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Піщанка 2019

ВСТУП
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціальноекономічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення,
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Досягнення показників зазначених програм вимагає високого рівня
відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх
тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними
органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами
діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь
у процесах практичного втілення в життя територіальних громад вимог
сьогодення.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. НАСЕЛЕННЯ
Піщанський район розміщений у Південній частині Вінницької області.
Адміністративний центр району – смт Піщанка. На території району
розташовано: 1 сільська об’єднана територіальна громада - Студенянська, в якій
налічується 7 населених пунктів: Гонорівка, Затишне, Палійове, П’ятихатка,
Студена, Чабанове; 2 селищні ради: Піщанська, Рудницька; 11 сільських рад:
Болганська, Городищенська, Грабарівська, Дмитрашківська, Кукулівська,
Миролюбівська, Рудницька, Ставківська, Трибусівська, Чорноминська,
Яворівська.
Населення району станом на 01.10.2018 р. становить 20,5 тис. осіб.
Піщанський район межує з такими районами Вінницької області:
Крижопільським, Тростянецьким, Чечельницьким та Ямпільським; Кодимським
районом Одеської області; Придністровською Молдавською Республікою.
Територія району становить 59500 га, що складає 2,2 % території області.
Район розташований у межах лісостепової зони.
Гідромережа району: річки Кам’янка, Окниця, Савранка.
Характер природної рослинності тісно пов’язаний з рельєфом, вологістю та
типом ґрунтів. Одним з основних представників рослинності є ліси, головними
лісоутворюючими породами є дуб, граб, липа, ясен, клен. Площа лісового фонду
13 тис. га. Типовою трав’яною рослинністю в лісах є валеріана, татарка, череда,
ромашка та інші.
Багата місцевість на будівельні матеріали: пісок, глину та вапняк.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Здійснюючи свої повноваження, районна державна адміністрація, її
управління, відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування,
установами і організаціями району впродовж 2018 року спрямовували свою
діяльність на виконання положень Конституції та законів України,
забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, власних розпорядчих документів.
Враховуючи широкий спектр означених повноважень та розуміючи
високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною та
посадовими особами районної державної адміністрації послідовно і
наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на організацію забезпечення
дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів районної
державної адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з
виконавчими комітетами місцевих рад, територіальними органами міністерств і
відомств України, іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території
району і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя
територіальних громад вимог сьогодення.
Організаційна робота
Діяльність райдержадміністрації впродовж січня - грудня 2018 року
здійснювалася
відповідно
до
квартальних
планів,
затверджених
розпорядженнями голови райдержадміністрації та оперативними місячними
планами роботи. Плани складалися з врахуванням пропозицій управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.
Протягом року здійснювалося організаційне забезпечення підготовки і
проведення щотижневих апаратних нарад при голові райдержадміністрації за
участю
керівників
районних
установ,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району, здійснювався постійний
контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та
окремих розпоряджень голови райдержадміністрації, забезпечувалась
підготовка та подання необхідної інформації до органів влади вищого рівня.
У 2018 році проведено 5 засідань колегії райдержадміністрації, на яких
розглянуто 25 питань. За результатами розгляду прийнято 25 рішень, з метою
виконання яких головою райдержадміністрації видано 14 розпоряджень.
Відповідно до планів роботи 2018 року проведено 71 організаційномасовий захід, 46 засідань комісій, рад, штабів, інших дорадчих органів, у
переважній
більшості
яких
взяли
участь
працівники
апарату
райдержадміністрації.
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Організовано проведення 11 нарад, семінарів-навчань із головами,
секретарями, бухгалтерами селищних, сільських рад та керівниками і
спеціалістами підприємств, установ, організацій району.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено 672 матеріали
щодо діяльності райдержадміністрації.
Забезпечено підготовку, узагальнення та подання до облдержадміністрації
паспорта району та паспортів сільських рад району, в яких наявні відомості про
чисельність та щільність населення, площу адміністративних населених
пунктів,
характеристику
наявного
потенціалу культурно-побутового
обслуговування сільської мережі, зведену інформацію про представницькі
органи місцевого самоврядування, кількісний склад депутатів місцевих рад.
За поданням голови районної державної адміністрації на розгляд сесій
районної ради у 2018 році було внесено 79 проектів рішень, усі вони були
прийняті.
Протягом 2018 року райдержадміністрацією здійснено 4 перевірки
виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади. За результатами перевірок складалися відповідні
акти та готувалися документи для розгляду питань щодо виконання
делегованих повноважень виконкомами сільських та селищних рад на
засіданнях колегії райдержадміністрації. За підсумками розгляду на колегіях
головою райдержадміністрації були видані розпорядження.
Контроль за виконанням документів
Упродовж 2018 року опрацьовано 3716 документів, що надійшли до
райдержадміністрації, з них: 2193 – з облдержадміністрації, 205 – від районних
відділів, управлінь. Відправлено з райдержадміністрації 2039 документів, з них:
1425 – до облдержадміністрації, 451 – до районних відділів, управлінь. За
звітний період було взято на контроль 1038 документів органів влади вищого
рівня.
Упродовж 2018 року головою райдержадміністрації видано 552
розпорядження з основної діяльності, з них 50 розпоряджень взято на контроль.
Знято з контролю 44 розпорядження голови райдержадміністрації.
За звітний період до райдержадміністрації надійшло 165 розпоряджень
голови облдержадміністрації, на виконання яких прийнято 25 власних
розпорядження та затверджено 17 планів заходів.
Райдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо підвищення
рівня виконавської дисципліни на місцях, посилення контролю за виконанням
завдань, визначених законодавством України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України і власними розпорядчими документами.
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Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації
Упродовж 2018 року
сектором правового забезпечення апарату
райдержадміністрації проведено правову експертизу 631 розпорядження голови
райдержадміністрації, в т.ч. 79 кадрових.
Подано на державну реєстрацію в органи юстиції та зареєстровано 1
розпорядження голови райдержадміністрації.
Протягом 2018 року за дорученням керівництва райдержадміністрації
розглянуто 31 звернення громадян, а також 23 листи юридичних осіб з
наданням відповідних рекомендацій щодо застосування вимог законодавства.
Працівники сектору протягом 2018 року брали участь у роботі колегії
районної
державної
адміністрації,
спостережної
комісії
при
райдержадміністрації, районних комісій, рад, робочих груп тощо.
Протягом 2018 року працівниками сектору взято участь у розгляді 10
судових справ у різних судових інстанціях. З них по 2 справах рішення
прийняті на користь райдержадміністрації.
Протягом
року
здійснювався
аналіз
розпоряджень
голови
райдержадміністрації на відповідність вимогам законодавства юридичним
відділом облдержадміністрації. За наслідками аналізу надійшли зауваження та
пропозиції на адресу райдержадміністрації, які зразу ж взято до уваги.
Станом на 01.01.2019 року сектором правової допомоги апарату
райдержадміністрації ведеться облік та супровід 130 договорів оренди
земельних ділянок на території Піщанського району, укладених
райдержадміністрацією з суб’єктами господарської діяльності і фізичними
особами.
Стосовно реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» до районної державної адміністрації надійшло 43 запити про
надання публічної інформації, які розглянуто відповідними структурними
підрозділами, забезпечено інформування запитувачів або інших розпорядників
інформації у встановлені законодавством терміни.
Робота з кадрами
Відповідно до Закону України «Про державну службу» у 2018 році в
райдержадміністрації проводилася робота з персоналом, яка була спрямована
на реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір
персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня
професійної
компетентності
державних
службовців,
документальне
оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
До складу структури райдержадміністрації у звітному році входило 6
структурних підрозділів апарату і 13 самостійних структурних підрозділів (2
управління, 6 відділів, 4 сектори та 1 служба).
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У 2018 році в апараті райдержадміністрації створено сектор правового
забезпечення. В загальному відділі апарату райдержадміністрації створено
сектор контролю.
З метою недопущення соціальної напруги серед незахищених верств
населення, підвищення ефективності роботи управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації, в межах граничної чисельності
працівників райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку
реорганізовано у відділ та зменшено на 2 штатні одиниці, які передано до
управління праці та соціального захисту населення.
Станом на 01.01.2019 року гранична чисельність працівників
райдержадміністрації становила 94 штатних одиниць, з них 77 – державні
службовці, 12 – працівники, які виконують функції з обслуговування, 5 –
технічний персонал.
Службами персоналу апарату та структурних підрозділів забезпечено
дотримання вимог діючого законодавства щодо вступу на державну службу та
її проходження.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016
№ 246 (зі змінами) упродовж 2018 року в апараті та структурних підрозділах
проведено 9 конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців
категорій «Б» та «В».
У звітному році на посади державних службовців призначено 10 осіб, з них
5 – за конкурсом та 5 – за переведенням.
З метою реалізації норм Закону України «Про державну службу» в частині
підвищення ефективності і компетентності державних службовців
51 державних службовців райдержадміністрації підвищили кваліфікацію на базі
Вінницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій.
Відповідно Закону України «Про державну службу», на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640:
- у жовтні 2018 року проведено оцінювання всіх державних службовців
райдержадміністрації за 2017 рік, результати якого затверджені
розпорядженням голови райдержадміністрації – оцінювання керівника апарату
та керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного
права та наказами керівників державної служби – оцінювання всіх інших
державних службовців райдержадміністрації;
- у грудні 2018 року для всіх державних службовців райдержадміністрації
визначені та затверджені безпосередніми керівниками завдання, ключові
показники результативності, ефективності та якості службової діяльності на
2019 рік;
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- у грудні 2018 року службами управління персоналом апарату та
структурних підрозділів райдержадміністрації складено індивідуальні програми
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
райдержадміністрації та затверджено керівниками самостійних структурних
підрозділів райдержадміністрації.
Ведення державного реєстру виборців
Станом на 01.01.2019 року в АІТС ДРВ по відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації значилося 15054 виборців (в
т.ч. виборці без виборчої адреси - 157).
У районі нараховується 33 суб'єкти подання відомостей у відділ.
У 2018 році відділом ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації:
- заведено в АІТС 367 відомостей періодичного поновлення;
- опрацьовано 1564 рядків;
- проведено 297 наказів;
- сформовано пошукових запитів в АІТС – 2945, звітів – 847;
- сформовано та опрацьовано 21 запит до суб’єктів подання;
- опрацьований «Аналіз розбіжностей в даних виборців» - 78;
- сформовано та надіслано 2 подання по впорядкуванню побудинкового
складу та нумерації квартир по Піщанському району, які затверджені
постановами ЦВК;
- надані відповіді на запити щодо роздруку персональних даних виборців
(переселенців зі сходу України, АРК, м. Севастополя) РВ УДМС України у
Вінницькій області — 23;
- опрацьовано відомості щодо недієздатних — 3;
- опрацьована інформація стосовно громадянства виборців, виявлено в базі
даних 22 особи, що не є громадянами України, які безпідставно були внесені в
АІТС;
- вивчалася та впроваджувалася Геоінформаційна підсистема АІТС
«Державний реєстр виборців» АІТС ДРВ ГІС;
- проведено заміну носіїв ключової інформації (НКІ) з повною заміною
документації комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), оновлення
ліцензії на програмне забезпечення.
Робота зі зверненнями громадян
Розгляд звернень громадян здійснюється згідно вимог Закону України
«Про звернення громадян», актів Президента України, доручень Уряду,
постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.
При райдержадміністрації утворено постійно діючу комісію з питань
розгляду звернень громадян. У 2018 році проведено 12 засідань.
Від жителів Піщанського району у 2018 році до райдержадміністрації
надійшло 221 звернення, що на 29 одиниць менше, ніж за аналогічний період
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минулого року.
Здебільшого звернення стосувались: соціального захисту – 133; аграрної
політики і земельних відносин – 18; комунального господарства – 17 ; охорони
здоров’я – 13; освіти - 12; екології - 6.
Найбільше звернень надійшло від жителів: Піщанської селищної ради –
52; Чорноминської сільської ради – 22; Студенянської сільської ради - 21;
Миролюбівської сільської ради – 19; Дмитрашківської сільської ради – 18;
Кукулівської сільської ради – 14.
Найбільше звернень у 2018 році розглянуто: управлінням праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації; сектором містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури..
Періодично здійснюється моніторинг організації роботи зі зверненнями
громадян. Постійно надається практична і методична допомога в організації
роботи зі зверненнями громадян виконкомам сільських, селищних рад.
Стан роботи зі зверненнями громадян постійно висвітлюється на
сторінках веб-сайту райдержадміністрації.
БЮДЖЕТНА СФЕРА

Доходи
У 2018 році забезпечено виконання завдань із надходження доходів,
установлених рішеннями місцевих рад про бюджети на 2018 рік.
За січень-грудень 2018 року до зведеного бюджету району (загальний і
спеціальний фонди) надійшло доходів (без міжбюджетних трансфертів) в сумі
66531,508 тис. грн., що становить 116,1 % до плану, затвердженого місцевими
радами з урахуванням змін. Порівняно з відповідним періодом минулого року
надходження місцевих бюджетів збільшились на 16692,771 тис. грн.., або на
33,5 %.
До загального фонду районного бюджету надійшло 4928,009 тис. грн.
власних надходжень, що становить до плану 114,8%. До минулого року
надходження зросли на 12830,795 тис. грн., більше минулорічного на 50,5 %.
Бюджет району виконано майже по всіх доходних джерелах, крім
адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень.
Найбільшу питому вагу серед податків та зборів займають податок на
доходи фізичних осіб (59,5 %) в сумі 27654,135 тис. грн., єдиний податок (17,4
%) в сумі 11028,544 тис. грн., податок на майно (15,8 %) в сумі 10013,151 тис.
грн., акцизний податок
(4,8 %) в сумі 3047,974 тис. грн. та неподаткові
надходження (1,9 %) в сумі 1215,191 тис. грн.
Сплата ПДФО за орендовані частки – паї є також вагомим джерелом
наповнення бюджету. Так, за рік сплачено с/г підприємствами 7243,174 тис.
грн., що на 3976,19 тис. грн. більше відповідного періоду 2017 року.
Наповнювали бюджет району 743 платника (юридичні – 243, фізичні –
500).
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У структурі надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі галузей
перше місце займає бюджетна сфера – 46,9 %, друге місце промисловість – 23,0
%, наступна галузь сільське господарство - 9,6 % та інші.
Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами району, які мають
найбільшу питому вагу в надходженнях до загального фонду бюджету району)
були: ТОВ «Технологічний синтез» – 14,1%; освіта – 12,8 %; ПАТ «ПлазмаТек»
- 8,9 %.
Райдержадміністрація спрямовувала свою роботу на виконання доходної
частини бюджету та ефективне використання наявних бюджетних коштів, які
направлялись на соціальний розвиток району та підвищення добробуту його
мешканців.
На колегіях та нарадах регулярно розглядалось питання виконання
доходної частини всіх місцевих бюджетів району.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 квітня 2018 року №
165 затверджені заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного
використання коштів на 2018 рік.
Райдержадміністрацією залучались наступні резерви по наповненню
бюджету району у 2018 році:
- погашено заборгованість з платежів до місцевого бюджету в сумі 55,900
тис. грн. (Проведено 8 засідання районної робочої групи з питань забезпечення
своєчасності сплати податків та зборів);
- легалізовано 68 працівників, за рахунок чого додатково отримано майже
40,000 тис. грн. надходжень до бюджету;
- залучено до сплати податку на доходи фізичних осіб 62 підприємця, що
дало змогу додатково отримати до бюджету 80,000 тис. грн.;
Місцевими радами району запроваджені місцеві податки і збори відповідно
до наявних об’єктів оподаткування, що дало змогу отримати на 574,100 тис.
грн. більше запланованого на звітний період показника.
Уточнений план 2018 року по власних доходах ( загальний і спеціальний
фонд) перевиконали всі сільські та селищні ради, за рахунок чого до їх
бюджетів додатково надійшло 4281,489 тис. грн. Найбільшого перевиконання в
абсолютних показниках досягли: Піщанська сел/р – 447,523 тис. грн.,
Дмитрашківська с/р – 437,368 тис. грн., Чорноминська с/р – 361,605 тис. грн.,
Кукулівська с/р – 292,106 тис. грн., Яворівські с/р – 276,024 тис. грн. та
Миролюбівська с/р – 255,744 тис. грн.
Міжбюджетні трансферти надійшли до району в повному обсязі, а саме :
- дотація з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі
5637,700 тис. грн.;
- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6626,051 тис.
грн., в тому числі: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони
здоров`я – 6543,751 тис. грн.; стабілізаційна дотація – 82,300 тис. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –44741,000 тис. грн.,
в тому числі: освітня – 27713,500 тис. грн.; медична – 14313,500 тис. грн.; на
соціально-економічний розвиток окремих територій – 2714,000 тис. грн.;
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- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 64305,288 тис.
грн., в тому числі : на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань – 431,076 тис. грн.; на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа»` за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 512,799 тис. грн.; на надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління –
6911,912 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 11145,198 тис. грн., на
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги –
27048,162 тис. грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного – 22,544 тис. грн.; на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 2770,900 тис.
грн.; на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1288,000
тис. грн.; інші субвенції з місцевого бюджету – 14174,695 тис. грн..
Видатки
Видатки районного бюджету за 2018 рік склали 146571,4 тис. грн., що
перевищує показник 2017 року на 11021,8 тис. грн. або на 8,1%.
Видатки загального фонду становили 142662,5 тис. грн., що на 11648,3
тис. грн. або на 8,9 % більше минулого року.
Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на
заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, медикаменти, харчування та інші
соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті
55 Бюджетного кодексу України.
На утримання закладів соціально-культурного призначення, виплату
допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 88,7 % обсягу
видатків загального фонду районного бюджету, або 126472,2 тис. грн., що на
9698,7 тис. грн. більше 2017 року.
Найбільшу питому вагу в структурі видатків становлять витрати на
соціальний захист та соціальне забезпечення або 50806,8 тис. грн., що на 2228,4
тис. грн. менше у порівнянні з 2017 роком.
На видатки галузі «Освіта» спрямовано 48938,6 тис. грн., що більше
показника 2017 року на 10730,3 тис. грн.
Видатки на утримання установ та проведення заходів галузі «Охорона
здоров’я» склали 22281,8 тис. грн., що на 1945,2 тис. грн. більше 2017 року.
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По установах культури проведені видатки становлять 3643,1 тис. грн., що
на 921,2 тис. грн. менше показника відповідного періоду 2017 року.
На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту
спрямовано 801,9 тис. грн., на 172,8 тис. грн. більше показника минулого року.
Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямів
використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне
спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету
витрачено 53092,7 тис. грн., що на 9672,2 тис. грн. або на 22,3 % більше ніж за
2017 рік.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату
комунальних послуг направлено 3527,1 тис. грн., що на 674,7 тис. грн. більше
2017 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ
спрямовано 487,2 тис. грн., що на 76,3 тис. грн. менше у порівнянні з минулим
роком.
Видатки спеціального фонду склали 3908,9 тис. грн., що на 626,5 тис.
грн. або на 15,8 % менше аналогічного періоду минулого року. Із них найбільші
видатки по галузях: «Освіта» – 945,9 тис. грн., «Охорона здоров’я» – 365,5 тис.
грн., «Культура і мистецтво» – 53,0 тис. грн.
Обсяги капітальних трансфертів складають 2285,5 тис. грн., із них: інші
субвенції – 762,0 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів – 130,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 652,4 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
741,1 тис. грн.
Кредитування з районного бюджету не здійснювалося.
Заборгованості по заробітній платі, інших соціальних виплатах та за
використані енергоносії станом на 01.01.2019 року по установах, що
фінансуються з районного бюджету немає.
Основними завданнями по виконанню бюджету району на 2019 рік є:
- забезпечення виконання планових показників надходжень до місцевих
бюджетів, затверджених радами;
- проведення постійної роботи з фіскальними органами та органами
місцевого самоврядування щодо залучення резервів для збільшення
надходжень та погашення недоїмки;
- аналіз стану сплати ПДФО податковими агентами за місцем
розташування відокремлених структурних підрозділів. Вживання заходів щодо
сплати ПДФО до місцевих бюджетів за місцезнаходженням такого підрозділу;
- проведення роботи щодо запровадження на території всіх
територіальних громад місцевих податків та зборів, за наявності об’єктів
оподаткування;
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- надавання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо
перегляду укладених договорів оренди землі та комунального майна з метою
встановлення розмірів орендної плати відповідно ринкових умов;
- забезпечення безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного
кодексу України;
- у першочерговому порядку спрямування вільних залишків бюджетних
коштів та додатково отриманих в процесі виконання бюджетів на виплату
заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунки за енергоносії, інші
захищені статті видатків;
- вживання всіх необхідних заходів щодо економного, ефективного та за
цільовим призначенням витрачанням бюджетних коштів установами.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Упродовж останніх років в економіці району досягнуто позитивної
тенденції в промисловій галузі.
Промисловий комплекс району – представлений ПАТ «ПлазмаТек».
Обсяги виробленої промислової продукції ПАТ «ПлазмаТек» за січеньлистопад 2018 року склали 793,7 млн. грн., що на 30 % більше до відповідного
періоду минулого року.
Обсяги реалізованої промислової продукції ПАТ «ПлазмаТек» за січеньлистопад 2018 року склали 878,3 млн. грн., що на 30 % більше від аналогічного
періоду 2017 року.
У структурі обсягу реалізації 100 % склала продукція машинобудування.
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Упродовж січня - вересня 2018 року підприємствами району за рахунок
усіх джерел фінансування освоєно 63,8 млн. грн.. капітальних інвестицій, що в
розрахунку на одну особу становить 3063,9 грн.
Обсяг імпорту товарів підприємствами району (ПАТ «ПлазмаТек») за
січень - жовтень 2018 року склав 344,3 тис. дол. США (у % до 2017 року –
673,2).
Обсяг експорту товарів підприємствами району (ПАТ «ПлазмаТек») за
січень - жовтень 2018 року склав 1042,8 тис. дол. США (у % до 2017 року –
391,8).
Баланс експортно-імпортних операцій товарів має позитивне сальдо в
розмірі 698,5 тис. дол. США
Розпочата
і
продовжується реалізація
проектів, задекларованих
власниками. ПАТ «Плазма Тек» продовжує роботи по: будівництву
автостоянки, гуртожитку; реконструкцї авто гаражу; збільшенню об'ємів
виробництва. Завершено будівництво зупинки, складу сировини та
модернізація цехів.
Загальна вартість проектів складає 97,8 млн.грн.
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ТОВ «Фінпром» будує зерносховище для збереження і сушки зерна
потужністю – до 30 тис. т, вартість проекту – 15 млн. грн.
В 2018 році введено в дію цех по переробці паливних брикетів СФГ
«Вид» с. Кукули. Вкладено інвестицій на будівництво цеху та придбання
обладнання - 1930,5 тис. грн.
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Станом на 01.01.2019 року на території Піщанського району діючих 585
суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 83 юридичних осіб та 502 –
фізичних осіб - підприємців. Загальна чисельність працюючих суб’єктів малого
підприємництва становить 509 чоловік (404 - у юридичних та 105 - у фізичних
осіб).
За січень - грудень 2018 року зареєстровано 10 юридичних осіб та 86
фізичних осіб – підприємців. Скасовано 19 - юридичних осіб та 119 - фізичних
осіб - підприємців.
Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва на території
району складає 5 одиниць (у 2017 році цей показник становив 4 одиниці) із
загальною чисельністю 489 працюючих.
Станом на 01.01.2019 року сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від
суб’єктів малого підприємництва складає – 50540,7 тис. грн., з них 45350,3 тис.
грн. – надходження від юридичних осіб, 5590,4 тис. грн. – надходження від
фізичних осіб. Частка надходжень від СМП до бюджетів усіх рівнів становить
35,2 %.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб`єктів середнього
підприємництва складає 47653,9 тис. грн. Частка надходжень становить 32,9 %.
Сума надходжень до місцевого бюджету від субєктів малого
підприємництва складає 22467,7 тис. грн., з них від юридичних осіб – 17395,6
тис. грн., від фізичних осіб – 5072,1 тис. грн. Частка надходжень становить
26,7%.
Сума
надходжень
до
місцевого
бюджету
від субєктів середнього підприємництва складає
26182,7
тис.
грн.
Частка надходжень становить 21,2 %.
ПРОЗОРО
Протягом 2018 року в районі проведено 245 процедур на електронних
майданчиках. Економія коштів склала 916,5 тис. грн., із них 456,3 тис. грн. тендерні процедури, 460,2 тис.грн. - допорогові процедури. За рахунок
проведення допорогових закупівель за рік економія склала 50,2 % від
загальної суми економії бюджетних коштів.
Економія коштів була б значимішою якби сільські та селищні ради
пішли по шляху впровадження процедури електронних закупівель товарів, робіт
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та послуг, вартість яких більша ніж 5000 грн. та не перевищує суми, визначеної
Законом України «Про публічні закупівлі», з використанням інформаційнотелекомунікаційної системи «Prozorro».
CТАН РИНКУ ПРАЦІ
Упродовж 2018 року в центрі зайнятості отримали послуги у сприянні
працевлаштування 1573 особи, із них безробітних 1464 особи.
За звітний період знайшли роботу 737 особи, в т. ч. 628 безробітних.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 551
особа безробітних, що на 4,6 % більше показника 2017 року.
Середній розмір допомоги по безробіттю становить 2679 грн.
Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці професійне
навчання проходили 171 особа безробітних.
На постійному контролі знаходиться питання професійної реабілітації та
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. В звітному
періоді працевлаштовано 15 осіб цієї категорії.
До служби зайнятості звернулось 19 демобілізованих учасників АТО, які
мали статус безробітних. Станом на 01.01.2019 р. в центрі зайнятості
продовжують отримувати послуги 11 осіб демобілізованих учасників АТО.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 01 січня 2019 року загальна кількість пенсіонерів в районі
становить 5539 осіб. Середній розмір пенсійної виплати становить 1975,90 грн.
За січень-грудень 2018 року мобілізовано власних надходжень до
бюджету Пенсійного фонду в сумі 125613,0 тис. грн., що становить понад 100
% запланованого показника (125577,0 тис. грн.).
Загальна сума заборгованості до Крижопільського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України станом на 01.01.2019 р. складає 679,4
тис. грн., в т.ч.:
- заборгованість по відшкодуванню витрат на виплвту та доставку
пільгових пенсій – 407,7 тис. грн.;
- недоїмка по страхових внесках – 187,3 тис. грн.;
- несплата пені – 55,5 тис. грн.;
- несплата фінансових санкцій – 28,9 тис. грн.
На виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває
виконавчих документів на суму 678,3 тис. грн. Надійшло від органів Державної
виконавчої служби в рахунок погашення заборгованості 141,7 тис. грн.
АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
В землекористуванні району знаходиться 59,5 тис. га землі, в т.ч.:
сільськогосподарських угідь – 40,7 тис.га, з них ріллі - 35,5 тис.га.
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В районі діють 3 сільськогосподарських кооператива пайовиків, 4 с/г
товариств, 2 приватних підприємств, 43 фермерських господарств (6,3
тис.га), 7540 - господарств населення, працює 3 інвестори, якими
обробляється 11580 га земель за договорами оренди.
Сільськогосподарські
підприємства
району
займаються
рослинницькою та тваринницькою галузями. Вирощують зернові, технічні
та кормові культури, а також займаються переробкою зернових та технічних
культур (виготовляють муку, крупи, олій).
СВК «Прогрес» с. Студена є насіннєвим господарством І репродукції з
розвинутим тваринництвом.
ПСП «Промінь» с.Трибусівка є насіннєвим господарством І репродукції
з розвинутим птахівництвом, має статус племінного репродуктора з
розведення гусей порід «Горьківська біла» та «Велика сіра».
У структурі посівних площ 2018 року найбільшу питому вагу займали
зернові культури – 53 % ( 14,6 тис. га), технічні – 44% (11,9 тис. га). кормові
культури – 3 %.
У 2018 році
сільськогосподарськими підприємствами району засіяно
27,5 тис. га ріллі, в т.ч. озимих зернових - 7025 га, озимого ріпаку -1921 га,
ярих зернових- 7564 га, соняшнику - 4904 га, сої - 4958 га, цукрового буряка 65 га, кормових культур - 1076 га. Всі посівні площі навесні було підживлено,
внесено гербіциди, проведено обробіток всіх площ пестицидами.
За підсумками 2018 року с/г підприємствами вироблено валової
продукції сільського господарства в співставних цінах 2010 року на 209,2 млн.
грн., в т.ч. рослинництва - 195,3 млн. грн., тваринництва – 13,9 млн. грн.
Обсяги виробництва зернових в сільськогосподарських підприємствах
району порівняно з 2017 роком збільшено з 71,2 тис. тонн до 85,9 тис. тонн, в
т.ч. пшениці - 25,8 тис. тонн (більше на 0,7 тис. тонн). Зібрано кукурудзи 53,4
тис. тонн, (більше на 15 тис. тонн), 6,2 тис. тонн ріпаку (більше на 1,6 тис.
тонн).
Урожайність ранньої групи зернових у 2018 році склала 40,1 цнт/га,
кукурудзи - 82,5 цнт/га., соняшнику – 29 цнт/га, сої - 27 цнт/га, цукрових
буряків - 800 цнт/га.
Сільськогосподарськими товаровиробниками закладено необхідну базу
під урожай 2019 року, посіяно 6,4 тис. га озимих зернових та 2,4 тис. га
озимого ріпаку.
Планується посів ярих зернових на площі 9,3 тис. га (в т.ч. кукурудзи - 8,8
тис. га), технічних 8,5 тис. га, кормових 0,9 тис. га.
Останній моніторинг посівів озимих культур показав, що на сьогоднішній
день в доброму і задовільному стані перебуває 90 % сходів озимих зернових.
У даний час аграрії району на належному рівні здійснюють підготовку до
проведення комплексу весняно-польових робіт.
Сформовано структуру посівних площ під урожай 2019 року, яка
становитиме 27,5 тис. га.
Сільгосптоваровиробники району забезпечені насінням ярих зернових та
зернобобових культур (без кукурудзи), проводиться закупівля і накопичення
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мінеральних добрив, засобів захисту та паливо-мастильних матеріалів,
завершується підготовка сільськогосподарської техніки.
За 2018 рік придбано 30 одиниць техніки на 36,5 млн. грн., в т.ч. 8,9
млн. грн. – вітчизняного виробництва та 27,6 млн.грн. - іноземного
виробництва. Підприємствами одержано 874,2 тис.грн. компенсації за
придбану техніку.
Працівники сільськогосподарських підприємств району різних форм
власності пройшли навчання, інструктажі з питань охорони праці та медичні
огляди. По всіх сільськогосподарських підприємствах району розіслані
інформаційні листи щодо техніки безпеки при роботі з пестицидами та
агрохімікатами.
У 2018 році нараховано орендної плати за оренду земельних часток (паїв)
68 млн.832 тис.грн.,.Середній відсоток нарахування орендної плати від
грошової вартості орендованих земель становить 7%. Станом на 01.01.2019
року всі підприємства, за виключенням ТОВ «ТД Фінпром», що орендує землі в
с.Миролюбівка,провели розрахунки з орендодавцями.
Тваринництвом в районі займаються в 7 господарствах різних форм
власності. Станом на 01.01.2019 року поголів’я ВРХ становило 933 гол., в
т. ч. корів - 342 гол.; свиней - 3918 гол., овець - 521 гол., птиці - 15035 гол.
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 532 тонн,
молока – 2664 тонн, яєць – 428,2 тис.штук.
Надій молока від однієї середньої корови склав 7745 кг. Середньодобові
прирости великої рогатої худоби та свиней становлять, відповідно 480 та
430 г.
Постійно проводиться моніторинг закупівельних цін на молоко, м’ясо та
продовольчі продукти тваринницького походження по підприємствах. ВРХ- 3527 грн/кг, свині - 40 грн/кг., молоко – 8 грн/л з ПДВ, молоко від населення - 44,20 грн/л.
Тваринницькими господарствами району, які утримують поголів’я корів
молочного напрямку, відповідно до державної програми підтримки галузі,
одержано 484 тис. грн. дотаційних коштів.
Два фермерських господарства отримали кошти на здешевлення
банківських кредитів в сумі 86,3 тис. грн.
В районі намічена тенденція на підвищення рівня середньомісячної
заробітної плати штатного працівника. Так, за січень-грудень 2018 року
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становить 6839
грн. Ріст заробітної плати до аналогічного періоду минулого року складає
125%.
Чисельність працюючих в цих господарствах становить - 423 чол.,
всього ж зайнятих в сільському господарстві – 700 чол.
По інвестиційних проектах у 2018 році: продовжувалося будівництво
фруктосховища в ПСП «Промінь» с. Трибусівка (освоєно 1,2 млн. грн) та
будівництво міні-елеватора ТОВ «ТД Фінпром» (освоєно 6 млн. грн.). В СФГ
«ВИД» с. Кукули проведено реконструкцію цеху по виготовленню паливних
брикетів. Обсяг освоєних інвестицій складає 1,85 млн. грн.
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За 2018 рік господарствами населення отримано дотацій в розмірі 330
тис. грн. за утримання молодняка ВРХ.
Проведено інвентаризацію всіх водних об’єктів району. За результатами
проведеної роботи встановлено, що на території району розміщується 45
водних об’єктів, загальною площею 132,23 га., з них
перебувають в
користуванні на правах договору оренди 8 об’єктів, загальною площею
58,41га., в процесі виготовлення технічної документації з метою подальшої
реалізації через аукціон права на їх оренду 3 об’єкта, площею 4 га.,
непридатних для подальшого використання по причині заболоченості і повної
відсутності води 20 об’єктів, загальною площею 44,58 га. Тривають пошуки
потенційних орендарів ще для 14 об’єктів, площею 25,24 га.
Проведено також інвентаризацію гідроспоруд, матеріали інвентаризації
надіслано до Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів та Регіонального управління водних ресурсів у Вінницькій області.
Проведено інвентаризацію природних заказників та пропозицій щодо
створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. Проводиться
моніторинг цільового використання заповідного фонду.
Проведено обстеження 2 водних об’єктів з матеріалами фотофіксації на
території Болганської сільської ради для подальшої підготовки пакету
документів для виставлення на аукціон.
Проведено обстеження 2 водних об’єктів по Городищанській та
Чорноминській с/р для поновлення договору оренди.
Прийнято участь в обласному екологічному конкурсі та визнано
переможцями дві сільських ради:
Городищенська сільська рада - розчищення русла та укріплення берега
річки Савранка;
Рудницька сільська рада - очищення басейна річки Савранка, та проект
«Сільський центр дозвілля громади с. Рудницьке під відкритим небом,
благоустрій парку».
По одній сільській раді району с.Чорномин знаходяться непридатні
пестициди в кількості 2500 кг, які перезатарено, складено та підготовлено для
подальшої утилізації.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2018 році Піщанською селищною радою проведено капітальний
ремонт частини дорожнього покриття по вул. Гагаріна (1322,1 тис. грн.);
здійснено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Олімпійська,
Вишнева, Чехова, Лісова, Перемоги, Європейська, Назарія Яремчука,
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Урожайна, Пирогова, Українська, Травнева, Садова, Миру, Виноградна, Лісова,
Богуна, Горіхова, Сковороди (427,6 тис. грн.) протяжністю 34,5 км; надано
послуги по прогортанню снігу та посипанню протиожеледковим матеріалом
дорожнього покриття вулиць в смт. Піщанка та с.Трудове (129,4 тис. грн.); по
вул. Центральна здійснено облаштування тротуару (200,0 тис.грн.).
В селі Дмитрашківка здійснено поточний ремонт вуличного покриття по
вулицях Муравського, Вишнева, Музейна, Шевченка, Франка, Дружби, Миру,
Перемоги, Сонячна (149,0 тис.грн.) протяжністю 5,9 км; поточний ремонт
асфальтного покриття за рахунок спонсорської допомоги вул. Центральна
(576,0 тис.грн.) протяжністю 960 кв.м.
Здійснено поточний ремонт дорожнього покриття в селі Болган по
вулицях Миру, Л.Українки, Калинова протяжністю – 12,3 км ( 238,5 тис. грн.).
В селі Ставки здійснено поточний ремонт дороги Європейська (29,0
тис.грн.) протяжністю 600 кв.м.
В селі Миролюбівка зійснено поточний ремонт 5,5 км дороги (31,2
тис.грн.) по вулицях Шкільна, Дружби, Травнева, Вишнева, Козацька, Миру,
Космонавтів.
В селі Городище здійснено поточний ремонт дороги по вулицях Весняна,
Кошового, Центральна протяжністю 3,1 км (63,0 тис.грн.).
В селі Грабарівка здійснено поточний ремонт дороги по влицях
Центральна, Молодіжна, Жовтнева протяжністю 2,2 км (101,4 тис.грн.)
В селі Трибусівка здійснено поточний ремонт дороги по вулиці
Подільська (71,0 тис.грн.) протяжністю 2,4 км.
В смт. Рудниця здійснено поточний ремонт дороги по вул. Подільська,
Шевченка, Франка (69,0 тис.грн.) протяжністю 3 км.
По Студенянській сільській раді здійснено поточний ремонт доріг
(1733,4 тис.грн.) протяжністю 23,6 км; послуги по розчистці вулиць від снігу
становлять 94,0 тис.грн.
В с. Рудницьке здійснено поточний ремонт дороги по вулицях Соборна,
Польова, Сонячна, Злагоди, Молодіжна (12,0 тис.грн.) протяжністю 2,4 км.
В с. Яворівка здійснено ремонт дороги по вулицях Центральна, Чкалова,
Кармелюка протяжністю 3,5 км (27,1 тис.грн.).
В с. Кукули здійснено поточний ремонт дороги по вулицях Квітнева,
Центральна протяжністю 2,5 км (16,0 тис.грн.).
В с. Чорномин здійснено поточний ремонт вулиць Чкалова, Радісна,
Шевченка, Затишна, Довженка, Центральна протяжністю 18,9 км (109,0
тис.грн.).
За січень-грудень 2019 року з державного бюджету використано на
утримання
автомобільних доріг: Вапнярка-Крижопіль-КПП Загнітків 728,0 тис. грн.; КПП Болган-Піщанка - 506,1 тис. грн.; місцевого значення –
7619,9 тис. грн.
Для забезпечення мешканців району стабільним водопостачанням у
2018 році ДП «Піщанкаводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»: споруджено 18
водопровідних колодязів з встановленням необхідної запірної арматури, що
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дало змогу при ліквідації поривів відключати окремі вулиці; проведено ремонт
2-х
насосних станцій
на суму 200,0 тис. грн.; виконано ремонт
артсвердловини із заміною обсадних труб; проведено капітальний ремонт
насосної частини; проведено ремонт водопровідної башти, що знаходиться на
території АТП (замінено крани).
В с. Рудницьке проведено поточний ремонт водогону по вул. Миру
протяжністю 350 м на суму 17,5 тис.грн.
В с. Ставки проведено поточний ремонт водогону по вул. Вишнева
протяжністю 1км на суму 15,0 тис.грн.
В с.Кукули здійснено заміну труб водопровідних по вулицях Шкільна,
Новоселів протяжністю 1,9 км на суму 65,5 тис.грн.
В с. Гонорівка (Студенянська сільська рада) здійснено поточний ремонт
системи водогону на суму 59,9 тис.грн . та закуплено насос глибинний з
двигуном на суму 35,0 тис.грн.
В смт. Піщанка виконано роботи по очисткі каналізаційних люків по вул.
Центральній на суму 40,0 тис.грн.
У с. Рибки (Чорноминська сільська рада) замінено 567 м. водогону по
вулицях Злагоди та Затишної на суму 57,4 тис.грн.
В смт. Рудниця для ДНЗ « Ластівка» придбано котел енергозберігаючий
вартістю 77,5 тис. грн., та здійснено заміну покрівлі на суму 161,9 тис.грн.
Здійснено термоізоляцію зовнішніх стін навчального закладу с.Студена 769,4 тис.грн.
З метою забезпечення якісного та економного освітлення вулиць:
- в с. Кукули проведено капітальний ремонт вуличної мережі на 13,5
тис.грн.;
- введено в дію електроосвітлення в смт. Піщанка по вулицях Подільська,
Довженка, Виноградна, Олімпійська, Миру, Чехова на суму 215,0 тис. грн.;
- надано послуги в смт.Піщанка по обслуговуванню та монтажу
вуличного освітлення вулиць Центральна, Муравського, Назарія Яремчука,
Шевченка,
Рябчинської, Франка, Виноградна, Шкільна, Коцюбинського,
Грушевського, Олімпійська, Чехова, та пр. Фізкультурний на суму 215,4 тис.
грн.;
- надано послуги по поточному ремонту електричних мереж Меморіалу
Слави в смт. Піщанка на суму 10,1 тис. грн.;
- в с.Дмитрашківка здійснено послуги по заміні фонарів та монтажу
вуличного освітлення на суму 3,5 тис.грн.;
- в смт.Рудниця здійснено заміну фонарів на суму 6,0 тис.грн. в кількості
50 шт.;
- в с.Рудницьке здійснено послуги по монтажу вуличного освітлення вул.
Центральна на суму 8,0 тис.грн. та заміну ламп енергозберігаючих в кількості
90 шт. на суму 8,8 тис.грн.;
- в с.Грабарівка здійснено ремонт вуличного освітлення вулиць
Центральна, Подільська, Молодіжна протяжністю 3 км. на суму 1,2 тис.грн.;
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- в с. Городище введено в дію вуличне освітлення по вул. Центральна 300
м на суму 13,0 тис.грн.;
- в с. Трибусівка здійснено реалізацію проекту «Модернізація мереж
вуличного освітлення в с. Трибусівка Піщанського району» на суму 199,9
тис.грн. протяжністю 4 км;
- в с.Болган здійснено послуги по монтажу вуличного освітлення по
вулицях Коцюбинського, Пушкіна, Л.Українки, Миру на суму 10,0 тис.грн.;
- в с.Ставки встановлено вуличне освітлення по вул. Подільська 400 м
на суму 26,9 тис.грн.;
- в с.Яворівка вуличне освітлення встановлено на суму 51,0 тис.грн.;
- в с.Миролюбівка здійснено заміну фанарів на суму 3,6 тис.грн.;
- в с.Чорномин введено в дію електроосвітлення по вулицях Миру,
Чкалова, Злагоди, пр.Ю.Рябчинської протяжністю 2,2 км на суму 98,1 тис.грн.
З метою економії енергоресурсів в смт.Рудниця замінено на ФАПі 5
дверей на енергозберігаючі на суму 18,0 тис. грн.; замінено в БК 1 двері на
суму 6,5 тис.грн.; замінено в селищній раді 1 двері на суму 6,2 тис.грн.; для
ДНЗ « Ластівка» придбано котел енергозберігаючий вартістю 77,5 тис. грн. та
здійснено заміну покрівлі на суму 161,9 тис.грн.
В с.Студена здійснено термоізоляцію зовнішніх стін навчального закладу
с.Студена на суму 769,4 тис.грн.
В с.Дмитрашківка в лікарській амбулаторії замінено 4 вікна на
енергозберігаючі на суму 9,8 тис.грн.; замінено 2 дверей в приміщені
спортивного залу на суму 30,0 тис.грн.; замінено 1 двері в ДНЗ « Ромашка»
вартістю 5,0 тис.грн.
В сільській раді с.Ставки замінено 3 вікна та 1 двері на енергозберігаючі
на суму 13,2 тис. грн.
В с.Рудницьке в БК замінено 7 вікон на суму 17,5 тис.грн.
В с.Городище в ЗОШ І –ІІ ст. замінено 20 вікон та 1 двері на
енергозберігаючі на суму 120,0 тис.грн.
В с.Кукули замінено вікна в ДНЗ « Сонечко» - 14 штук на суму 84,4
тис.грн.
В с. Миролюбівка замінено вікна в ДНЗ « Малятко» - 2шт. на суму 6,0
тис.грн. та 8 вікон в обрядовому залі на суму 18,0 тис.грн.
В с. Чорномин в БК замінено 8 вікон та 4 дверей на суму 66,1 тис.грн.
В с. Козлівка у клубі замінено 4 дверей та 7 вікон на суму 46,9 тис.грн.
У 2018 році для створення умов щодо захисту і відновлення довкілля в
районі висаджено 489 дерев та кущів.
В смт.Рудниця закуплено зелених насаджень на суму 34,8 тис.грн.
Упорядковано парків та скверів – 11 га, 32 – меморіалів та пам’ятників,
37 – кладовищ ( в с. Чорномин обгорожено цвинтар залізобетонним забором
140 м на суму 56,9 тис.грн., у с. Козлівка – 100 м на суму 44,4 тис.грн. та біля
Чорноминської церкви 68 м на суму 49,0 тис.грн.), 12 – братських могил.
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Відремонтовано та приведено в належний стан 63 спортивних та дитячих
майданчиків.
В с.Дмитрашківка проведено ремонт танцмайданчика - 43,4 тис.грн.
В с.Городище здійснено ремонт площадки біля БК на суму - 69,0 тис.грн.
Очищено від сміття та заростів 35,8 км берегів річок та водоймищ,
упорядковано та розчищено 28 джерел. Ліквідовано 297
стихійних
сміттєзвалищ.
Проводиться робота щодо впровадження в населених пунктах району
роздільного збору твердих побутових відходів.
ПрАТ «Вінницяоблпаливо» с. Попелюхи проводить заготівлю скла та
паперу для відправлення на подальшу переробку. Так станом на 01.01.2019
року заготовлено 9,4 т скла та 6,7 т паперу.
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
Сектором
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства та інфраструктури райдержадміністрації за 2018 рік проведено
таку роботу:
- затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації детальний план
території для розміщення, будівництва та обслуговування будівель та
споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій, а
саме електричної станції з використанням сонячної енергії ТОВ «Гранд
Солар» на землях Ставківської сільської ради за межами населеного пункту
та детальний план території для будівництва електростанції на землях
запасу Чорноминської сільської ради (за межами населеного пункту);
- розроблено та затверджено рішенням Дмитрашківської сільської ради
генеральний план с. Дмитрашківка та селища Миколаївка;
- погоджено 12 будівельних паспортів на будівництво індивідуальних
житлових будинків та господарських споруд;
- видано 2 висновки щодо відповідності місця розташування самочинно
збудованого об’єкта вимогам державних будівельних норм;
- підготовлено 13 актів обстеження технічного стану індивідуальних
житлових будинків;
- підготовлено та видано 31 висновок з питань землеустрою;
- підготовлено та видано 6 містобудівних умов та обмежень;
- видано 1 паспорт прив’язки тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Управління праці та соціального захисту населення Піщанської
райдержадміністрації у 2018 році здійснювало своєчасні виплати та допомоги
населенню, передбачені законодавством України. Завдання по вирішенню
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соціальних питань із виплати всіх видів державної соціальної допомоги
профінансовано за 2018 рік на 27232,4 тис. грн.
На обліку станом на 01.01.2019 року перебуває 4754 отримувачі
державних соціальних допомог. За 2018 рік відшкодовано субсидій на житловокомунальні послуги на суму 5798,0 тис. грн. 2990 домогосподарствам, на тверде
паливо та скраплений газ на суму 9874,3 тис. грн. 3019 домогосподарствам.
Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 63 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: 1 категорії - 9 осіб, 2 категорії –
29 осіб, 3 категорії - 20 осіб , потерпілих дітей - 1 особа, вдів - 4 особи.
Обсяг фінансування видатків за бюджетною програмою «Соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за
січень-грудень 2018 рік становить 137,4 тис. грн., які спрямовані на:
1) виплату компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 116,9 тис.
грн. (38 особам щомісячно);
2) надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок
аварій на ЧАЕС – 9,8 тис. грн. (3 особам).
3) оплату санаторно-курортного лікування – 6,8 тис. грн. (1 особа);
4) компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
– 3,9 тис. грн. (38 особам).
За бюджетною програмою «Пільги на медичне обслуговування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» використані кошти в
сумі 5, тис. грн.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків
станом на 01.01.2019 року перебувало 5307 пільговиків, з них: учасників
бойових дій 295; учасників війни – 253; інвалідів війни – 34; ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ – 37; громадян, які постраждали
від наслідків Чорнобильської катастрофи – 62; багатодітних сімей з дітьми –
886; ветеранів праці – 1108; дітей війни – 1788; пенсіонерів за віком – 3638.
Станом на 01.01.2019 року в управлінні на обліку для забезпечення
санаторно-курортними путівками перебуває інвалідів загального захворювання
та з дитинства 18 осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 2 особи. За 2018
рік видано 4 путівки.
На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває
33 учасники АТО, учасники бойових дій.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
перебуває
239
учасників
антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій, 4
інваліда війни, 8 членів сімей загиблих учасників АТО. На всіх демобілізованих
військовослужбовців та членів сімей загиблих учасників АТО складено
соціальні паспорти, в яких визначено їх соціально-побутові потреби.
У 2018 році для забезпечення учасників АТО санаторно – курортним
лікуванням з державного бюджету виділено 93,1 тис. грн. У 2018 році
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отримали путівки 13 демобілізованих учасників АТО, з них – 11 учасників
бойових дій та 2 інваліди війни ІІІ групи.
Станом на 01.01.2019 року профінансовано психологічну реабілітацію
учасників АТО на суму 11,5 тис. грн.
Протягом січня – грудня 2018 року проведено 8 засідань робочої групи з
питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та
реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, на яких заслухано
керівників 62 підприємств, установ та організацій щодо порушення ними
трудового законодавства.
За результатами рейдових перевірок (8 рейдів), які здійснювала робоча
група легально працевлаштовано 30 осіб.
Зійснено 118 перевірок підприємств щодо своєчасності виплати і рівнем
не нижче визначеного державою рівня. В 19 підприємств виявлені випадки
оформлення трудових відносин за договорами цивільно - правового характеру
(35 осіб), про що було повідомлено управління Держпраці.
Протягом січня – грудня 2018 проведено 7 засідань тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій та інших соціальних виплат.
Заборгованість із заробітної плати в районі відсутня.
Станом на 01.01.2018 року була заборгованість до ПФУ по сплаті
пільгових пенсій по ДП «Піщанський кар’єр» - 471,855 тис.грн. За результатами
проведеної роботи заборгованість зменшилась на 84,512 тис.грн. Станом на
01.1.2019 року заборгованість по ДП «Піщанський кар’єр» складає 406,916
тис.грн. Заборгованість по страхових внесках до ПФУ як на початок, так і на
кінець звітного року складає 271,743 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року по КП «Побутовець» також існувала
заборгованість по сплаті пільгових пенсій до ПФУ в розмірі 67,110 тис. грн. Цю
заборгованість погашено на потязі року за рахунок фінансової підтримки з
районного бюджету.
У грудні 2018 року на черговому засіданні тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій
та інших соціальних виплат розглядалось питання заборгованості 129 фізичних
та юридичних осіб - підприємців по сплаті ЄСВ. До кінця звітного року 15
боржників сплатили внески, надійшло 99,281 тис.грн. Станом на 01.01.2019
року є заборгованість по 110 фізичних та юридичних особах – підприємцях.
Робота Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) громадян Піщанського району у 2018 році була спрямована
на надання якісних соціально – побутових послуг громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до
встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 4 місяці), які не здатні до
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самообслуговування, не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і
допомогу, або рідні яких є громадянами похилого віку чи інвалідами.
В територіальному центрі функціонують такі структурні підрозділи :
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання;
- відділення організації надання адресної натуральної або грошової
допомоги.
У відділенні соціальної допомоги знаходиться на обліку та
обслуговується 335 осіб. Більшість з них це одинокі люди, учасники війни та
учасники бойових дій.
30-ма соціальними робітниками надається більше 20 видів соціальних
послуг вдома, зазначених в індивідуальному плані, який поновлюється кожні 6
місяців, або за потребою. Навантаження на 1 соціального робітника складає 10
осіб. За 2018 рік всього надано 106130 соціальних послуг, що складає в
середньому на одного підопічного 317 послуг в рік.
У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання проживає 18 осіб, які потребують стороннього догляду, з них 4
особи прикутих до ліжка.
У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання підопічних забезпечують:
- житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим
інвентарем, столовим посудом;
- раціональним 4-разовим харчуванням з урахуванням віку і стану
здоров’я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців
інтернат них установ;
- цілодобовим медичним обслуговуванням;
- комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, тепло-,
водопостачання тощо).
Відділення організації надання адресної грошової та натуральної
допомоги – завдання якого є надання гуманітарної допомоги особам які через
похилий вік, багатодітність, малозабезпеченість чи вади здоров’я опинилися в
скрутних життєвих обставинах обслуговує 29 осіб.
Фахівцями та соціальними робітниками територіального центру при
допомозі селищних та сільських рад, приватних підприємств, релігійних
конфесій була надана адресна гуманітарна допомога на суму 24600,00 тис. грн.
до Дня людей похилого віку 165 особам.
На території Піщанського району діє Студенянська об’єднана
територіальна громада, на території якої працює 5 соціальних робітників, які
надають послуги 50 особам.
З ОТГ територіальним центром досягнуто взаєморозуміння та
домовленість про те, що соціальні послуги по догляду за підопічними буде
проводити територіальний центр і всі підопічні залишаються на обліку і
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обслуговуванні в територіальному центрі, за що громада буде перераховувати
відповідні кошти.
КУЛЬТУРА
У ході виконання завдань та заходів відділ культури і туризму
райдержадміністрації керується Законами України «Про культуру», «Про
охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про
бібліотеки та бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», районною
Програмою соціально-економічного розвитку, районною Програмою розвитку
культури та духовного відродження на 2016-2019 роки.
З метою надання жителям Піщанського району культурно-дозвіллєвих
послуг, при відділі культури і туризму райдержадміністрації станом на
01.01.2019 функціонують такі заклади культури: 1- «Районний Будинок
культури», 1- « Центральна районна бібліотека», 1- «Дитяча районна
бібліотека», 1- музична школа імені Павла Муравського, 1- музей імені Павла
Муравського, 1- районний краєзнавчий музей, 1 – кіно-відео-мережа, 11 сільських Будинків культури, 8 - сільських клубів, 14 - сільських бібліотек.
У порівнянні з 2017 роком в зв’язку з утворенням Студенянської
об’єднаної територіальної громади з 01 квітня 2018 року виведено з мережі
району 7 закладів культури, в тому числі 2 Будинки культури, 3 клуби та 2
бібліотеки.
Загалом з метою надання мешканцям району культурно - дозвільних
послуг при відділі культури і туризму райдержадміністрації у 2018 році
функціонувало 36 закладів культури. Творчу діяльність закладів культури
забезпечував 81 працівник.
Протягом 2018 року
колективи презентували свою творчість на
конкурсах, фестивалях різних рівнів, де вони отримували призові місця.
Робота бібліотек у 2018 році була спрямована на якісне обслуговування
користувачів, інформатизацію бібліотечних процесів, видачу літератури,
виконання бібліографічних запитів, комплектування та збереження
бібліотечних фондів, оформлення тематичних виставок, проведення масових
заходів, висвітлення діяльності бібліотек на сайті райдержадміністрації та
місцевих засобах інформації.
В музичній школі навчання проводилось
за спеціальностями:
фортепіано, народні інструменти, хореографія, духові інструменти, вокальний
спів. Кращі учні школи приймали участь у оглядах, конкурсах самих різних
рівнів.
В напрямку підвищення кваліфікації клубних та бібліотечних працівників
було проведено 8 районних семінарів-практикумів, 4 тренінг-навчання, 4
майстер-класи для бібліотечних працівників, в яких прийняли участь 120 осіб.
На обласні курси навчання було направлено 2 працівника сільських закладів
культури.
В районному краєзнавчому музеї було проведено 26 виставок, 4
засідання любительського об’єднання «Пошук», 186 екскурсій. В заходах
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прийняли участь більше 5 тис. осіб. Протягом року проводився збір експонатів
до діючих експозицій.
У 2018 році особливий акцент було зроблено на роботу з дітьми та
підлітками, молоддю через створення умов для їх творчого зростання та
духовного збагачення на кращих зразках української культури.
В закладах культури району функціонує 109 клубних формувань. Задіяно
1058 учасники.
В районі працює 7 «народних» колективів: народний аматорський
фольклорний ансамбль «Черемшина» Піщанського РБК (керівник Валентина
Соловей), народний аматорський інструментальний гурт «Смерека»
Піщанського РБК (керівник Олександр Мізнрій), народна самодіяльна хорова
капела «Діброва» Піщанського РБК (керівник Федір Ущаповський), народний
аматорський гурт весільних музик «Дебют» Піщанського РБК (керівник
Андрій Кройтер), вокально-інструментальний ансамбль «Лаври» Піщанського
РБК (керівник Федір Ущаповський), народний вокальний ансамбль викладачів
дитячої музичної школи «Колорит» (керівник Людмила Шигида), народний
ансамбль української пісні «Червона калина» Трибусівського СБК (керівник
Василь Грабарівський).
Протягом 2018 року колективи художньої самодіяльності району
прийняли участь в:
1) 4-х міжнародних фестивалях - конкурсах:
- І Міжнародному багатожанровому
фестивалі – конкурсі талантів
«FAVORIT 2018». (м. Дніпро, 25.02.2018 р.), солістка народного ВІА
«Лаври» Піщанського РБК Катя Сауляк;
- ХІ міжнародному фестивалі – конкурсі «ЄВРОПА МОЛОДА» (м. Київ,
2018 р.), ІІ місце у другій віковій категорії номінація «Національний хіт»
солістка народного ВІА «Лаври» Піщанського РБК Мар’яна Слюсар;
- міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Ритми літа» (м. Затока,
Одеська обл. 22 – 24 червня 2018 р.), солістка районного будинку культури
Валентина Соловей – І місце;
- в республіканському фестивалі – конкурсі «Пшеничне перевесло» м.
Терасполь (ПМР 10 листопада 2018 р.), солісти народної аматорської
хорової капели «Діброва» ім. П.І. Муравського Піщанського РБК;
2) 4- х всеукраїнських фестивалях - конкурсах:
- всеукраїнському фестивалі – конкурсі «Щасливе майбутнє» (м. Ладижин),
ГРАН - ПРІ номінація: вокальне мистецтво старша вікова категорія
солістка народного ВІА «Лаври» Піщанського РБК Ілона Іванішина.
- всеукраїнському фестивалі
сучасної пісні
та популярної музики
«ЧЕРВОНА РУТА». (2018 р. м. Маріуполь), солістка народного ВІА
«Лаври» Піщанського РБК Мар’яна Слюсар.
- VІІІ
фестивалі
весільних музик «Давай за музик» (с. Вербка,
Чечельницького району), народний аматорський гурт весільних музик
«Дебют» Піщанського РБК;
- Всеукраїнському мистецькому проекті «Україна співає Кобзаря» - хоровому
святі «Школа Павла Муравського» театр опери та балету для дітей та
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юнацтва (м. Київ. 23 листопада 2018 р.) народна аматорська хорова капела
«Діброва» ім. П.І. Муравського;
3) 8 – ми обласних фестивалях - конкурсах:
- І обласному фестивалі народної творчості «Різдво в Буші» (с. Буша,
Ямпільського р – ну, 13 січня 2018 р.), народний аматорський
інструментальний гурт «Смерека» Піщанського РБК;
- фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2018»
номінація «Вокал» (м. Вінниця, 2018 р.) солістка народного ВІА «Лаври»
Піщанського РБК Катя Сауляк;
- обласному фольклорному фестивалі ім. Гната Танцюри (с. Зятківці,
Гайсинського району), дитячий фольклорний колектив «Вітерець»
Миролюбівського СБК;
- VI обласному фестивалі - конкурсі «Народні музики Поділля» ( м.
Немирів, 21 червня 2018 р.), народний аматорський інструментальний гурт
«Смерека» Піщанського РБК:
- Мистецькому проекті «Молодь - майбутнє України» в рамках ХІ
обласного
фестивалю народної творчості «Скарби Поділля» присвячений
27-ій річниці Незалежності України (23 серпня, м. Вінниця), народний
аматорський інструментальний гурт «Смерека» Піщанського РБК;
- обласному святі фестивалю «Свято урожаю» в рамках святкування Дня
міста Вінниця, з нагоди відзначення 655-ї річниці від дня заснування міста,
народний ансамбль української пісні «Червона калина» Трибусівського
СБК;
- VII обласному фестивалі хорового мистецтва присвяченого пам’яті П.І.
Муравського (6 жовтня 2018 р. смт. Піщанка ), народна аматорська хорова
капела «Діброва» ім. П.І. Муравського Піщанського РБК;
- обласному хоровому святі присвяченому М.Д. Леонтовичу (12 грудня, м.
Тульчин), народна аматорська хорова капела «Діброва»
ім. П.І.
Муравського Піщанського РБК.
Окрім того, відділом культури і туризму райдержадміністрації
проводились різні заходи.
Традиційними стали організація та проведення районного свята народної
творчості «Різдвяне Диво» та районного конкурсу читців «Кобзар і Україна»,
присвяченого дню народження Т.Г. Шевченка.
У звітному році було започатковано районний конкурс
гумору
«Піщанські пересмішники», присвячений міжнародному дню сміху, який
пройшов на високому рівні.
Найцікавішими заходами в 2018 році були такі, як: конкурсно –
роважальна програма для дітей «В гостях у Діда Мороза»; конкурсно –
розважальна програма «Хто зверху!?», присвячена Дню Святого Валентина;
конкурсно – розважальна програма«Барви сонячного літа», присвячена Дню
захисту дітей; зустріч з воїнами – інтернаціоналістами «Не згасімо пам’яті
свічу»; вечір – реквієм до дня Чорнобильської трагедії «Полин – сльозою
омивається душа»; дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв
Другої світової війни; святковий концерт «Тих днів не змовкне слава»;
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урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора
Європейського союзу; святковий концерт до Дня медичного працівника «Є
така професія – здоров’я охороняти»; урочисте зібрання присвячене Дню
Конституції України; урочисте зібрання до Дня державного службовця «Нема
ціни святині дорогій»; театралізоване дійство до свята Івана Купала «Віночки
звивайте, на Купала поспішайте»; святковий концерт, присвячений 27-ій
річниці Незалежності України «З Україною в серці»; тематичний вечір
«Величний символ моєї держави», присвячений Дню державного прапора
України; тематичний вечір проводи юнаків до Лав української армії «Служи,
не тужи»; святковий концерт «Щастя тобі, вчителько», присвячений дню
працівників освіти.
6 жовтня пройшов VІ обласний фестиваль хорового мистецтва пам’яті П. І.
Муравського, в якому приймали кращі аматорські
хорові колективи
Вінниччини.
З великим успіхом пройшли конкурсно – розважальні вечори відпочинку
для дітей різної вікової категорії до Дня Святителя Миколая Чудотворця «Іде
Святий Миколай», дитячі новорічні ранки «У чарівному лісі під Новий рік».
На протязі року працівники районного будинку культури проводили
платні виїзні концерти в сільських закладах культури.
6 березня відбувся ювілейний творчий вечір Валентини Соловей «З
піснею в серці» з нагоди 15 – річчя творчої діяльності.
1 червня народний вокально – інструментальний ансамбль «Лаври»
Піщанського РБК відсвяткував своє 45 – річчя з дня створення.
За 2018 рік бібліотеками району обслуговано 7765 читачів. До книжкових
фондів бібліотек району надійшло 292 примірників літератури на суму 30,00
тис. грн.
Станом на 01.01.2019 року 5 бібліотек були забезпечені комп’ютерною
технікою та підключені до мережі Інтернет.
Бібліотеки району взяли участь у всеукраїнському соціологічному
дослідженні «Бібліотека і громада: рух назустріч» та всеукраїнському
опитуванні «Компетенція бібліотекаря в інформаційному суспільстві».
Центральна районна бібліотека взяла участь в обласному конкурсі –
флешбук відеороликів «Шевченко – це модно! Шевченко – це круто!» (до року
Шевченка на Вінниччині), в обласному конкурсі патріотичного вірша «З
Україною в серці».
Центральна районна бібліотека і Гонорівська сільська бібліотека
Студенянської ОТГ взяли участь в обласному конкурсі видань. Центральною
районною бібліотекою підготовлено і представлено на конкурс видання
«Історія бібліотеки в есе, особах, міфах, легендах, анекдотах», Гонорівська
сільська бібліотека представила «Легенду про бібліотеку» (автор Т. В.
Маркевич).
Центральна районна бібліотека взяла участь в проекті «Асоціації
бібліотек Вінниччини» «Голоси живої історії». В проекті взяли участь
Свідзінський В.В. – капітан – прикордонник, заступник начальника 2-ї застави,
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який нагороджений Орденом Богдана Хмельницького, голова спілки учасників
АТО – Стафійчук Ю.П., вчитель Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
гімназія» Вторук Ю.І. – учасник АТО.
Районна бібліотека для дітей, Чорноминська і Кукулівська бібліотеки –
філіали взяли участь в Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі
«Творчі канікули у 2018 році», а саме в номінаціях: «Знайомтеся – це ми!»,
«Так, я люблю Україну», «Природа джерело натхнення та краси», «І в кожному
із нас уже живе філософ»; «Моя майбутня професія»; «Безмежний світ моєї
уяви»; «Далі буде? Ні, далі – вже є!».
При Центральній бібліотечній системі діє 13 клубів та об’єднань за
інтересами, які займаються краєзнавчою та народознавчою роботою,
проводяться заходи з екологічного та естетичного виховання користувачів.
Змістовною є робота клубів «Берегиня», «Джерело» (ЦРБ), «Народна криниця»
(Миролюбівська сільська бібліотека - філіал), «Оберіг» (Трибусівська сільська
бібліотека – філіал), «Довкілля» (Чорноминська сільська бібліотека - філіал),
«Дивосвіт» (Яворівська сільська бібліотека - філіал), «Вербиченька»
(Рудницька сільська бібліотека - філіал ), «Краєзнавець» (Дмитрашківська
сільська бібліотека - філіал) і інші, в яких проведені засідання на теми: «У
маминій світлиці» (с. Дмитрашківка); «Образ матері у творчості Т. Г.
Шевченка»(с. Грабарівка); «Без сім’ї і свого роду нема нації, народу», (с.
Рудницьке);«Україна моя барвінкова. Захистить хай тебе Покрова» (с. Кукули);
«Подарунок від мами «Хустина» Я до серця її притулю» (с. Трибусівка); «І на
тім рушникові» (с. Ставки); «Рідне довкілля – основа нашого здоров’я» (с.
Чорномин); «Захисти землю, на якій живеш» (с. Яворівка); «Село моє, моя
родина» (с. Миролюбівка).
В ЦРБ проведено засідання клубу «Джерело» на тему: «Любов підносить
серце над землею. І робить дивовижні чудеса…».
На черговому засіданні клубу «Джерело» презентовано книгу В.Жвавої
«Пам'ять серця» (про Піщанську спецшколу – інтернат) та книгу М. Федорович
«Сяючі зорі рідного краю»; влаштовано інформаційну виставку «Сторінками
книг письменників - земляків».
Пам'яті юної вінницької письменниці, поетеси Олександри Бурбело було
присвячене засідання клубу «Джерело» на тему: «Струна на арфі України».
Учасниками його були члени клубу, бібліотечні працівники району, учні
Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІст. - гімназія». Було влаштовано виставку –
персоналію «Світ поезії Олександри Бурбело». Поетеса
О.Денисова
присвятила талановитій землячці вірш «Світлій пам'яті Олександри Бурбело».
В ЦРБ проведено засідання клубу «Берегиня» на тему: «У світі книги і
інформації».
У бібліотеках району: проведено краєзнавчу мандрівку «З любов’ю до
отчого краю»; проведено поетичний калейдоскоп «Ода рідному краю»;
влаштовано виставку – календар «Звичаї рідного краю»; влаштовано виставки
народної творчості «Перлини душі народної», «З народного джерела»;
проведено урок краєзнавства «Краю, мій рідний»; проведено свято криниці
«Жива вода у батьківській криниці»; проведено усний журнал «За столом
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збирається родина» (до дня родини); проведено свято села «Село моє
Трибусівка найкраще у світі»; влаштовано зустріч з майстринею «Нитки, наче
мрії кольорові вплелися в долі біле полотно» (с. Трибусівка); проведено урок
краєзнавства «Край, де ми народились і живемо» (с. Рудницьке); організовано
народознавчу мандрівку «Бабусин рушник в сучасній оселі»; проведено урок
народознавства «Різдвяною стежиною до щастя і добра»; організовано виставки
народної творчості «Обереги родинного вогника» (с. Миролюбівка), «Робимо
диво своїми руками» (районна бібліотека для дітей).
Бібліотечними працівниками зібрано матеріал по історії сіл району, його
видатних людей, про людей, які прославили наш край подвигом і працею,
піснею і словом, хлібом і виробами, вишивками і рушниками, живописом і диво
– писанками. Традиційними є презентації поетичних збірок місцевих поетів –
земляків, літературні вечори, літературні години, зустрічі з поетами –
земляками.
Кожна бібліотека була, є і буде осередком становлення громадянина –
патріота України.
В центральній районній бібліотеці проведено годину – роздум «Патріоти
нашого часу: хто вони?»; влаштовано фотовиставку – реквієм: «Герої не
вмирають!
Вони
живуть
у
пам’яті
людській!»;
влаштовано виставку – реквієм «Небесна сотня – Герої нашого часу»;
проведено вечір – реквієм «Крути – наша гордість і слава. Там соколи юні у
вічність пішли» (до 100-річчя бою під Крутами); влаштовано виставку – пам'ять
«Тут юнь прекрасна і свята встелила землю в мить єдину».
В бібліотеках району організовано виставки, стенди «Герої нашого часу»
(Трибусівка), «Патріоти нашого часу» (с. Рудницьке), «Герої не вмирають!» (с.
Грабарівка), «Герої нашого часу» (с. Чорномин), «Пам’яті Небесної сотні» (с.
Яворівка), «Їх імена в історії села» (с. Козлівка), «Герої – серед нас» (с.
Попелюхи); проведено годину мужності «За Україну, за її долю» до Дня пам'яті
Героїв Небесної Сотні(с. Дмитрашківка); рганізовано виставку - реквієм «Герої
не вмирають! Вони живуть у пам’яті людській!» (с. Грабарівка); проведено
вечір – реквієм «Героїзм народжує героїв»; проведено вечір – пам'ять «Нехай
пам’ятають про наших героїв»: - проведено урок – реквієм «Історія героїв АТО:
ми боремося за українську землю»; проведено годину патріота «Україна –
рідний край, люби її і захищай»; влаштовано виставку – дискусію «На
п’єдесталі страждань» до 80-річчя з дня народження В. Стуса (Чорноминська
сільська бібліотека - філіал); проведено інформаційну годину «Всесвітня велич
Кобзаря» (Чорноминська сільська бібліотека – філіал); проведено літературний
подіум «Модна книга»; організовано діалог – дискусію «Молодість. Краса.
Здоров’я»; організовано виставку – хобі «Цікава кулінарія»; проведено
літературно – музичний альянс «Без сім’ї і свого роду – нема нації, народу» (с.
Попелюхи); проведено народознавчу годину «А на тім рушникові вишита доля
моя» (с. Чорномин); проведено літературно – музичний вечір «Єдине ціле:
жінка і весна – найдосконаліше творіння світу» (с. Дмитрашківка); організовано
екологічну мандрівку «Пийте водицю, шануйте криницю» (с. Трибусівка);
проведено урок миру «Хай буде мир на всій землі» (с. Попелюхи).
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В районній бібліотеці для дітей проведено: «Посвяту в читачі»;
бібліотечне читання «Літо кличе до бібліотеки»; бібліотечний урок «Подорож у
країну книг»; літературну годину «До мови серцем пригорнусь»; годину
безпеки «Ми пішоходи»; бібліотечний урок «Книги – ріки, які наповнюють
Всесвіт мудрістю».
В бібліотеках району для дітей: проведеносвято рідної мови «Рідна мова –
оберіг народу»; влаштовано виставки – інформації «У слові вічність», «Пізнаєш
себе і ти пізнаєш світ»; проведено літературну годину «Мова рідна –
найдорожчий скарб» (с. Дмитрашківка); проведено бібліотечний урок «Хай
Україна вся читає
Бо книга нас усіх єднає» (с. Рудницьке); до Дня
Європи: проведено урок права «Європейський вибір України: Людина. Право.
Суспільство», влаштовано виставку – панораму «Україна – європейська
держава»; до 27-ї річниці незалежності України влаштовано виставки –
панорами «Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україна», «Україна – земля
моїх батьків», виставки народної творчості «Мистецтво одного села»,
проведено родинне свято «Свою Україну любіть», годину поезії «З Україною в
серці», годину творчості «Україна в нас одна».
Під час проведення Всеукраїнського тижня права: в бібліотеках району
влаштовано виставки «Правовий меридіан», «Я і мої права»; проведено годину
спілкування «З історії прав людини», годину права «Подорож країною права»,
казково – правову подорож «Захищаємо права казкових героїв»; в центральній
районній бібліотеці влаштовано виставку правової літератури «Правовий
вісник», проведено калейдоскоп права «Право в нашому житті», влаштовано
виставку-дискусію «Кожен має право…»; в районній бібліотеці для дітей
проведено урок права «Ми громадяни своєї країни», «Права дітей»; в
Піщанській НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей» проведено зустріч-діалог з працівниками
правоохоронних органів (суду, поліції, прокуратури, виконавчої служби) і
центральної районної бібліотеки на тему: «Його величність - Закон».
Проведено роботи та придбання для закладів культури у 2018 році:
дитячий ігровий майданчик біля Трибусівського СБК – 140,0 тис. грн.
(сільський бюджет); стільці в районну дитячу бібліотеку - 12,0 тис. грн.
(районний бюджет); мікрофони, ноутбук для Болганського СБК - 18,6 тис. грн.
(спонсорська допомога); вбрання сцени у Кукулівський СБК - 12,0 тис. грн.
(спонсорська допомога); сценічне вбрання для дитячої музичної школи - 10,0
тис. грн. (районний бюджет).
У 2018 році у закладах культури району проведено ремонти:
реконструкція приміщень кінотеатру «Ювілейний» - 452,0 тис. грн. (державний
бюджет); облаштування дитячого ігрового майданчика біля Піщанського РБК –
95,0 тис. грн. (державний бюджет); частковий ремонт системи водяного
опалення у Піщанському РБК – 8,4 тис. грн. (районний бюджет); заміна вікна у
Піщанському краєзнавчому музеї – 8,0 тис. грн. (районний бюджет); заміна
покрівлі даху Дмитрашківського СБК – 200,0 тис. грн. ( бюджет сільської ради);
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поточний ремонт Трибусівського СБК – 200, 0 тис. грн. (бюджет сільської
ради); заміна вікон, дверей у Чорноминському СБК – 60, 0 тис. грн. ( бюджет
сільської ради); заміна вікон, дверей у Козлівському СК – 54, 4 тис. грн. (
бюджет сільської ради); заміна дверей у Миролюбівському СБК - 24,0 тис. грн.
(бюджет сільської ради); заміна дверей у Грабарівському СК -32,8 тис. грн. (
бюджет сільської ради); поточний ремонт приміщень Рудницького МК – 29,0
тис. грн. ( бюджет селищної ради); поточний ремонт приміщень Рудницького
СБК – 100,0 тис. грн. ( бюджет сільської ради); поточний ремонт приміщень
Яворівського СБК – 30,0 тис. грн. ( бюджет сільської ради).
Проблемні питання по галузі культури:
- недостатня забезпеченість матеріальної бази культурних закладів;
- зношеність та застарілість книжкових фондів бібліотек району;
- недостатньо розвинуті туристично-рекреаційні можливості району;
- недостатній розвиток інформаційної інфраструктури туристичного
бізнесу;
- оновлення фонду музейних експонатів.
Основні напрями діяльності на 2019 рік:
- збереження та підтримка функціонування закладів культури та
творчих колективів;
- залучення мешканців району та гостей до участі в культурних заходах;
- придбання та комплектування бібліотечного фонду сучасною
літературою згідно з потребами користувачів бібліотек;
- розроблення проектної документації на ремонт будівлі Піщанського
краєзнавчого музею;
- проведення заходів у сфері туризму районного та обласного масштабу;
- організація заходів військово-патріотичного спрямування на території
району та участь аналогічних заходах за межами району;
- розроблення та затвердження
Програми з розвитку туризму у
Піщанському районі на 2019 – 2023 роки.
Очікувані результати:
- підвищення конкурентоспроможності комунальних підприємств та
закладів галузі культури шляхом підвищення якості та розширення переліку
надання послуг;
- відповідність стану мережі бібліотек сучасним вимогам читачів та
інформаційному простору;
- збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст,
майстрів народних промислів, які задіяні в культурно-мистецьких проектах,
майстер-класах, ярмарках, фестивалях;
- створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації
інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній індустрії району.
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ОСВІТА
У районі діє 13 закладів загальної середньої освіти, 9 загальноосвітніх
закладів І-ІІІ ступеня, 4 загальноосвітніх заклади І- ІІ ступенів, в яких
навчається 1548 учнів; 14 дошкільних навчальних закладів, де виховується 431
дитина. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей (5-6 річного
віку).
Відділом освіти систематично проводиться робота щодо розвитку та
удосконалення мережі освітніх закладів району, а саме: у 2018 році у
Піщанському ДНЗ «Райдуга» відкрито 1 групу – інклюзивну, в якій виховується
1 дитина з вадами психо-фізичного розвитку та введено в штатний розпис ДНЗ
посаду асистента вихователя.
У 2018 – 2019 навчальному році інклюзивні класи функціонують у ЗОШ І
– ІІІ ступенів с. Рудницьке (1 клас). Середній показник вартості утримання
одного учня складає 28,6 тис. грн.
Влаштування інклюзивного простору в Піщанському районі, що включає
в себе медіатеку, ресурсну кімнату та інклюзивно-ресурсний центр, буде
здійснено 2019 року на базі Піщанського навчально – виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - гімназія».
Важливим аспектом модернізації навчально-виховного процесу є
використання сучасних мультимедійних засобів, до складу яких входять
інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, комп'ютери. Всі освітні заклади
району підключені до мережі Інтернет, мають власні електронні адреси, 13
закладів освіти мають власні веб-сайти.
Дошкільну освіту району представляють 14 закладів дошкільної освіти, із
яких 1- ясла-садок, 12 дитячих садки та 1 навчально-виховних комплексів
(НВК”ЗОШ І - ІІ ст. – ДНЗ” с. Ставки ), в складі яких функціонують дошкільні
групи, 1 дошкільна група при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яворівка.
У них здобувають дошкільну освіту 427 вихованців, що складає 96,8% .
Усіма формами дошкільної освіти станом на 01.10.2018 року з 3 до 6 (7) років
охоплено 84,4 % від загальної кількості дітей відповідного віку.
Під постійним контролем виконання норм харчування. На сьогодні харчодень становить 22,0 грн..
Навчально-виховну роботу у дошкільних навчальних закладах
здійснюють 66 педагогічних працівників, в тому числі 14 завідувачів, 42
вихователі, 7 музичних керівників, 1 вихователь-методитс, 1 практичний
психолог та 1 інструктор з фізичної культури.
Одним із найважливіших завдань розвитку освіти району є створення
сприятливих умов для навчання дітей. В 13 закладах навчається 1548 учнів.
Має місце тенденція на зменшення кількості дітей в школах. За останній
рік середня наповнюваність класів зменшилася до 12 учнів, що приводить до
збільшення видатків з розрахунку на 1 учня.
Одним із пріоритетних напрямів освіти є турбота про обдаровану та
талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний
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розвиток. На виконання обласної Програми роботи з обдарованою молоддю
методисти забезпечили участь 19 учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з
базових навчальних дисциплін та конкурсів , з них 5 здобули призові місця
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія “ (3), ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яворівка (1), НВК “ЗОШ ІІІІ ст. - ліцей “(1).
З 22 травня по 14 червня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання в
якому взяли участь 76 учнів 11 класів. За результатами 6 учнів із 14 отримали
атестати з відзнакою: Піщанський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія - 1 золота
медаль; Піщанський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей - 2 золоті медалі,2 срібні; ЗОШ
І-ІІІ ст. с. Чорномин – 1 срібна медаль.
Аналіз цьогорічних результатів ЗНО такий: з української мови (64 учні) –
15 учнів (23%) – високий рівень, 20 учнів (31%) – достатній рівень, 24 учні
(38%) – середній рівень, 5 учнів (8%) – початковий рівень; з математики (31
учень) – 2 учнів (6%) – високий рівень, 9 учнів (29%) - достатній рівень, 16
учнів (52%) – середній рівень, 4 учні (13%) – початковий рівень; з історії
України (44 учні) – 4 учні (9%) – високий рівень, 22 учні (50%) - достатній
рівень, 16 учнів (36%) – середній рівень, 2 учні (5%) – початковий рівень.
Результати свідчать, що знання значної частини випускники шкіл
району не відповідають вимогам сьогодення.
Рейтинг шкіл Вінницької області за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання в порівнянні з минулим 2016-2017 н.р. такий:
- Піщанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей» - 57 місце (2016-2017 н.р. –
210 місце);
- ЗОШ І-ІІІ ст. с. Болган – 95 місце (2016-2017 н.р. – 407 місце);
- ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дмитрашківка – 118 місце (2016-2017 н.р. – 266 місце);
- ЗОШ І-ІІІ ст. с. Трибусівка – 164 місце (2016-2017 н.р. – 433 місце);
- Піщанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» – 172 місце (2016-2017 н.р.
– 265 місце);
- ЗОШ І-ІІІ ст. смт Рудниця – 223 місце (2016-2017 н.р. – 95 місце);
- ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чорномин – 262 місце (2016-2017 н.р. – 311 місце);
- ЗОШ І-ІІІ ст. с. Миролюбівка – 366 місце (2016-2017 н.р. – 399 місце).
З 1 по 8 червня 2018 р. проходила державна підсумкова атестація для
учнів 9 класів, за результатами якої, 9 учнів отримали свідоцтва з відзнакою.
Серед виховних напрямів у сучасній школі найбільш актуальним є
національно-патріотичний. З метою посилення військово-патріотичного
виховання в освітніх закладах ведеться гурткова робота. Щорічно проводиться
дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У 2018 році в
ній взяли участь 8 команд ЗОШ району. Переможцем районної гри став рій
«Патріот» опорного навчального закладу «Студенянська ЗОШ І – ІІІ ст», який
виборов V місце і в обласних змаганнях.
У всіх освітніх закладах району створено умови для забезпечення учнів
гарячим харчуванням. Всього було охоплено безкоштовним харчуванням
860 учнів (56%), з них 547 учнів 1-4 класів, що становить 35% від загальної
кількості учнів, на продукти харчування витрачено майже 487,2 тис. грн.
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Організовано харчування дітей пільгових категорій (19 дітей з числа сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування; 186 учнів з малозабезпечених
сімей; 85 дітей учасників АТО; 1 дитина З особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних класах).
В усіх школах району працюють їдальні, які 100 % забезпечені
холодильним обладнанням, посудом та іншим обладнанням.
Контроль за організацією харчування здійснюють 4 медичних сестер.
Всі заклади освіти оснащені гарячою та холодною проточною водою,
каналізацією.
Завдяки реалізації програми «Шкільний автобус» організовано підвіз
185 дітей та 13 вчителів до закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Для цього задіяно 3 автобуси та 3 мікроавтобуси Газель. Підвезенням охоплено
100 % учнів, що потребують підвезення.
У грудні 2018 року на базі Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія»
відбувся конкурс «Учитель року-2018», в якому взяли участь 2 учасники.
Із метою створення
комфортних
умов
для
навчання
та
виховання підростаючого покоління щороку модернізується, поповнюється
матеріально-технічна база навчальних закладів району. За рахунок коштів
(226,0 тис.грн.) по виконанню інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально – економіного розвитку окремих територій джерел
фінансування протягом 2017-2018 н.р. придбано обладнання для навчальних
кабінетів Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія», Піщанського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей», ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дмитрашківка: меблі для Піщанського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія»; ноутбуки для ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дмитрашківка;
меблі для Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей»; телевізори для
Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей».
Для надання позашкільних освітніх послуг працює Будинок школярів та
юнацтва, який нараховує 215 вихованців.
За рахунок залишку освітньої субвенції (52,5 тис.грн) придбано
обладнання для кабінету ЗВ Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія»
За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету (100,00 тис.грн.)
переможцям 15 обласного Конкурсу проектів територіальних громад та коштів
Городищенської сільської ради (20 тис. грн..) замінено 20 вікон на
енергозберігаючі та 1 дверей в ЗОШ І-ІІ ст. с. Городище на суму 120,0 тис. грн.
За рахунок загального фонду обласного бюджету переможцям 15
обласного Конкурсу проектів територіальних громад придбано спортінвентар
для ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чорномин на суму 130,0 тис.грн.
У лютому 2018 року проведено тендерну процедуру по придбанню дров
твердих порід на суму 412,5 тис. грн., сума договору склала 389,1 тис. грн.., що
дало економію бюджетних коштів в сумі 23.4 тис. грн.. та переговорну
процедуру по електроенергії на суму 606,1 тис. грн.. Тендерна процедура по
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придбанню паливно - мастильних матеріалів не відбулась ( проводилась три
рази), тому 18 липня 2018 була застосовна переговорна процедура закупівлі.
24 липня 2018 року проведено аукціон на придбання кам’яного вугілля
на суму 1063,8 тис. грн.. 07.08.2018 проведено тендерну процедуру по
придбанню дров твердих порід на суму 224,7 тис. грн..07.12.2018 року
оголошено тендерну процедуру на монтаж системи пожежної сигналізації в
приміщенні Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей» на суму 302,0 тис.грн..
В рамках реалізації проекту «Нова українська школа» виділено кошти з
державного бюджету 512,800 тис. грн.. та з районного - 51, 280 тис. грн.. на
придбання меблів і дидактичних матеріалів. 06 серпня 2018 проведено тендерну
процедуру по закупівлі шкільних меблів та 10 вересня 2018 – по придбанню
дидактичних матеріалів.
Для забезпечення пожежного захисту навчальних закладів, зокрема,
придбання та перезарядка вогнегасників, проведення робіт з вимірів опору
ізоляції використано 28,0 тис. грн.
Крім цього, у 2018 році виконані поточні ремонти загальноосвітніх
закладів на суму 153,0 тис. грн. Виготовлено проектно-кошторисних
документацій по 4 об’єктах на загальну суму 192,6 тис. грн.
Разом із тим, є й певні проблеми. Так, шкільні приміщення району
щорічно потребують відповідних ремонтних робіт. Основними питаннями
залишаються:
- реконструкція приміщення Піщанського навчально – виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - ліцей», ватрість - 6000,0 тис. грн.;
- капітальне будівництво спортивного залу на території Піщанського навчально
– виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - гімназія»,
вартість - 18200,0 тис. грн.;
- дооснащення харчоблоку Загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів смт
Рудниця, вартість - 125,2 тис. грн.;
- облаштування внутрішньої вбиральні в загальноосвітній школі І – ІІІ ст. с.
Дмитрашківка, вартість - 150,0 тис. грн.;
- реставрація приміщення загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. с. Чорномин,
вартість – 29000,0 тис. грн.;
- виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво
спортивного залу в загальноосвітній школі І – ІІІ ст. с. Чорномин, вартість –
150,0 тис. грн.;
- недостатність фінансування заходів протипожежної безпеки (обробки
вогнетривким розчином дерев‘яних конструкцій горищ, обладнання шкіл
системами пожежогасіння та системами оповіщення про пожежу, влаштування
систем блискавкозахисту).
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РОЗВИТОК СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Соціальний захист малозабезпечених та багатодітних сімей
На території району проживає 216 багатодітні сім’ї, в яких виховується
756 дітей. Продовжено роботу по прийому документів та видачі посвідчень
батьків та дітей з багатодітних сімей. Станом на 01.01.2019 року видано 43
посвідчення батьків та 115 посвідчення дітей з багатодітних сімей.
У Піщанському районі проживає 1602 дитини шкільного віку, з них, 860
дітей пільгових категорій .
Організація оздоровлення та відпочинку дітей
Організація відпочинку та оздоровлення дітей Піщанського району
протягом 2018 року здійснювалась відповідно до районної Програми
відпочинку та оздоровлення дітей та молоді на період до 2018 року,
затвердженої рішенням 27 сесії районної ради 6 скликання від 25 квітня 2014
року №301. В кінці 2018 року розроблено та подано на затвердження сесії
районної Ради – Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і молоді
до 2021 року.
Відпочинок та оздоровлення дітей у районі організовується згідно з
Порядком направлення дітей Піщанського району до закладів оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів районного бюджету, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 червня 2018 року № 245
«Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей Піщанського району влітку
2018 року». У Порядку визначені категорії дітей, які першочергово потребують
оздоровлення та механізм організації оздоровлення і відпочинку дітей цих
категорій за кошти районного бюджету.
На виконання районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей та
молоді на період до 2018 року, з районного бюджету сектору сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрації виділено 230 тис. грн..
У червні 2018 року завершилась процедура запиту цінових пропозицій по
закупівлі путівок на оздоровлення дітей Піщанського району за державні кошти
місцевого бюджету. Згідно проведених тендерних закупівель право на
оздоровлення дітей отримав ДОТЗТ «Аист» с.Приморське, Кілійського району
Одеської області, в кількості 34 путівки (230,000 тис. грн.) з терміном
перебування 21 день для оздоровлення дітей пільгових категорій Піщанського
району, а саме: ДОТЗТ «Аист» с. Приморське, Кілійського району Одеської
області оздоровлено 34 дитини: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 3, дітей з багатодітної сім’ї – 21, дітей учасників АТО – 6,
обдаровані діти - 4.
Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької
облдержадміністрації виділено 26 путівок для оздоровлення та відпочинку
дітей пільгових категорій Піщанського району, а саме: в Міжнародний дитячий
центр «Артек» м. Київ - 7 дітей (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 6; дітей учасників АТО – 1); Український Дитячий Центр «Молода
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гвардія» м. Одеса - 4 дитини (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 2; дітей з багатодітної сім’ї – 1; дитина з інвалідністю – 1);
Вінницькій дитячо-юнацькій спортивно-оздоровчій базі «Колос» – 2 дитини з
багатодітної сім’ї; ДОТЗТ «Аист» с. Приморське, Кілійського району Одеської
області - 5 дітей (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –
2; дітей з багатодітної сім’ї – 2; дітей учасників АТО – 1); ДОЗ санаторного
типу «Подільський Артек» - 7 дітей (дітей з багатодітної сім’ї – 4; дітей
учасників АТО – 3); Республіка Польша – 1 дитина загиблого учасника АТО.
КП «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Піщанської районної ради протягом 2018 року направив на
оздоровлення 11 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, а саме в:
Могилів-Подільський дитячий легеневий туберкульозний санаторій – 4
дитини; Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій - 7
дітей.
Відділом освіти у 2018 році було охоплено відпочинком та
оздоровленням 472 дитини, з них: 189 – пільгових категорій, в 13 математичних
та 7 англо-німецькомовних пришкільних таборах з денним перебуванням.
Протягом відпочинкової кампанії випадків отруєння, травмування дітей або
скоєння ними правопорушень не було.
Таким чином у 2018 році у Піщанському районі різними формами
відпочинку та оздоровлення охоплено 545 із 1602 дітей шкільного віку району,
що становить 34% від загальної чисельності дітей шкільного віку, з них: дітей з
багатодітних сімей – 97; дітей учасників АТО – 40; дітей – сиріт та позбавлених
батьківського піклування - 22; дітей з малозабезпечених сімей – 47; дітей з
інвалідністю – 6; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 11; дітей
талановитих та обдарованих – 37; дітей вимушено переміщених з зони
проведення АТО (ООС) – 2.
Одним із пріоритетних напрямків розвитку Піщанського району
визначено розвиток людського ресурсу. Основою для формування та
накопичення такого ресурсу є молодь. В районі проживає 4453 молодих
людини віком від 14 до 35 років, що становить майже 22,6 % від загальної
кількості постійного населення району.
Так, з початку 2018 року проводились святкові заходи до Дня святого
Валентина, інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з
мене» та інші. Крім цього планується проведення благодійних та соціальних
акцій на підтримку сім’ї та дітей, популяризації народних сімейних обрядів,
звичаїв, традицій, створення умов для формування самодостатньої сім’ї,
посилення орієнтацій на шлюб та популяризації відповідального батьківства.
Організовано екскурсійні поїздки дітей із малозабезпечених, багатодітних
сімей, дітей, батьки яких загинули, постраждали чи беруть безпосередню
участь в антитерористичній операції, на обласне свято «Моя сім’я – моя
гордість», яке відбулося у сімейному парку активного відпочинку «Дитяча
планета» (30 дітей); дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
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дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей учасників
АТО з Піщанського району на обласне свято до Дня захисту дітей у
Подільський зоопарк (30 дітей); дітей пільгових категорій на новорічне свято до
театру ім. Садовського (30 дітей).
З метою присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» за особливі
успіхи у навчанні та вихованні п’яти і більше дітей, за звітний період сектором
підготовлено подання на 2 жінок, яких нагороджено Указом Президента
України від 07.12.2018 р. № 416/2018.
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Розвиток фізичної культури та спорту
З метою забезпечення фізичного здоров'я мешканців Піщанського району,
залучення дітей та молоді до занять масовим спортом у районі діє районної
Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018 – 2020 роки
(далі – Програма), затверджена рішенням 23 сесії Піщанської районної ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року № 440. Для реалізації поставлених завдань
учасниками Програми визначено сектор сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад
«Піщанська дитячо-юнацька спортивна школа», сільські та селищні ради (за
згодою).
Сектором сім'ї, молоді та спорту Піщанської райдержадміністрації на
виконання Програми протягом 2018 року проведено ряд спортивно-масових
заходів, в яких взяло участь біля 500 осіб, а саме: чемпіонат з класичних шахів
серед керівників підприємств, установ та організацій Піщанського району;
чемпіонат району з класичних шахів серед чоловіків; чемпіонат району з
класичного жиму лежачи; чемпіонат та кубок району з шахів; чемпіонат
Піщанського району з класичного пауерліфтингу; чемпіонат району з
бадмінтону; чемпіонат району з класичного пауерліфтингу серед вихованців
ДЮСШ; спартакіада серед працівників загальноосвітніх закладів Піщанського
району; турнір з шашок серед колективів фізичної культури населених пунктів
Піщанського району; турнір з міні-футболу серед колективів фізичної культури
населених пунктів Піщанського району; 2-й відкритий обласний шашковий
турнір пам’яті Василя Івановича Ляшка; відкритий кубок району з настільного
тенісу; урочистості заходи та районний турнір з шахів з нагоди відзначення Дня
фізичної культури і спорту; організовано участь спортсменів та збірних команд
району в обласних змаганнях з пауерліфтингу, вільної боротьби, бадмінтону,
волейболу та футболу.
З метою здійснення фізкультурно-спортивної роботи з дітьми району
працює комунальний заклад «Піщанська дитячо-юнацька спортивна школа»
(надалі – ДЮСШ). Засновником ДЮСШ є Піщанська районна рада.
Організаційно-методичне керівництво над ДЮСШ здійснює сектор сім'ї,
молоді та спорту райдержадміністрації. ДЮСШ має свою навчально-спортивну
базу – ігровий зал, борцівський зал (нестандартний), зал для занять
пауерліфтингом, тренерська кімната, кабінет директора, роздягальна, душова,
внутрішня вбиральня. На утримання ДЮСШ в 2018 році використано кошти в
сумі 1037800,00 грн.
Види спорту, які культивуються в ДЮСШ: бадмінтон, вільна боротьба,
пауерліфтинг (силове триборство). До занять в ДЮСШ залучено 170 учнів
шкільного віку. Працюють філіали в с. Кукули - вільна боротьба, смт. Рудниця
та с. Чорномин - пауерліфтинг.
Серед вихованців ДЮСШ: кандидати у майстри спорту України – 3;
першорозрядники – 4; переможці та призери Всеукраїнських змагань – 2;
переможці обласних змагань – 20.
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За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій в
Піщанському районі було здійснено будівництво спортивного майданчика зі
штучним покриттям в смт.Піщанка вартістю 1239,5 тис. гривень.
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
Пріоритетним напрямком роботи служби у справах дітей
райдержадміністрації є забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на влаштування до сімейних форм виховання.
Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей
Піщанської
райдержадміністрації
перебуває 68 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
з них під опікою, піклуванням
громадян перебуває 55 дітей, в прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу – 13 дітей (станом на 01.01.2018 року – 71 дитина). Отже 100 %
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із первинного
обліку служби у справах дітей Піщанської РДА влаштовані до сімейних форм
виховання на протязі року.
Протягом
2018 року знято з первинного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування: 4 дитини у зв’язку з досягненням
повноліття; 1 дитину у зв’язку із визнанням батьком батьківства за рішенням
суду.
Протягом 2018 року поставлено на первинний облік: 1 дитину, яка
набула статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з
позбавленням батьків батьківських прав, дитина влаштована під опіку до
родичів; 1 дитину-сироту, яка також влаштована під опіку.
На всіх дітей, які перебувають на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, протягом звітного року поновлювалася інформація в
єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти».
Службою у справах дітей райдержадміністрації (далі – Служба)
здійснюється контроль за умовами виховання та проживання дітей в сім’ях
опікунів та піклувальників. Протягом 2018 року працівниками Служби
перевірено умови проживання та виховання 50 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються у 31
сім’ї
опікунів/піклувальників. Фактів неналежного виконання опікунами своїх
обов’язків та нецільового використання коштів соціальних виплат не виявлено.
У першому кварталі 2018 року складені звіти про стан виховання, утримання і
розвитку дітей в сім’ях опікунів/піклувальників.
Протягом звітного року мало місце 6 випадків припинення опіки : 4 у зв’язку з досягненням підопічними повноліття, 1- за заявою опікуна, 1 - у
зв’язку зі смертю опікуна. Дитина, опіка над якою була припинена у І кварталі
за заявою опікуна, була влаштована в ІІІ кварталі до прийомної сім’ї в
Томашпільському районі. Дитина, опіка над якою припинилася у зв’язку зі
смертю опікуна, була знята з первинного обліку дітей-сиріт та дітей,
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позбавлених батьківського піклування, з підстави визнання батьком батьківства
за рішенням суду.
У звітному періоді усиновлення дітей українськими та іноземними
громадянами не було.
Прстійно здійснюється контроль за умовами проживання та виховання 13
усиновлених дітей, які проживають на території району; забезпечується
організація діяльності комісії з питань захисту прав дитини, яка функціонує
при Піщанській районній державній адміністрації з метою захисту прав та
законних інтересів дітей. Протягом 2018 року було проведено 17 засідань
комісії, на яких було розглянуто близько 100 питань, що стосуються захисту
прав та законних інтересів дітей.
Працівники Служби протягом звітного періоду прийняли участь у 40
судових засіданнях, які стосувалися захисту законних прав та інтересів дітей:
кримінальні провадження стосовно неповнолітніх та за участю неповнолітніх –
27 засідання; позбавлення батьківських прав – 10 засідань; визначення місця
проживання дитини – 3 засідання.
Розроблено 21 розпорядження, що стосується захисту законних прав та
інтересів дітей: 2 про влаштування під опіку; 3 про створення комісії, про
внесення змін до Положення про службу у справах дітей районної державної
адміністрації та про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав
дитини; 6 про захист житлових прав дітей; 4 про встановлення графіку
спілкування з дітьми; 4 про внесення змін, про надання та про втрату статусу
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; 1 про
припинення функціонування прийомної сім’ї; 1 про направлення дитини,
позбавленої батьківського піклування, на влаштування до прийомної сім’ї.
Розглянуто 11 випадків щодо надання дозволу на відрахування з
навчальних закладів учнів та студентів.
Проводиться робота в напрямку профілактики дитячої безпритульності та
бездоглядності, вчинення правопорушень, раннього виявлення дітей, які
перебувають в складних життєвих обставинах. З цією метою протягом звітного
періоду працівниками Служби спільно із працівниками районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Піщанського ВП Бершадського ВП
ГУНП у Вінницькій області здійснено 84 профілактичних рейди: «Дитина в
сім’ї», «Нічне місто», «Розважальний заклад», в ході яких обстежено 193 сім’ї з
дітьми, попереджено 25 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності –
9 батьків. В ході проведення рейдів «Нічне місто» та «Розважальний заклад»
проводилася роз’яснювальна робота серед неповнолітніх, виявлено 9 дітей, які
вживали алкогольні напої, попереджено 10 дітей, виявлено 1 випадок
порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.
Службою ведеться облік дітей, що перебувають у складних життєвих
обставинах. На початку 2018 року на обліку перебувало 35 дітей із 14 сімей,
на протязі року взято на облік 20 дітей із 6 сімей, знято з обліку 17 дітей із 7
сімей. Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 38 дітей із 13 сімей.
Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться також і
в ЄІАС «Діти».
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Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань, що належать
до її компетенції, через засоби масової інформації, зокрема на сторінках
районної газети та на сайті райдержадміністрації публікуються матеріали щодо
розвитку сімейних форм виховання.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
2018 рік – це рік реорганізації комунальних установ закладів охорони
здоров’я в комунальні некомерційні підприємства.
Рішенням 27 сесії 7 скликання Піщанської районної ради № 522 від 14
червня 2018 року утворено юридичну особу публічного права – комунальне
підприємство «Піщанський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Піщанської районної ради. Затверджено Статут комунального
підприємства «Піщанський РЦ ПМСД» Піщанської районної ради.
Головним лікарем комунального підприємства «Піщанський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»
призначено Руденка
Володимира Степановича в порядку переведення з посади головного лікаря
комунальної установи «Піщанський районний медичний центр первинної
медико-санітарної допомоги». Укладено контракт між засновником (Піщанська
районна рада) та Керівником - головним лікарем КП Руденком В.С.
26.06.2018 року комунальне підприємство «Піщанський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» зареєструвалося в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
15.08.2018 р. КП уклало договір на фінансування з Національною
службою здоров’я України на 4 квартал 2018 року, 17.01.2019 року на
фінансування з 01.01.2019 по 31.12.2019 років.
06.09.2018 р. КП «Піщанський РЦ ПМСД» отримало ліцензію на
медичну практику.
В структуру КП «Піщанський РЦ ПМСД» Піщанської районної ради
входять: 4 лікарських амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 5
фельдшерсько-акушерських пунктів і 9 фельдшерських пункти. Функціонують
33 ліжка денного стаціонару. В КП КП «Піщанський РЦ ПМСД» Піщанської
районної ради працюють 7 лікарів, 32 середніх медичних працівники, 7
молодших медичних працівники.
З 15 лютого 2017 року в районі впроваджено Державну програму
«Доступні ліки». Станом на 01.01.2019 р. лікарями КП «Піщанський РЦ
ПМСД» Піщанської районної ради виписано 12502 рецептів, з них
відшкодовано 11459 на суму 431,0 тис. грн. Пільговим лікуванням охоплено
3929 хворих.
З 02 квітня 2018 року в районі розпочалася національна кампанія з вибору
лікаря та підписання з лікарями ЗПСМ декларацій про медичне
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обслуговування. Станом на 01.01.2019 року підписано 10898 декларації, що
складає 63 % від офіційно зареєстрованих жителів району.
01.10.2018 року на базі ФАП смт. Рудниця було відкрито лікарську
амбулаторію ЗПСМ.
Народжуваність за 12 місяців 2018 року складає 112 дітей (6,68 на 1000
населення), за 12 місяців 2017р.– 150 дітей (7,17 на 1000 населення).
Загальна смертність за 12 місяців 2018 року складає – 278 осіб (16,00 на
1000 населення), проти аналогічного періоду 2017 року – 258 осіб (14,54 на
1000 населення).
В районі зареєстровано смерть дитини до 1-го року, але під нагляд лікарів
КП «Піщанський РЦ ПМСД» дитина не поступала.
За 12 місяців 2018 року захворюваність на інсульти становить 63 випадки
(35,51 на 10000 населення), за 12 місяців 2017 р. – 61 випадок (29,17 на 10 000
населення), при середньообласному показнику – 29,99.
Інфаркт міокарда за 12 місяців 2018 року зареєстровано у 12 хворих (6,76 на
10000 населення), за 12 місяців 2017 р. – 23 випадки (11,00 на 10000 населення),
середньообласний – 9,63.
Кількість хворих на туберкульоз залишається на рівні минулого року: за 12
місяців 2018 р. - 6 випадків ( 28,58 на 100000 населення), за 12 місяців 2017р. - 5
випадків (23,91 на 100000 населення), середньообласний показник – 39,16, з
них з деструкцією легень : за 12 місяців 2018 р. - 5 випадків (24,66 на 100000
населення), за 12 місяців 2017 р. - 2 хворих (9,56 на 100000 населення),
середньообласний показник – 17,31 .
Зросла захворюваність злоякісними новоутвореннями: за 12 місяців
2018 р. – 55 випадків (261,90 на 100000 населення), за 12 місяців 2017 р. - 43
випадки (205,62 на 100000 населення), середньообласний показник – 371,70.
Питома вага хворих злоякісними новоутвореннями , виявленими на ІV стадії,
зросла : за 12 місяців 2018 р. – 22 випадки (40 %), 12 місяців 2017 р. – 10
випадків (21,2%).
Рівень госпіталізації в денний стаціонар на рівні минулого року
зменшився: за 12 місяців 2018 р. – 1186 хворих (66,86 на 1000 населення), 12
місяців 2017 р. – 1377 хворих (77,63 на 1000 населення) , середньообласний
показник – 80,31.
Кількість ЕКГ- обстежень за 12 місяців 2018 р. - 3742, 12 місяців 2017 р. 2802 (на 10 000 населення 518), середньообласний показник – 635,59.
За 12 місяців 2018 року зроблено 123 виїзди лікарями РЦ ПМСД на
ФАП(ФП) району .
Фактичні видатки по КП «Піщанський РЦ ПМСД» станом на 01.01.2019
року складають: заробітна плата – 3 458, 504 тис.грн.; нарахування на заробітну
плату – 785, 038 тис.грн.; предмети – 187, 502 тис.грн.; медикаменти – 76, 051
тис. грн.; оплата послуг – 43, 925 тис. грн; відрядження – 10, 00 тис. грн.; інші
енергоносії (дрова) – 160, 680 тис. грн; комунальні послуги – 102,883 тис. грн.
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КП «Піщанський РЦ ПМСД» залучено 284,2 тис .грн. (за рахунок субвенції
сільських рад).
Рішенням 31 сесії Піщанської районної ради 7 скликання від 19 вересня
2018 року № 552 створено юридичну особу публічного права - комунальне
підприємство “Піщанська центральна районна лікарня” Піщанської районної
ради. Затверджено Статут комунального підприємства «Піщанська центральна
районна лікарня» Піщанської районної ради.
Головним лікарем комунального підприємства «Піщанська центральна
районна лікарня» призначено Березюк Людмилу Іванівну в порядку
переведення з посади головного лікаря комунальної установи «Піщанська
лікарня планового лікування». Укладено контракт між засновником (Піщанська
районна рада) та Керівником – головним лікарем комунального підприємства
Березюк Людмилою Іванівною.
27.09.2018 року комунальне підприємство «Піщанська центральна
районна лікарня» Піщанської районної ради зареєструвлося в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань.
29.11.2018 року комунальне підприємство «Піщанська центральна
районна лікарня» Піщанської районної ради отримало ліцензію на медичну
практику (наказ МОЗ від 29.11.18 р. № 2220 «Про ліцензування медичної
практики»).
20.12.18 року отримано ліцензію на право здійснення господарчої
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речових і прекурсорів
(протокол засідання робочої групи від 20.12.2018 року ).
КП «Піщанська центральна районна лікарня» Піщанської районної ради
входить до складу Південного госпітального округу (Піщанка, Тульчин,
Томашпіль, Крижопіль).
Створена електронна мережа – електронне облаштування робочих
лікарських місць, що дасть змогу заключити договір з НСЗУ до 01.07.19 р.
В структуру КП «Піщанська центральна районна лікарня» Піщанської
районної ради вхоить: стаціонар на 76 ліжок та діагностично-консультативна
поліклініка.
Основні показники роботи за 2018 рік:
- всього проліковано – 2925 хворих;
- середні терміни лікування складають 8,8 днів;
- відвідування поліклінічного відділення склало 68503 випадків, у тому
числі з профілактичною метою - 39647 та з приводу захворювань - 28856, із них
направлено сімейними лікарями - 70 хворих;
- число лабораторних аналізів - 186940, в тому числі за направленнями
сімейних лікарів – 1410;
- число флюорографічних обстежень з профілактичною метою - 5697, в
тому числі за направленнями сімейних лікарів – 959;
- число осіб, які обстежені в кабінеті функціональної діагностики – 6965;
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- кількість жителів району, які вперше отримали групу інвалідності в
працездатному віці - 40 ( в 2017 році – 37);
- проведено операцій в стаціонарі - 301 ( в 2017 році – 289);
- кількість амбулаторних операцій - 392 (в 2017 році – 564);
- захворюваність злоякісними новоутвореннями на 100 тис. населення –
272,6 ( в 2017 році - 210,4);
- питома вага виявлених на ІV стадії в % від загальної кількості виявлених
онкохворих – 36,8% ( в 2017 році – 31,8%);
- питома вага онкозахворювань із запущеними стадіями зовнішніх
локалізацій серед хворих зовнішніх локалізацій в % від загальної кількості
онкозахворювань зовнішньої локалізації – 35,7% ( в 2017 році – 16,6%);
- захворюваність всіма формами туберкульозу на 100 тис. населення –
28,6 ( в 2017 р. – 23,9);
- захворюваність деструктивними формами туберкульозу на 100 тис.
населення – 19,1 ( в 2017 році - 9,5);
- кількість викликаних консультантів з обласних медичних закладів – 1
(2017 рік – 14);
- кількість хворих, направлених в Крижопільську ОЛІЛ з приймального
відділення - 38 ( 2017 рік – 4);
кількість померлих хворих в стаціонарі - 36 ( 2017 рік – 20), основні
причини смерті – ішемічна хвороба серця, гострі порушення мозкового
кровообігу та онкологічні захворювання.
Для КП «Піщанська ЦРЛ» Піщанської районної ради виділено додатові
кошти з районного бюджету: на заробітку плату із нарахуваннями – 700,0
тис.грн.; на закупівлю медикаментів – 10,0 тис.грн. ( закуплено рентгенплівку
для призовників та учасників АТО); на закупівлю комп’ютерів – 200, 0 тис.грн.
( закуплено комп’ютерного обладнання
на 161,0 тис.грн.,
мережеве
обладнання – 29,0 тис.грн.); на ремонт котельні – 30 тис. грн.; на закупівлю
бензину – 50,0 тис. грн.; на проведення ремонту кабінету ЦЗ – 5,0 тис. грн.; на
проплату комунальних послуг – 1400,0 тис.грн.; на закупівлю препаратів
інсуліну – 10-5,0 тис. грн.; на закупівлю медичного обладнання – 195,0 тис. грн.
( аналізатор – 94,9 тис.грн., кисневий концентратор – 100,0 тис. грн.).
Проведено поточні ремонти відділень лікарні – 67,8 тис. грн.
Вартість 1 ліжкодня становить 647,71 грн.
Вартість одного ліжкодня на харчування – 15,90 грн.
Вартість одного ліжкодня на медикаменти – 16,90
Середня зарплата за 2018 рік медичному персоналу лікарні складає 6458 грн.
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ПРАВОВИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
НАСЕЛЕННЯ
Протягом 2018 року сектор цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації проводив роботу
згідно плану роботи Піщанської районної ланки Вінницької обласної
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територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на 2018 рік та завдань і функцій покладених
на сектор.
Робота була спрямована на виконання заходів щодо попередження
виникнення
надзвичайних
ситуацій
техногенного,
природного
та
терористичного характеру на території району, здійснення заходів щодо
територіальної оборони та взаємодію з правоохоронними органами району.
Протягом 2018 року проведено такі заходи:
1) у січні 2018 року проведено збір керівного складу ЦЗ району щодо
підсумків виконання і підготовці ЦЗ району в 2017 році та визначенню
завдань на 2018 рік;
2) на підставі аналізу надзвичайних ситуацій минулих років уточнені
масштаби та розміри збитків від можливих аварій, катастроф та
стихійного лиха на території району та проведено уточнення плануючих
документів з цього питання;
3) спланована та здійснюється робота районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої основна увага
звертається на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, підготовлено та проведено 29
засідань комісії, на яких
розглядались питання щодо попередження
загибелі людей на водних об’єктах, забезпечення пожежної безпеки в
населених пунктах, виконання комплексного плану дій щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя
населення району,
попередження та профілактики отруєнь грибами, виконання заходів з
боротьби і профілактики особливо-небезпечних інфекцій, інші питання;
4) виконано заходи щодо запобігання виникненню пожеж у лісах та
сільськогосподарських угіддях, по попередженню загибелі людей на воді,
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів
та виявлення вибухонебезпечних предметів;
5) підготовлено керівний та командно-начальницький складу та фахівців ЦЗ
на курсах НМЦЦЗ та БЖД Вінницької області відповідно до плану - 43
чололіки, що становить 86 % виконання плану;
6) проведено п’ять об’єктових навчань з питань цивільного захисту на
підприємствах району та спеціалізованих служб цивільного захисту;
7) в школах району у квітні 2018 року проведено “ День цивільного
захисту»;
8) в вересні – жовтні 2018 року проведено « Місячник цивільного захисту»
в районі;
9) проблеми природно-техногенної безпеки та захисту населення від
надзвичайних ситуацій опубліковувалися у районній газеті “ Піщанські
вісті ” та на веб-сайті РДА ;
10) постійно приділяється увага інформаційній взаємодії між організаціями,
установами, підприємствами та сектором цивільного захисту, оборонної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації;
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11) проводяться заходи щодо захисту населення і територій
від
надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетних завдань, спрямованих
на рятування та збереження життя і здоров’я людей;
12) згідно номенклатури матеріального резерву району для проведення робіт
з початку року на ліквідацію та попередження НС із резервного фонду
районного бюджету кошти не виділялися;
13) із матеріального резерву виділено для ліквідації надзвичайних ситуацій
570 літрів бензину та 960 літрів дизельного пального;
14) технічні засоби районної системи оповіщення керівного складу, органів
управління цивільного захисту та населення утримуються у постійній
готовності до застосування;
15) розроблено заходи з призначенням відповідальних осіб і керівників по
попередженню виникнення гострих інфекційних захворювань серед
сільськогосподарських тварин і птахів, в тому числі по захворюванню на
свинячий грип;
16) спільно з районним сектором ДСНС проводились обстеження захисних
споруд цивільного захисту, вживаються заходи щодо недопущення
скорочення існуючого в районі фонду захисних споруд ЦЗ та приведення
їх до належного стану;
17) у період з 20 по 21 червня звітного року було проведено командноштабне навчання з органами управління Піщанської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
на тему: «Переведення цивільного захисту району з режиму
функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий
період. Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру»;
18) 4-5 грудня 2018 року проведено командно-штабні тренування з органами
управління цивільного захисту єдиної державної системи цивільного
захисту щодо переведення її з режиму функціонування в мирний час на
режим функціонування в особливий період;
19) здійснювався постійний моніторинг надзвичайних подій.
За 2018 рік на території району сталося 36 пожеж, загиблих не було.
Основними причинами загорання були: необережне поводження з вогнем,
порушення правил пожежної безпеки, правил обладнання та експлуатації
електроустановок і печей.
Виявлено 3 боєприпаси часів ВВВ.
Зафіксовано 11 дорожньо-транспортні пригоди, 2 з яких сталися з
летальними наслідками.
На водних об’єктах району загинула 1 людина.
НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Сектор державної реєстрації Піщанської районної державної
адміністрації Вінницької області було утворено розпорядженням голови
райдержадміністрації від 08.04.2016 р. з чисельністю 2 штатні одиниці.
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Сектор державної реєстрації є структурним підрозділом Піщанської
районної державної адміністрації та реалізує повноваження відповідно до
законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» з державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, та державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації державної
політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
Сектором державної реєстрації надаються такі послуги:
- державна реєстрація створення юридичної особи;
- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу;
- державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи;
- державна реєстрація фізичної особи – підприємця;
- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця;
- державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця;
- надання відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна;
- державна реєстрація іншого речового права;
- державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного
будівництва;
- державна реєстрація заборон відчуження та арешт нерухомого майна,
податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження;
- надання інформації з Державного реєстру прав;
- формування та зберігання реєстраційних справ.
Упродовж 2018 року відділом було зареєстровано 2 509 заяв та прийнято
по них рішення у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.
За надання адміністративних послуг щодо реєстрації нерухомого майна
до районного бюджету надійшло: за послуги у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно 236, 500 тис. грн.
Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
було прийнято 358 заяв.
За послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань до районного бюджету надійшло 52,00
тис. грн.
Відповідно до чинного законодавства сектор має повноваження щодо
формування та зберігання реєстраційних справ, так за 2018 рік по теперішній
час до сектору надійшло:
- по нерухомому майну від інших суб’єктів реєстрації та нотаріусів: 8
184 справи;
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- по юридичних особах та фізичних особах-підприємцях надійшло 234
справ.
В Піщанському районі зареєстровано за 2018 рік фізичних осібпідприємців - 86, припинено -119; юридичних осіб – 10, припинено – 19.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Упродовж 2018 року Центр надання адміністративних послуг працював
над підвищенням якості надання адміністративних та дозвільнопогоджувальних послуг, спрощенням дозвільних процедур та вдосконаленням
своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства.
Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму,
обізнаності адміністраторів щодо надання адміністративних та дозвільних
послуг. Систематично проводяться навчання працівників для підвищення якості
надання адміністративних послуг та обслуговування відвідувачів. У 2018 році
проведено 11 внутрішніх навчань.
Також, спрощено надання адміністративних та дозвільно-погоджувальних
послуг суб’єктам звернення, через підключення адміністраторів до реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань.
На даний час розширено перелік адміністративних послуг
(розпорядження голови райдержадміністрації від 18.12.2017 № 409), в зв’язку із
набранням чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017
№782-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з
метою забезпечення надання повного переліку адміністративних послуг для
громадян та бізнесу відповідно до діючого законодавства, забезпечення
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади .
Проте, перелік не є остаточним і постійно зазнає змін відповідно до змін у
законодавстві. Згідно вищевказаного переліку Центр надання адміністративних
послуг надає 116 адміністративних послуг. Велика увага приділятиметься
послугам, що надаються співробітниками підрозділу державної реєстрації.
У роботі Центру надання адміністративних послуг Піщанської
райдержадміністрації беруть участь суб’єкти надання адміністративних послуг,
уповноважені Законом на надання адміністративних послуг:
- сектор з питань державної реєстрації районної державної
адміністрації;
- Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області;
- відділ у Піщанському районі Міжрайонного управління у
Крижопільському та Піщанському районах Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області;
- сектор містобудування, архітектури, житлово – комунального
господарства та інфраструктури районної державної адміністрації:
- служба у справах дітей районної державної адміністрації;
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- управління праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації;
- Піщанський районний сектор Головного управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;
- Крижопільське міжрайонне управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
З даними суб`єктами надання адміністративних послуг розроблено та
погоджено регламенти (інформаційні картки), технологічні картки та надаються
адміністративні послуги через Центр за принципом єдиного вікна.
Крім того, в зв’язку з тим, що Статтею 15 Закону України «Про
адміністративні послуги» встановлено, що у приміщеннях, де розміщуються
центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються
адміністративні послуги, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення
копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських
товарів, надання банківських послуг тощо), тобто послуги, безпосередньо
пов’язані з наданням адміністративних послуг, наразі ведуться перемовини з
суб’єктами надання вищевказаних послуг, щодо можливості надання іх в
приміщенні центру надання адміністративних послуг для подальшого
покращення якості обслуговування населення.
Упродовж 2018 року населенню Піщанського району було надано 13 106
адміністративних послуг, що в середньому складає 52 адміністративні послуги
щодня.
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