
 

Публічний звіт першого заступника голови 

Бершадської районної державної адміністрації 

Ольшевського Володимира Едуардовича за 2019 рік 

 

Відповідно до Типового  порядку  проведення публічного звіту керівника 

органу виконавчої влади, з метою належного інформування громадськості про 

діяльність Бершадської районної державної адміністрації, оприлюднюється 

публічний звіт про проведену роботу у 2019 році,  яка  відповідно до  Програми 

соціального-економічного і культурного розвитку Бершадського району 

спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку району,  ефективного використання наявних природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів, розвитку 

економіки, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. 

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України своєчасно 

затверджено як районний, так міський та сільські бюджети. 

На постійному контролі знаходилось питання наповнення дохідної 

частини бюджету району. 

План на 2019 рік по доходах загального фонду без урахування 

міжбюджетних трансфертів,  затверджений місцевими радами з урахуванням  

змін,  виконали міська та всі 24  сільські ради, а також районний бюджет.  

На 2019 рік до зведеного бюджету Бершадського району надійшло 

178356,9 тис.грн.  або на 106,7 тис.грн. більше уточненого плану в сумі 

167086,7 тис.грн. Понад план отримано 11270,2 тис.грн. По районному 

бюджету план виконано на 106,1%, по міському бюджету - на 103,1%. Сільські 

бюджети план на 2019 рік виконали на 109,4%. 

В порівнянні з надходженнями минулого року в сумі 164903,8 тис.грн., за  

2019 рік отримано власних доходів в сумі 178356,9 тис.грн., що на 13453,1 тис. 

грн. більше. Темп росту надходжень до попереднього року складає 8,2% 

Найбільшу питому вагу в структурі доходів зведеного бюджету 

Бершадського району займає податок та збір на доходи фізичних осіб - 53%, ( 

надійшло 94781,2 тис.грн.), єдиний податок в структурі доходів зведеного 

бюджету займає 22%  (надійшло 39197,1 тис.грн.), податок на майно в 

структурі доходів зведеного бюджету займає 17%.,  (надійшло 39197,1 

тис.грн.),  внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) та інші 

податки та збори в структурі доходів зведеного бюджету займають 5% та 3% 

відповідно. 

Ріст надходжень за 2019 рік податку та збору на доходи фізичних осіб до 

попереднього року складає 6001,2 тис.грн, або 6,8%.  
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Єдиного податку за 2019 рік надійшло 39197,1 тис.грн., що на 

2095,1 тис.грн., або 5,6% більше надходжень за 2018 рік в сумі 37102 тис.грн.  

Плати за землю за 2019 рік надійшло 27994,3 тис.грн., що на 5050,3 

тис.грн., або 22,0% більше надходжень за 2018 рік в сумі 22944 тис.грн. 

В структурі фактичних  видатків бюджету району за 2019 рік найбільшу 

питому вагу займають: освіта (44%), соціальний захист та соціальне 

забезпечення (28%) та охорона здоров'я (13%). 

В цілому по району фактичні видатки за 2019 рік без врахування 

міжбюджетних трансфертів зменшились в порівняні з 2018 роком на 46878 

тис.грн., або на 9%. Найбільше зменшення в галузі "Соціальний захист та 

соціальне забезпечення" - на 72737тис.грн., по охороні здоров'я - на 

9632тис.грн. Зменшення відбулося в зв'язку з переведенням соціальних виплат 

по пільгах та субсидіях населенню на грошову форму та перехід первинної 

ланки медицини на фінансування з Національної служби здоров"я України. В 

решті збільшення видатків, а саме: по освіті на 23981тис.грн., по культурі - на 

1314тис.грн., по державному управлінню - на 5706тис.грн., по інших галузях - 

на 4490тис.грн.. 

У 2019 році захищені видатки місцевих бюджетів району складають 94% 

у сумі загальних видатків без врахування міжбюджетних трансфертів. 

У 2019 році проводилось фінансування 29 місцевих програм.  

Пріоритетні напрямки фінансувалися в максимальних обсягах, зокрема, 

найбільші суми спрямовувалися на утримання автомобільних доріг загального 

користування, а саме 7579 тис.грн. або 24% та на програми галузі охорони 

здоров'я - 6828 тис. грн. або21%. 

Державна  підтримка  інвестиційних проектів. 

Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку Бершадщини 

є державна підтримка реалізації інвестиційних проектів. 

У 2019 році район отримав значну фінансову підтримку и на реалізацію 

інвестиційних проектів соціального спрямування в обсязі 11,88 млн. грн. у 

вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

Фінансувалися 26 проектів в т.ч.: 

 медицини– 2 проекти; 

 освіти – 9 проектів; 

 дорожньої  інфраструктури – 10 проектів; 

 спорту – 1 проект; 

 культури– 2 проекти; 

 придбання основних засобів – 2 проекти. 
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Загальна вартість реалізованих проектів 12,38 млн. грн., на їх 

реалізацію із районного, міського, сільських бюджетів та інших джерел 

фінансування залучено майже 0,5 млн. грн.  

Ефективність роботи системи «Рrоzоrrо». 

За результатами моніторингу сайту  Рrоzоrrо, Бершадська  районна 

державна адміністрація займає 5 місце серед районів області за кількістю 

проведених електронних закупівель. 

За 2019 рік бюджетними закладами, установами, організаціями, які 

утримуються за кошти районного бюджету проведено 394 електронних 

закупівель. Очікувана вартість становила 68,7 млн. грн. Зекономлено коштів  

3,6 млн. грн.. 

Загалом за 2019 рік проведено 337 допорогових  та 57 тендерних 

закупівель. Економія коштів по допорогових закупівлях склала 2,3 млн. грн. або 

8,9 % від загальної суми закупівель, по тендерних – 1,35 млн. грн. або 3,0 % від  

загальної суми  закупівель.  

Аграрний  та  промисловий  сектор. 

Промисловими підприємствами району в 2019 році реалізовано товарної 

продукції на суму  560 млн. грн., (у 2018 - 636,6 млн.грн.). Питома вага в 

загальнообласному обсязі складає 0,7 %. Обсяг реалізованої продукції на одну 

особу 9657,4 грн. 

Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх форм 

власності в рослинництві є вирощування зернових культур (пшениця, ячмінь, 

кукурудза, горох) та технічних культур (соняшник, соя, озимий ріпак, цукрові 

буряки), в тваринництві виробництво м’яса, молока.  

Сільськогосподарську діяльність на території району здійснюють                                       

182  агроформувань, в т.ч. приватних підприємств – 22 господарських 

товариств – 21, фермерських господарств – 137, інших суб’єктів  

господарювання – 2. 

Діяльність галузі рослинництва спрямована на інтенсифікацію 

виробництва, розширення обсягів застосування мінеральних добрив і засобів 

захисту рослин, впровадження високоврожайних сортів та гібридів і новітніх 

технологій. 

Під  урожай 2019 року сформовано оптимальну структуру посівних площ, 

де зернові займали 60%, технічні 36%, кормові 3%, овочеві 1%.  

Сільгоспідприємствами  району зібрано врожай зернових і зернобобових 

культур 282,8тис.тонн, при середній врожайності 56,3 ц/га. Урожайність озимої 

пшениці склала 56,5 ц/га, ячменю 50 ц/га, озимого ріпаку 27,6 ц/га. Кукурудза 

зібрана на площі 20400 га, намолочено 175,8 тис.тонн, при середній 

урожайності 84,7 ц/га. Зібрано соняшнику на площі 15260 га, намолочено 56,3 

тис. тон при урожайності 36,1 ц/га. Соя зібрана на площі 1255 га при 
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урожайності  21,8 ц/га. Цукровий буряк зібрано на площі 607 га, 

урожайність склала 383 ц/га.  

Під урожай 2020 року посіяно 3513 га озимого ріпаку,  15153 га озимої 

пшениці, 1222 га озимого ячменю, 15 га жита, 95 га тритикале.  

В галузі тваринництва сільськогосподарськими підприємствами  

вироблено  13,6 тис. тонн м’яса,  9,4 тис. тонн молока, що на 100 га 

сільськогосподарських угідь відповідно становить м’яса – 208 цнт, молока – 

143 цнт.   

В сільськогосподарських  підприємствах району  утримується   3800 голів  

ВРХ, в т.ч. 1293  корів, 8769 голів свиней, та 735,1 тис. голів  птиці. 

В районі діє  мережа молокоприймальних пунктів. Молокопереробні 

підприємства здійснюють заготівлю молока від населення в 37 населених  

пунктах, де створено 42 молокоприймальних пункти. 

Ефективно працює сільськогосподарський обслуговуючий кооператив  

молочного напрямку  в  селі Джулинка, який налічує 92 члени.  Кооперативом 

заготовлено молока 732,4 тонн  на суму майже 4,0 млн.грн. 

У 2019 році землекористувачами виплачено власникам 219 млн. грн. 

орендної плати за землю, що становить 102,7% до нарахованої. 

Дотримання державних гарантій з оплати праці, легалізації її 

виплати. 

Робочою  групою з вивчення питань, легалізації найманої праці у 

суб’єктів підприємницької діяльності проведено вивчення стану справ у 302 

фізичних осіб-підприємців, виявлено 50 найманих працівники без оформлення 

належним чином трудових відносин. Після проведеної роз’яснювальної роботи 

до фіскальної служби  надано 38 повідомлень про прийняття працівників на 

роботу та 7 осіб оформилися фізичними особами підприємцями. 

У звітному періоді проведено вивчення стану справ у  55  підприємствах, 

установах та організаціях району. 

Заборгованості із виплати заробітної плати в районі не виявлено. 

Мале підприємництво  та  діяльність  ЦНАП 

Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-

економічного розвитку району. Малий та середній бізнес, як самостійний 

елемент ринкової економіки, істотно впливає на структуру перебудови у 

економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, 

роздрібного товарообороту та послуг населенню.  

Суб’єкти малого підприємництва забезпечують зайнятість 3091  чоловік, 

в т. ч. на статистично малих підприємствах зайнято 12 

81  чол. 

Галузева структура малого підприємництва району свідчить, що більш 

привабливою для розвитку бізнесу залишається невиробнича сфера, 
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представниками малого бізнесу обслуговується велика частина сфери 

споживчого ринку. Також діяльність суб’єктів малого підприємництва 

зосереджується у сфері надання послуг, будівництва, ремонту житла, 

виготовлення вікон, виробів з деревини та металу. Суб’єкти малого 

підприємництва освоюють все більше нових напрямків діяльності та надають  

населенню послуги, що потребують великої освітньої підготовки, більш 

інтелектуального підходу до ведення бізнесу, в т.ч.: послуги з бухгалтерського 

обліку, юридичні послуги тощо.  

Із зареєстрованих 2492 суб’єктів підприємницької діяльності діючими є 

2322 суб’єкти малого і  середнього підприємництва - це 288 юридичних осіб та 

2034 фізичних осіб.  

До місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва надійшло 

52,3 млн. грн. що складає 33,9% до загальної суми надходжень. З них від 

юридичних осіб – 32,4 млн. грн., фізичних осіб – приватних підприємців – 19,8 

млн. грн. 

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів складає 82,3 млн. грн. або 

29,5% до загального показника. В тому числі внесок юридичних осіб – 59,4 

млн. грн., фізичних осіб – 22,9 млн. грн. 

Платниками єдиного податку є 121 юридична та 1420 фізичних осіб. В 

2019 році ними сплачено єдиного податку в розмірі 17,2 млн. грн. 

З метою підвищення якості та прозорості надання адміністративних 

послуг у Бершадському районі створений та працює Центр надання 

адміністративних послуг. 

До переліку адміністративних послуг включено 107 видів послуг.  

В Центрі надання адміністративних послуг надано 11 547  

адміністративних послуг.  В  тому числі в  розрізі суб’єктів  надання  

адміністративних послуг:  

- реєстраторами фізичних та юридичних осіб – 1300;  

- реєстратором  нерухомого майна – 2779;  

- відділом Держгеокадастру – 4470;  

- УМСП - 1830;  

- Департаментом Держархбудінспекції у Вінницькій області  – 385;  

- міграційна служба – 12;   

- Держпродспоживслужба – 3.   

- надано 768 консультацій спеціалістами ЦНАПУ. 

Із загальної кількості адміністративних послуг по району (11 547 послуг), 

середній показник за 1 місяць становить 962 адмінпослуги. 

За 2019 рік в районний бюджет від надання адміністративних послуг 

надійшло – 513 464,14грн.. 
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Центр надання адміністративних послуг проводить реєстрацію  

бажаючих отримати послуги мобільного сервісного центру МВС.  

Організовано щомісячні візити мобільного сервісного центру.  Загалом 

послугами мобільного сервісного центру скористалось 352 жителі району. 

Інвестиційна діяльність та будівництво.  

Однією  з основних складових інвестиційної діяльності  є залучення  

капітальних інвестицій. 

В 2019 році підприємствами та організаціями району за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 169,5 млн. грн. капітальних інвестицій що 

складає 1,8% до загальнообласного показника. На одну особу припадає 2920 

грн. 

Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт власними силами склав 6,7 

млн.. грн.. 

Залучення  грантових коштів. 

З метою залучення додаткових коштів на соціально-економічний  

розвиток територій, громади району активно  долучилися  до  участі  у 15 

обласному  конкурсі  проектів розвитку територіальних громад.  

Підготовлено 50 проектних  пропозиції. Переможцями  визнано  21 

проект, з  них  5 по  екологічному  напряму.  

9 проектів орієнтовані на капітальний  ремонт, реконструкцію чи 

будівництво об’єктів  освіти, 1 спортивної інфраструктури, 2 на  об’єкти 

культури, 3 на благоустрій паркової зони та  1 інфраструктурний  проект. 

Загальна вартість проектів-переможців становить 6,08 млн. грн., в  тому  

числі з фонду Конкурсу – 1,27 млн. грн., з місцевого бюджету – 3,35 млн. грн., 

залучено кошти спонсорів в сумі 1,4 млн. грн. 

В ІІІ районному конкурсі проектів розвитку  територіальних громад  

визнані  переможцями 17 проектів. 

Загальна вартість проектів-переможців становить 2635,125 тис.грн., в 

тому числі фонд конкурсу – 1314,384 тис.грн., кошти учасників – 673,741 

тис.грн. та кошти підприємств-спонсорів – 647,00 тис.грн. 

Споживчий  ринок  та  сфера  послуг. 

Роздрібний товарооборот склав 104,2 млн. грн.   

Торговельні послуги населенню району надають 519 закладів,  у тому 

числі: магазинів – 417, кіосків – 29, інших закладів (аптеки, ветаптеки, 

автозаправочні станції) – 37. В районному центрі розташовані 208 об’єктів, 

решта в сільській місцевості.  В свою чергу, з усіх об’єктів торгівлі 23%  – 

продовольчі,  48% – непродовольчі, 29% - змішані. 

 Загальна торговельна площа закладів торгівлі становить 37,1 тис. м. кв.  
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В ресторанному господарстві 56 закладів на 3726 посадкових місць. Діє 

2 ринки на яких обладнано 1143 торгових місця та одинадцять торгових 

майданчиків в сільській місцевості. 

Побутові послуги здійснюють близько 120 суб’єктів господарювання 

району. Найбільшу кількість послуг здійснюють підприємці району в сфері 

обслуговування та ремонту автомобілів, надання перукарських послуг, 

ритуальних послуг.  

Обсяг реалізованих послуг в ринкових цінах склав 67,5 млн. грн.. Із 

загальної суми 17,6 млн. грн. реалізовано населенню (+12,9%). 

Житлово-комунальне господарство  та  благоустрій  територій. 

Проводилася робота з благоустрою населених пунктів. Здійснювався 

поточний ремонт доріг, оплата та ремонт вуличного освітлення, вивезення 

сміття, впорядковувались дороги та придорожні смуги, місця масового 

перебування та відпочинку людей, прилеглі території загальноосвітніх шкіл, 

дошкільних навчальних закладів, охорони здоров’я, будинків культури та 

клубів, території парків та скверів, кладовища, пам’ятники та братські могили. 

В 2019 році на благоустрій витрачено 977 тис. грн. з місцевих бюджетів. 

Населенням  за житлово-комунальні послуги сплачено 29,5млн. грн..  

Рівень сплати за житлово – комунальні послуги складає 99,2%.  

На  утримання  доріг комунальної власності  використано 5998,5 тис. грн. 

На  дорогах  загального користування  виконано ремонтних робіт на  

32828,0 тис. грн., в  тому  числі  за  рахунок  коштів  державного бюджету, що 

спрямовані в сферу дорожнього господарства в сумі 14157,8 тис. грн., за  

рахунок  позабюджетних джерел 500,00 тис.грн., за рахунок коштів місцевих 

бюджетів у вигляді спів фінансування в сумі 3445,6 тис.грн. відповідно до 

програми   реконструкції  ремонту та  експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування Бершадського району на 2019-

2021 р.р. 

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулицях Будкевича, Матросова, Тітова, 1 

Травня та вулиці Черняховського в м.Бершадь. Загальна вартість виконаних 

робіт становить 3706,8 тис.грн. 

З  метою забезпечення  населення  району  якісною  питною водою, 

продовжувалась реалізація двох проектів по будівництву водогонів у 

м.Бершадь та у с.Флорино, загальною протяжністю 17 км. 

Станом на звітну дату завершено будівництво водогону у с.Флорино. В 

загальному підключено 2902 дворів.  

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, 

виконаних підприємцями – фізичними особами) перевезено 491,6 тис. 

пасажирів, пасажирооборот становив 22,4млн. пас. км.  
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Підприємствами автомобільного транспорту всіх форм власності, які 

виконували вантажні перевезення на комерційній основі, перевезено 93,5тис. 

тонн вантажів та виконано 25,5 млн. тонно-кілометрів. Обсяг перевезених 

вантажів зменшився на 0,3% проти відповідного періоду минулого року, 

вантажооборот  – на 4,6%. 

На виконання вимог ст. 32 Закону України від 5 березня 1998 року 

№187/98-ВР «Про відходи», з метою обмеження та запобігання негативному 

впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини 

проводилася  інформаційно-агітаційна, роз’яснювальна робота з населенням 

щодо необхідності сортування сміття. 

Відповідно до  рішенням  26 сесії 7 скликання Бершадської районної ради 

від 22.12.2018 року затверджено Програму поводження з твердими побутовими 

відходами в Бершадському районі на 2019-2021 роки; 

Бершадською міською радою розроблена та затверджена програма 

поводження з твердими побутовими відходами в м.Бершадь на 2017-2020 роки.  

Станом на звітну дату Бершадською міською радою виготовлено 

проектно – кошторисну документацію на сміттєсортувальну лінію. ПКД 

пройшла експертизу і заходиться у проектувальника на доопрацюванні.  

Система роздільного збирання відходів в районі на початковій стадії 

формування.  Роботу  з сортування  сміття  розпочато в  селах  М’якохід, 

Красносілка, Лісниче, Кидрасівка, Тернівка, Михайлівка,  Сумівка, Флорино. 

Енергоефективність та енергозбереження. 

З метою подальшої реалізації політики енергоефективності та 

енергозбереження на території району, діє програма енергозбереження у 

Бершадському районі на 2017-2020 роки. 

Реалізація програми енергозбереження передбачає впровадження 

енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування, 

будівництво та реконструкцію котелень в загальноосвітніх закладах району, 

поліпшення теплозахисних властивостей будівель, використання 

енергозберігаючих технологій. Планується також використання нетрадиційних 

та відновлюваних джерел енергії.   

У 2019 році на виконання  Програми для відшкодування   відсоткової  

ставки   (5% річних) по кредитах на заходи  з енергозбереження  та придбання 

котлів  на альтернативному  виді палива для  населення  та  ОСББ  відповідно 

до рішення 25 сесії 7 скликання 28.12.2018 року виділено 100,0 тис.грн. 

Соціальний захист населення. 

Протягом  2019 року забезпечено реалізацію виконання державних 

програм щодо вдосконалення системи надання житлових субсидій, пільг з 

оплати житлово-комунальних послуг, надання соціальної підтримки 

малозабезпеченим сім’ям, здійснення соціальної підтримки переміщених осіб, 
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учасників антитерористичної операції  і членів їх сімей та інших соціально 

незахищених громадян  Бершадського району. 

На обліку в Єдиному  державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги (ЄДАРП)  перебуває 18467 пільговика.  В тому числі: 

118 осіб з інвалідністю (із них – 14 з числа учасників АТО), 641 учасникі 

бойових дій (із них 463 – з числа учасників АТО), 733 учасників війни, 274 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 218 постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС, 418 багатодітних сімей, в яких виховується 1341 дитина. 

На надання пільг на житлово-комунальні послуги, придбання твердого 

палива та скрапленого газу в 2019 році профінансовано з державного бюджету 

6 млн. 84 тис. грн.  

Скористались своїм право на забезпечення пільговим твердим паливом 

1335 осіб, 628-ом  пільговикам нараховано грошову компенсацію на придбання 

балонного скрапленого газу. За рахунок коштів районного бюджету:  за надані 

пільги з послуг зв’язку профінансовано Вінницькій філії ПАТ «Укртелеком» 

51 516,41 грн., профінансовано компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян у міському та приміському сполученні 382 684,29 грн. 

(автоперевізнику ТОВ «Бершадське АТП-10527»- 269 455,40 грн. та 

Шевченківській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці – 113 

228,89 грн.).   

Проведено  обстежень матеріально-побутових умов 1461 отримувачів 

державних соціальних допомог, що на 36% більше ніж в минулому році, 

обґрунтовано відмовлено в призначенні 62 сім’ям. Здійснено моніторинг 

правильності призначення утримувачів державних соціальних допомог 14-ти 

територіальних громад і 2-х об’єднаних територіальних громад.  В результаті 

проведеної роботи виявлено 75 порушень отримувачів допомог та житлових 

субсидій. 

Протягом 2019 року із державного бюджету на соціальні виплати 

використано коштів: 

- на державну допомогу сім'ям з дітьми на суму 34676,2 тис. грн.;  

- на виплату  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім'ям  

14797,0 тис. грн.; 

- на виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям  з інвалідністю – 17738,7 тис. грн.; 

- на виплату тимчасової державної допомоги дітям  473,0 тис. грн.; 

- на виплату допомоги багатодітним сім’ям 4435,4 тис.грн.; 

- на виплату житлової субсидії для відшкодування витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого палива та  на  оплату  житлово-комунальних послуг 

– 24563,0 тис. грн.. 

Заборгованості по виплаті допомог немає. 
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Проведено виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам 

війни та жертвам нацистських переслідувань  1662 особам  на загальну суму 1 

768 535 грн.., забезпечено   за  рахунок  коштів  державного  бюджету 

безоплатними путівками до санаторно - курортних закладів 11 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни,  8 учасників бойових дій та 43 особи з 

інвалідністю. 

Рішенням 23 сесієї Бершадської районної ради 7 скликання від 02 

листопада 2018 року затверджено програму соціально-матеріальної підтримки 

учасників бойових дій на Сході України, учасників Революції Гідності, осіб, що 

заключили контракт із Збройними Силами України та ГО «Спілка учасників 

АТО Бершадського району» на 2019-2020 роки, щодо надання матеріальної 

допомоги військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також брали участь в АТО/ООС. 

Згідно даної програми надано матеріальної допомоги 138 

військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також брали участь в АТО/ООС на загальну суму 322500 

грн., що на 9% більше ніж в 2018 році. 

1393 дітей пільгових категорій району оздоровились у літніх 

пришкільних таборах та стаціонарних оздоровчих закладах. 

На придбання житла з державного бюджету виплачено грошову 

компенсацію в сумі 354 206 грн. одній особі із числа дітей-сиріт (жительці с. 

Баланівка), двом особам з числа дітей позбавлених батьківського піклування 

виділено кошти в сумі 708 412 грн.(354 206 грн на кожну особу).  

Протягом  2019 року  проведено інформаційні кампанії з питань протидії 

торгівлі людьми, щорічну  вуличну акцію «Хода за свободу»,  забезпечено 

роботу інформаційно – консультативних пунктів «Були у рабстві? Звернись! 

Отримай допомогу!», тематичні  семінари з протидії торгівлі людьми «Торгівля 

людьми: державна допомога та захист», розповсюджено тематичні буклети  

«Дізнайся більше», «Якщо Ви потрапили у ситуацію…», «Твої правила 

безпеки» з телефонами «ліній довіри».  

У звітному періоді   438 породіль отримали  «пакунки  малюка»,  з яких  

365 видано Бершадським пологовим будинком  при виписці  породіль,  5 

вручено за місцем проживання породіль.   

Відповідно до урядової програми «Муніципальна няня» з 6 особами,   які 

надають послуги няні, укладено угоду /договір про догляд за дитиною до трьох 

років.  

Охорона здоров’я. 

В 2019 році здійснювались заходи із забезпечення рівного та 

справедливого доступу жителів району до медичних послуг, своєчасного та 

ефективного отримання необхідної допомоги. 
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Медичну допомогу населенню району на первинному рівні надає 

комунальне некомерційне підприємство Бершадський центр первинної медико-

санітарної допомоги, заклади якого оснащені  необхідним обладнанням та 

технічними засобами відповідно до  вимог МОЗ  України.  

На 1 січня 2020 року заключено 41 658 (2018-39606) декларацій, що 

складає 78,5% (2018-74,6 %) від  всіх жителів району. 

Якісно виконувалася Урядова програма «Доступні ліки», відповідно до 

якої понад 10 тисяч  хворих району забезпечено ліками.  

В 2019  році КНП «Бершадський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  від НСЗУ отримано  23, 9 млн. грн.., із яких – 21, 4 мільйони – 

заробітна плата. 

Відповідно до Закону України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування  у сільській місцевості» у с. Красносілка завершено 

 будівництво сучасного  приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини.  Загальна  площа Красносільської  АЗПСМ - 317,3 кв. м. із 

вбудованим житлом для лікаря. Вартість будівництва амбулаторії   9,8 млн. 

гривень. Будівництво фінансувалось за рахунок коштів державної субвенції, з 

районного бюджету на співфінансування будівництва виділено кошти в розмірі 

977 480 грн.. 

Осередком вторинної медичної допомоги  є комунальне некомерційне 

підприємство Окружна лікарня інтенсивного лікування. 

Заклад надає медичну допомогу жителям Бершадського, Теплицького та 

Чечельницького районів.  

Кожне робоче місце лікаря комп’ютеризоване та встановлено програму, 

що дає змогу прослідкувати маршрут пацієнта на всіх рівнях надання медичної 

допомоги. 

В звітному році продовжувалась  робота з поліпшенню матеріально-

технічної бази та впровадження енергозберігаючих заходів. Придбано 

предметів довгострокового користування на 5,9 млн. грн.,  проведено капітальні  

ремонти: хірургічного відділення (376 980 грн.),  відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії (523 240 грн.), переходу клініко – діагностичної лабораторії 

(352 761 грн.), клініко – діагностичної лабораторії КНП «Бершадської ОЛІЛ» 

(988 000 грн.), покрівлі та фасаду лікарняного корпусу, проведено технічне 

переоснащення котельні (1,3 млн. грн.). 

Для комунальних некомерційних підприємств «Бершадський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та «Бершадська ОЛІЛ», через діючу 

районну програму «Збереження здоров’я громадян - жителів Бершадського 

району - запорука сталого економічного розвитку району на 2016-2020 роки» з 

районного бюджету виділено кошти в сумі 11 мільйонів 665 тис. грн. для 

проведення капітальних ремонтів хірургічного відділення та відділення 
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анестезіології і інтенсивної терапії,  клініко-діагностичної лабораторії, на 

технічне переоснащення котельні КНП «Бершадська ОЛІЛ», на проведення 

капремонту Шляхівської амбулаторії ЗПСМ та ліфта Бершадської амбулаторії 

ЗПСМ, харчування донорів та інші заходи відповідних програм. 

Галузь освіти та спорту. 

Загальний зведений бюджет освіти району в 2019 році становив 187 млн. 

893тис.гривень. Заробітна плата з нарахуванням 145 млн. 178 тис. грн..  

В 2019 році ключовою складовою освітнього реформування стало 

впровадження реформи «Нова українська школа». 

На обладнання перших класів «Нової української школи» у 2019 році 

район отримав субвенцію з державного бюджету — 1 млн 479 тис 353тис. грн, 

за умовою співфінансування з районного бюджету виділено 215 тис 811 грн. та 

з бюджету Шляхівської ОТГ – 17 тис. 638 грн. Загальний обсяг такої субвенції 

становить 1 млн. 712 тис. 802 грн. 

Придбано 200 учнівських, 20 вчительських комп’ютерів, 37 ноутбуків на 

суму 4 млн. 175 тис. грн., 18 мультимедійних комплексів на суму 924 тис. грн.  

Закуплено шкільний автобус в Шляхівську опорну школу вартістю 1 млн. 

735 тис. грн. та спец автомобіль для надання додаткових розвитково-

корекційних послуг для діток з ООП, що не мають змоги отримувати ці послуги 

в ІРЦ, вартістю 1 млн. 295 тис. грн. 

На виконання районної програми з енергозбереження та з метою 

впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти протягом 2019 

року замінено 355 вікон, 35 дверей у Бершадській №1, Устянській, Осіївській, 

П’ятківській, Флоринській, Ставківській, Тернівській, Поташнянській, 

Кидрасівській школах.  

 Відновлено теплотрасу в Серединській школі №1 (157 тис. грн.), 

здійснено капітальний ремонт системи опалення в Поташнянській ЗОШ, 

замінено димохідну трубу у Війтівській школі на суму 280 тис. грн., здійснено 

капітальний ремонт покрівлі котельні Тернівської школи на суму 72.5 тис. грн. 

Закуплено енергозберігаючі лампи майже на 30 тис. грн. 

Також, здійснено капітальний ремонт спортивної зали в Бирлівській 

школі на суму 190 тис. грн., та в Поташнянській школі. 

 Закуплено матеріали для утеплення спортивної зали Красносільської 

школи на суму 350 тис. грн. 

Для усіх шкіл закуплено спортивний  інвентар (волейбольні, футбольні, 

баскетбольні м’ячі, мати, сітки, скакалки) на загальну суму 158 тис. грн. 

Завершено капітальний ремонт харчоблоків Бершадської ЗОШ №3 (209 

тис. грн.), Серединської школи (400 тис. грн.), Великокиріївської (553 тис. 

грн..), встановлено нову вентиляційну систему у харчоблоці Шляхівської 

школи на суму 400 тис. грн., завершуються роботи у харчоблоці Михайлівської 
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школи (132 тис. грн.) Закуплено технологічне обладнання харчоблоку 

Війтівської ЗОШ (190 тис. грн.), меблі та технологічне обладнання у 

П’ятківська школу (близько 100 тис. грн.). Також  закуплено холодильники, 

м’ясорубки, електроплити, електросушки на що використано 105 тис. грн.. 

Проведено благоустрій території шкільного подвір’я Баланівської школи 

(350 тис. грн.) та водовідведення будівлі Яланецької школи (110 тис. грн.). 

На 53 тис. грн. закуплено спецодяг для обслуговуючого персоналу. 

Протягом  року проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові 

заходи в рамках районної спартакіади з таких видів спорту як футбол, легка 

атлетика, баскетбол, волейбол, стрітбол, настільний теніс, міні-футбол, а також 

комплексні змагання. 

В районі функціонує  ДЮСШ, де займається 606 учнів, які відвідують 

секції з греко - римської  боротьби, футболу,  веслування на байдарках і каное, 

легкої атлетики, стрільби стендової  і  кульової, волейболу, сумо.   

Вихованці спортивних шкіл вдало виступають на обласних, Всеукраїнських і 

Міжнародних змаганнях, де стають переможцями і призерами змагань. 

Здійснено поточні ремонти спортзалів, роздягалень, спортивних кімнат, 

спортивних майданчиків, приміщень для занять фізичною культурою і спортом, 

збудовано майданчик зі штучним покриттям в с. Війтівка. 

Галузь культури. 

Реалізація державної політики щодо збереження і використання 

культурної спадщини, організація дозвілля, розвиток професійної та народної 

творчості  - є і залишаться надалі,  основним завданням галузі культури. 

Виконання цих завдань забезпечують 87 закладів культури, 305 клубних 

формувань в т.ч.  164 дитячі,  9 молодіжні, 78 художники та майстри мистецтв. 

Серед колективів 133 вокально – хорові, 17 музично – інструментальних, 70 

театральні, 40 хореографічні, 13 фольклорні, 1образотворчого , 9 декоративно – 

ужиткового мистецтва та 22 любительських об’єднання та клубів за інтересами.  

В звітному періоді зміцнено матеріально – технічну базу закладів 

культури району на суму 5025, 3 тис. грн. Проведено капітальні та поточні 

ремонти приміщень у -  19 закладах культури (2018 - 24) на суму  3766.8 тис. 

грн.. 

Виконуючи завдання районних галузевих програм творчі колективи 

презентувати аматорське мистецтво району на 4-Міжнародних, 13- 

Всеукраїнських,  17 - обласних,  3 - регіональних конкурсах, фестивалях і 

неодноразово здобували почесні звання лауреатів, дипломантів, отримували 

Гран – Прі. 

На високому рівні в районі проведено  І – ий обласний фестиваль 

родинної творчості «Українська родина - душі берегиня», еко - музичний  

фестиваль «Skyline», який об’єднує в  собі екологічні, оздоровчі , спортивні, 



 14 

музичні, творчі та інші програми в стилі «еко», заходи із вшанування 

знаменитих  земляків  філософа Василя  Думанського  з с. Серединка, педагога, 

громадського діяча Родіона Скалецького.   

  

Структура райдержадміністрації. 

З метою здійснення повноважень визначених  Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації»  в 2019 році структуру Бершадської районної 

державної адміністрації складали апарат та 10 самостійних структурних 

підрозділів. 

 Станом на 01.01.2020 року  чисельність працівників Бершадської 

райдержадміністрації складала - 133 штатні одиниці, з них посади державних 

службовців 113 осіб, посад керівних працівників, на яких не поширюється дія 

закону України «Про державну службу» - 3, працівників, які виконують функції 

з обслуговування та техперсоналу – 17 осіб, фактично працюючих  - 116, 

вакансій –17. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів від 03 листопада 2019 року № 

923 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 

2012 р. № 606» та від 03 листопада 2019 року № 926 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746» у 2019 році розпочато 

скорочення чисельності працівників райдержадміністрації та зміни її структури, 

який завершиться у лютому 2020 року.   

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від                          

20 листопада 2019 року № 902 «Деякі питання встановлення граничної 

чисельності працівників райдержадміністрацій» затверджено граничну 

чисельність працівників райдержадміністрацій. У додатку до вищезазначеного 

розпорядження затверджено граничну чисельність працівників Бершадської 

районної державної адміністрації у кількості 88 одиниць, у тому  числі апарат 

райдержадміністрації 14.  

Враховуючи, що чисельність працівників районної державної 

адміністрації станом на 01.01.2020 становила 133 штатних одиниці, у тому 

числі апарат райдержадміністрації – 32 одиниці, скороченню підлягають 45 

штатних одиниць, в тому числі апарат - 18.  

 

 

 

 

  


