорських коштів у 2018 році 

проведено капітальні ремонти у Долинянському сільському клубі, 

Немерченському, Котюжанівському, Дерешівському, Михайловецькому 

сільських Будинках культури. На проведення поточних ремонтів закладів 

культури району витрачено кошти в сумі близько 300 тис. грн. 

Покращено також матеріальну базу закладів культури. Придбано  

сценічні костюми, персональні комп’ютери, музичну апаратуру для районного 

Будинку культури,  музичні інструменти для дитячої музичної школи, меблі 

для районної дитячої бібліотеки, а також для центральної районної бібліотеки - 

книги українського видавництва  загальною вартістю понад 400 тис.грн.. 

      Для задоволення культурно-освітніх потреб дітей дошкільного віку в 

районі функціонує  24 дошкільних навчальних заклади, з них 14 - в складі 

навчально-виховних комплексів.  

Для надання послуг із загальної середньої освіти в районі діє 20 

навчальних закладів (12 закладів І-ІІІ ступенів, з них 7 навчально-виховних 
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комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 

заклад», 1 навчально-виховний комплекс заклад загальної середньої освіти 

«Мурованокуриловецька школа – ліцею №1Мурованокуриловецької районної 

ради Вінницької області», 7 закладів І-ІІ ступенів, з них 7 навчально-виховних 

комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний 

заклад»). 

У всіх закладах освіти району у 2018 році здійснено поточний ремонт. 

Велику допомогу у його проведенні надали відповідні територіальні громади, 

керівники агроформувань, приватні підприємці. 

Загальна сума залучених позабюджетних коштів під час підготовки 

закладів освіти до нового навчального року становить 864,2 тис. грн. 

 Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2018 р. №237 для 

забезпечення освітнього середовища для першокласників згідно Концепції 

"Нової української школи" з державного бюджету надійшла субвенція у 

розмірі 768 200,00 грн.  На умовах співфінансування з місцевого бюджету 

виділено кошти в розмірі 10 % від загальної суми, що становить 76 820,00 грн.  

Загальна сума коштів для забезпечення освітнього середовища для 

першокласників становить 845 020,00 грн., в тому числі на придбання 

комп’ютерної техніки з районного бюджету було додатково виділено 125 тис. 

грн. 

Відкрито новий комп’ютерний клас в СЗШ І-ІІІ ступенів    №2 у смт 

Муровані Курилівці, який налічує 8 сучасних комп’ютерів, 

багатофункціональних, оснащених ліцензійним програмним забезпеченням, 

загальна вартість яких складає 87 тис. грн. 

 

Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону 

здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток –

є одним з пріоритетів роботи районної державної адміністрації. 

На обліку перебуває 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

         Протягом 2018 року службою у справах дітей райдержадміністрації 

надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 8 

дітям, з них:дві дитини влаштовано у прийомну сім’ю і шість дітей –під опіку, 

піклування; 

         В районі функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 

Постійно проводиться робота щодо виконання програм і здійснення 

заходів, направлених на заохочення до занять спортом та забезпечення 

пропаганди здорового способу життя серед різних верств населення нашого 

району. На здійснення відповідних програм та заходів з районного бюджету 

виділено 125 тис.грн.  

Проведено 70 спортивно-масових заходів  районного,  обласного  та 

всеукраїнського рівнів, а саме – 4 всеукраїнського, 45 – обласного рівнів та 21 

– районних змагань. 

   20 жовтня 2018 року було проведено відкритий чемпіонат району з 

дзюдо, присвячений 30-річчю РДЮСШ. В змаганнях прийняли участь п’ять 
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команд області (110 спортсменів). Було розроблено та придбано пам’ятні 

медалі. 

З метою всебічного забезпечення заходів допризовної підготовки, 

військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-

історичних традицій, удосконалення якості підготовки та накопичення 

військово-навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову 

службу, підвищення якості до вступу у вищі навчальні заклади, зміцнення 

матеріально-технічної бази районної призовної дільниці в районі діє  Районна 

програми військово-патріотичного виховання  та  підготовки молоді до служби 

в Збройних Силах України на 2018-2020 роки. 

Протягом весняного і осіннього призову 2018 року призвано  та 

відправлено на службу в Збройні Сили України – 41 призовник. Планове 

завдання виконано на 118%.  

Для проходження навчальних зборів залучено 25 військовозобов’язаних. 

          Для проходження військової служби за контрактом до лав Збройних Сил 

України направлено 23 військовозобов’язаних. Всі вони уклали контракти і 

проходять військову службу в ЗСУ. 

Організовано  урочисті проводи на строкову військову службу, 

проведено свята  «День Української Армії», «День захисника України», «День 

призовника».  

 

На протязі 2018 року зареєстровано 1272 повідомлення про злочини та 

пригоди, що на 65 повідомлень більше в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року.  

За 2018 рік 217 матеріалів про вчинення злочину було зареєстровано в 

Єдиний реєстр досудових розслідувань, 1055 матеріали розглядалися згідно 

Закону України “Про звернення громадян” або в порядку адміністративного 

судочинства. 

За звітній період оголошено підозру 78 особам за вчинення ними 71 

кримінального правопорушення. Протягом року закінчено провадження у 194 

кримінальних провадженнях, 69 проваджень направлено з обвинувальним 

актом згідно ст. 291 КПК України. 

На виконання «Єдиної комплексної правоохоронної програми 

Мурованокуриловецького району на 2016-2020 роки» з районного бюджету в 

2018 році було  виділено 420 тис гривень на придбання автомобіля.  

 

У 2018 році на виконання «Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури оперативно-рятувальної служби Мурованокуриловецького 

району на 2016-2020 роки», особовий склад Державної пожежно-рятувальної 

частини №23 смт Муровані Курилівці отримав аварійно-рятувальне 

обладнання (гідравлічні ножниці, електрогідравлічний домкрат) та спеціальний 

захисний одяг, що дасть змогу рятувальникам більш оперативно реагувати на 

надзвичайні ситуації, стихійні лиха, особливо ефективно надавати допомогу 

потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. 

 На базі ФГ «Стріла» с.Снітків та ПП «Весна» с. Долиняни створено 

місцеві пожежні команди, основною метою яких є підтримання безпеки у 
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віддалених населених пунктах.  

 З метою оперативного реагування на виникнення можливих 

надзвичайних ситуацій в районі проведено штабне тренування за темою: «Дія 

органів управління та сил спеціалізованих служб ЦЗ району при загрозі або 

виникненні НС на гідроспорудах Новодністровського каскаду ГАЕС”. 

  

За звітний період  службою поліції розглянуто та прийнято рішення по   

1055 заявах у відповідності до Закону України “Про звернення громадян”. 

Постійно здійснюється контроль за місцем проживання осіб, що взяті на 

профілактичний облік. З метою проведення профілактичних заходів, 

попередження рецидивної та побутової злочинності на території району 

силами співробітників превентивної діяльності із залученням інших служб та 

громадських формувань проводилися комплексні відпрацювання населених 

пунктів, адмінпіднаглядних, раніше судимих та інших категорій підоблікового 

елементу. 

Однією з головних вимог до роботи співробітників превентивної 

діяльності залишається профілактика вчинення адмінправопорушень. За 

звітний період службою складено 1190 адміністративних протоколів, з яких 65 

за ст. 130 КУПАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).  

 

Протягом 2018  року велася активна робота щодо послідовного 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

публікувалися та звучали офіційні повідомлення, інформації про суспільно-

політичне, соціально-економічне та культурне життя району в районній газеті 

“Наше Придністров’я”, по районному ефірному радіомовленню,  на офіційних 

веб-сайтах Мурованокуриловецької районної державної адміністрації та 

районної ради, на сторінці у соціальній мережі Facebook. 

На території району, за даними органів юстиції,  зареєстровано 61 

громадська організація та об’єднання. 

Проводиться державна політика щодо релігій та церков з метою 

забезпечення прав кожного громадянина на свободу світогляду, вирішення 

питань, пов’язаних з реформуванням державно-церковних відносин, 

реалізацією права кожної особи на свободу світогляду.  

 Незважаючи на всю складність виконання завдань, досягти позитивних 

результатів роботи в Мурованокуриловецькому районі за звітний період 

вдалося за рахунок співпраці між депутатським корпусом, органами місцевого 

самоврядування та районною державною адміністрацією, керівниками 

підприємств, яка базувалася на засадах чіткого розуміння перспективи, 

раціоналізму та прагматизму. 


