
Доброго дня колеги, голови територіальних громад, присутні!

Здійснюючи  свої  повноваження  Чернівецька  районна  державна
адміністрація  діє  у  відповідності  до  Конституції  України,  Закону  України
«Про  місцеві  державні  адміністрації»,  Закону  України   «Про  державну
службу»  та  інших  нормативних  актів.  Основною   метою   діяльності
районної   державної  адміністрації   є   забезпечення   реалізації   державної
політики   на   території  району,   його   соціально-економічного   та
культурного   розвитку,   а   також  надання  доступних  і  якісних
адміністративних  послуг  населенню.  Зв’язок  між  державою  та
громадянином, вирішення нагальних  проблем окремої людини є пріоритетом
у роботі районної державної адміністрації. 

Протягом  2019  року  районною  державною  адміністрацією  було
підготовлено і внесено на розгляд сесії  районної ради ряд питань з різних
аспектів  життєдіяльності  району.  При  цьому,  першочергова  увага
приділялась  питанням,  які  обумовлюють  перспективи  розвитку  території
району  і  сприяють  поліпшенню  умов  життя  населення.  З  цією  метою
своєчасно розроблені і подані на розгляд районної ради проекти Програми
економічного і соціального розвитку району, районного бюджету на 2019 рік,
комплексні програми різного спрямування. Всього прийнято 14 програм, до 9
- внесено зміни.

Робота   районної   державної   адміністрації,   як   місцевого   органу
виконавчої  влади,  в  співпраці  з  органами  місцевого  самоврядування,
депутатським корпусом районної ради, при належній взаємодії з керівниками
суб’єктів господарювання, громадськими організаціями,    була спрямована
на  реалізацію   Програми  соціально-економічного     розвитку  району  та
делегованих районною радою повноважень.

Загальний  обсяг  доходів  бюджетів  району  по  загальному  та
спеціальному фондах в 2019 році склав 181 мільйон 387 тисяч 600 гривень, з
них доходи загального фонду бюджетів району за 2019 рік складають 176
мільйонів 421 тисяча 500 гривень, або 96,2 відсотка всіх доходів і  доходи
спеціального фонду – 4 мільйони 745 тисяч 100 гривень – 3,8 відсотка. 

          Загальний обсяг доходів загального фонду бюджетів району за 2019 рік
складає  176  мільйонів  421  тисяча  500  гривень,  з  яких  власні  доходи
складають 51 мільйон 968 тисяч 700 гривень, або 29,4 відсотка всіх доходів,
базова  дотація  –  10  мільйонів  791  тисяча  900  гривень  (6,1  відсотка),
додаткова дотація – 6 мільйонів 462 тисячі 300 гривень (3,7 відсотка), освітня
субвенція  –  35  мільйонів  735  тисяч  700  гривень  (20,2  відсотка),  медична
субвенція – 12 мільйонів 402 тисячі 100 гривень (7,0 відсотків), субвенція з
місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 57 мільйонів 305 тисяч 500
гривень (32,5 відсотка), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих



територій – 1 мільйон 724 тисячі гривень (1 відсоток), а також отримано 31
тисяча 300  гривень стабілізаційної дотації, що складає (0,1 відсотка). 

Власні доходи бюджетів району сформовані  від надходжень податку
з доходів фізичних осіб в сумі 29 мільйонів 345 тисяч гривень, що складає в
структурі 56,5 відсотка. По єдиному податку виконано -  11 мільйонів 352
тисячі  900  гривень,  що  складає  –  21,8  відсотка   та   податку   на  майно
виконано в загальній сумі 8 мільйонів 497 тисяч 900 гривень , що складає –
16,4 відсотка ; 1 мільйон 153 тисячі 100 гривень отримано акцизного податку,
що складає 2,2 відсотка та інші податки займають 3,1 відсотка або 1 мільйон
619 тисяч 800 гривень.

  Доходів  загального  фонду  (без  урахування  обсягів  міжбюджетних
трансфертів)  за  2019  рік  мобілізовано  на  суму  51  мільйон  968  тисяч  731
гривня і становить 105,4 відсотки до плану на рік, проти відповідного періоду
2018 року по звіту надходження збільшилися на 4 мільйони 234 тисячі 374
гривні,  або 8,9 відсотка.  По районному бюджету доходів загального фонду
(без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів)  за рік мобілізовано на
суму 29 мільйонів 973 тисячі 240 гривень, що становить 104,4 відсотків до
річного плану, проти відповідного періоду 2018 року по звіту надходження
збільшилися на 2 мільйони 691 тисячу 302 гривні, або 9,9 відсотка.

 Щодо  сільських  та  селищного  бюджетів  по  доходах  бюджети
виконуються  відповідно  до  запланованих  показників  на  2019  рік  -  із  11
сільських і селищного бюджетів виконано 12 бюджетів.     

Видаткова  частина  бюджетів  Чернівецького  району  за  2019  рік
виконана на суму 182 мільйони 584 тисяч 600 гривень, з них по загальному
фонду  171 мільйон  232 тисячі  300  гривень та  по  спеціальному  фонду
11 мільйонів  352 тисячі  300  гривень. Із  загального  фонду  передано  до
спеціального фонду 7 мільйонів  283 тисячі 600 гривень. 

З  промислових  підприємств в  1  кварталі   2019  році  працювало
приватне  підприємство  ПП « РЕНА –МП».    Підприємством вироблено
продукції на суму 390 тисяч гривень, сплачено податків на суму 250 тисяч
гривень.  Кількість  працюючих  40  чоловік  з  середньомісячною заробітною
платою  4200 грн.       В ІІ кварталі 2019 року  дане підприємство змінило
свою юридичну і фактичну адресу. 

Протягом звітного року в районі  також  працював сир-завод,  який є
виробничим  підрозділом  ТОВ  «БІМОЛ»    зареєстрований   в  м.  Березне
Рівненської  області.       Протягом  двох   років  проводилось  розширення
виробництва, а саме встановлено   технологічну лінію по виробництву масла
та виробництву козеїну,  лінію по виробництву твердих сирів.   Створено 8
робочих  місць.   Проблемою  залишається   те  ,  що  підприємство  сплачує
податки по місцю реєстрації.



  Важливу  роль  в   економіці   району  відіграє   мале  і   середнє
підприємництво. Створення сприятливого середовища для формування  та
функціонування  суб`єктів  підприємництва  є  одним  з  дієвих  засобів
розв`язання першочергових соціальних та економічних проблем району.     

Всього в районі  зареєстровано 578 суб`єктів  малого підприємництва
та  2 середніх  підприємства, в  т.ч.  юридичних  133 та 445 фізичних осіб -
підприємців. Із  них  діючих:  всього  522,  юридичних -  80,  фізичних -  442.

В 2019 році зареєстровано 8 юридичних  і 65 фізичних осіб, припинили
свою  діяльність  1  юридична  і  79   фізичних  осіб.
Протягом  року  надходження  від  суб’єктів  малого  та  середнього
підприємництва  склали  43 мільйони 500 тисяч  гривень або 40,6 відсотка до
всіх надходжень.  
З  метою  ефективного  використання  бюджетних  коштів   при  здійсненні
державних  закупівель  ,  створення  конкурентного  середовища  та  усунення
корупційних проявів у бюджетній сфері  установами та організаціями району
за 2019 рік проведено 219 електронних закупівель на суму 22 мільйони 699
тисяч  841  гривню.  Економія  коштів  склала  2  мільйони  574  тисячі  877
гривень, або 11,3 відсотка  від загальної суми.

Торгівельна мережа району має достатні потужності для забезпечення
потреб населення необхідними товарами.  Вона нараховує 111 підприємств
роздрібної  торгівлі,  11  закладів  громадського  харчування,  9 аптек,
Чернівецький  ринок  та  3  торгові  площадки. Крім  того,  надають  послуги
населенню   4  ветеринарних  аптеки.  Торгівельними  підприємствами  та
організаціями району в 2019 році реалізовано товарів на суму  23 мільйони
500 тисяч гривень. 

Обслуговуючими  підприємствами  та  організаціями  району  надано
платних  послуг  населенню  на  2  мільйони  800  тисяч  гривень.  Побутове
обслуговування в районі здійснюють: 6 перукарень, 2 майстерні по ремонту
побутової  та  радіотехніки.  Послуги  поштового  зв’язку  надає  Чернівецьке
відділення  Центру  поштового  зв’язку   Вінницької  дирекції  Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» . Також обслуговує
жителів  району  відділення  компанії  «Нова  пошта»,  послуги  якої  мають
великий попит.

Послуги телефонного та інтернет зв’язку надає Чернівецька станційно
–  лінійна  дільниця  №7  ПАТ  «  Укртелеком».  Доступ  до  мережі  інтернет
мають:  «  Відкритий доступ»  -  всі  населені  пункти району,  «  Швидкісний
інтернет»  -  5  населених  пунктів  (Сокіл,  Мазурівка,  Моївка,  Борівка,
смт.Чернівці.)   Крім  цього  налагодженням  інтернету  займається  компанія
ПрАТ «Дата груп», яка на сьогодні надає можливість користування якісним
інтернетом жителям сіл Вила – Ярузькі , Лозове. В районі введено в дію 10
веж мобільного зв`язку «Київстар», 1 вежу – «Life», 1 вежу -«UMC».



Проблемними  питаннями  в  сфері  побутового  обслуговування  є
відсутність  майстерень  по  пошиву та  ремонту  одягу,  недостатня  кількість
майстерень по ремонту побутової та радіотехніки.

З  метою  спрощення  процедури  оформлення  документів    в  районі
функціонує  Центр  надання  адміністративних  послуг.  Протягом  2019  року
було  надано  3716  адміністративних  послуг,  що  на  185  послуг  більше
минулого року, а саме: земельні відносини – 2663, реєстрація бізнесу  - 402,
реєстрація майна – 476, соціальні послуги – 48, інші – 127.  Перелік послуг,
які  надаються  в  Центрі  налічує  112  послуг,  з  них  10  послуг  он-лайн.
Створено сторінку ЦНАПу в мережі "Facebook" для висвітлення необхідної
інформації для суб’єктів звернень щодо отримання адміністративних послуг.
         Основою економіки нашого району – є аграрна галузь. В користуванні
сільськогосподарських  підприємств  знаходиться   27  тисяч  500  гектарів
сільськогосподарських угідь, в тому числі 27 тисяч 200  гектарів ріллі.

Сьогодні  в  районі  функціонує   46  сільськогосподарських  формувань
різних форм власності, з них 33 - фермерські господарства.  
       Традиційно  в  районі  вирощуються  зернові  та  технічні  культури.
Відповідно  до показників за 2019 рік  у структурі посівних площ зернові
складають  59,2  відсотка,  технічні  40  відсоткі,   кормові   та  пар  –  менше
одного відсотка.
      Валовий збір зернових культур за 2019 рік становив майже 94 тисячі
тонн, при урожайності – 58,2 ц/га, валовий збір технічних культур -  29 тисяч
тон   , при середній урожайності – 31 ц/га. 
      В галузі тваринництва в районі прослідковується тенденція до збільшення
чисельності  поголів’я.  Станом на 01.01.2019 року в сільгосппідприємствах
утримується 94 голови великої рогатої худоби, з них 23 корови. Порівнюючи
з 2018 роком поголів’я збільшилося на 10 голів. Надій на корову становив  4
тисячі  721 кілограм  молока.  В минулому році було закуплено 9 одиниць
техніки  на загальну суму 14 мільйонів  гривень.  

Сільськогосподарські  підприємства  району завершили  розрахунки  за
оренду  земельних  ділянок  (паїв)  згідно  укладених  договорів. За  2019  рік
орендодавцям виплачено 93 мільйони 290 тисяч гривень, що на 11відсотків
більше, ніж у 2018 році.   Середній розмір орендної плати  по району склав
10,7  відсотка  при  середньо  обласному. Виплати  здійснено  переважно  в
грошовій формі  –  91,1  відсотка,  зерном –  8,3  відсотка  ,  послугами –  0,6
відсотка.

Значна увага виконавчої влади району приділяється наданню  якісних
соціальних послуг вразливим категоріям населення району. Розроблено й
організовано  виконання  ряду  комплексних  програм  щодо  поліпшення
становища  сімей  та  громадян,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах. В цілому на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення перебувало близько 12 тисяч громадян району, яким надавалося
більше 50 видів різних послуг.



По  видатках  соціального  захисту  населення  та  соціального
забезпечення  загальний  обсяг  коштів  складає  53  мільйони  443  тисячі  22
гривні,  з  яких  пільги  складають  2 мільйони  172  тисячі  гривень  або  3,8
відсотка усіх видатків, субсидії склали 21 мільйон 805 тисяч 500 гривень, або
37,8  відсотка,  допомоги  сім’ям  –  28  мільйонів  945  тисяч  гривень  або  50
відсотків,  утримання територіальних центрів  по обслуговуванню одиноких
громадян – 2 мільйони 836 тисяч гривень або 5 відсотків, видатки служби  в
справах  сім»ї і молоді  склали  406 тисяч гривень  або 0,7 відсотка, інші
заходи в галузі соціального захисту  склали  1 мільйон 577 тисяч гривень  або
2,7 відсотки.

Питання  соціального  захисту  учасників  АТО  постійно  перебуває  на
контролі  в  райдержадміністрації  і  є  пріоритетним  серед  інших.  Постійно
проводиться робота щодо їх соціальної адаптації , трудової , психологічної
реабілітації,  санаторно-курортного  лікування.  Надано  допомогу  учасникам
АТО на  суму  25  тисяч  гривень,  компенсовано  вартість  навчання  2  дітей
учасників  АТО на суму 24 тисячі 300 гривень. 

Не залишаються поза увагою  тимчасово переміщені особи з Донецької,
Луганської  областей  та  Автономної  Республіки  Крим,  яких  станом  на
01.01.2020  р.  перебуває  58  родин  -   переселених  зі  Сходу  та  4  родини  -
переселенців з Криму.  Нарахована щомісячна адресна допомога особам, які
переміщені з  тимчасово окупованої території  України -  19 сім’ям на суму
майже 375 тисяч 600 гривень.

 
Особлива  увага  приділяється  реалізації  державної  політики   з  питань

соціального  захисту  дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та
безпритульності,  оздоровлення  дітей,  виконання  програм  і  здійснення
заходів,  спрямованих на забезпечення соціального захисту сім’ї  та молоді,
запобігання насильству у сім’ї, протидії торгівлі людьми, яка покладена на
службу у справах дітей, сімї та молоді райдержадміністрації.  

           У 2019 році поновлено банк даних на сім’ї, дітей та молодь району.
Так в районі проживає 230 багатодітних сімей, в яких виховується 765 дітей.
Протягом року видано  50 посвідчень батьків та 146  дітей з багатодітних
сімей,   двом   багатодітним  матерям  району   присвоєно  почесне  звання
«Мати-героїня» .

  Організовано проведення інформаційного  заняття для учнів старших
класів загальноосвітніх закладів району в рамках проекту «Волонтерство на
Вінниччині»  за  участю  волонтерів  корпусу  Миру  в  Україні  та  сприяння
Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування.   

      Молодь  району  активно  підтримала  в  районі  проведення    ХІУ
Всеукраїнської  благодійної  акції  «Серце  до  серця»   -  «Дитяче  серденько,
живи!»   Акція  проходила  у  загальноосвітніх,  позашкільних,  професійно-



технічних  навчальних  закладах  та  лікувально-профілактичних  закладах
району. В результаті  акції в районі зібрано  20 тисяч  гривень.  

      До  Міжнародного  дня  сім’ї  організовано:  родинне  свято  «Тепло
родинного  вогнища»  спільно  з  Чернівецькою  ЦБС та   поїздку  30  дітей
пільгових категорій на обласне свято «Моя сім’я – моя гордість» м. Вінниця.

      До Дня захисту дітей організовано поїздку 30 дітей пільгових категорій
на  обласне  свято  до  Подільського  зоопарку .  Для  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування   також   організовано  поїздку  до
родини  Альошкіних   у  село  Букатинку.  Також   до  дня   захисту  дітей
організовано  зустріч  керівництва  райдержадміністрації   з  опікунами,
піклувальниками, прийомними батьками та їхніми вихованцями із врученням
їм подарунків. 

Велика увага приділялась забезпеченню оздоровлення та відпочинку
дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Протягом сезону  2019
року  забезпечено  відпочинком  та  оздоровленням  360  дітей  зазначеної
категорії,  з  них 296 в пришкільних таборах  та 64 дитини в стаціонарних
закладах  оздоровлення,  з районного  бюджету  використано  99 тисяч  200
гривень  на придбання 31 путівки дітям пільгових категорій .

   Напередодні  Дня  захисника  України,   з  метою  національно-
патріотичного виховання  підростаючого  покоління та вшанування героїзму
захисників  незалежності  і  територіальної  цілісності  України,  відбулась
зустріч  за  круглим  столом   керівництва  та  молоді  району  з   учасниками
бойових дій на сході України.  Учасники заходу  взяли  участь у благодійній
акції   з  розпису   імбирного  печива  у  патріотичних  кольорах,  яке  було
продано  на  ярмарці  під  час  районних  заходів  до  Дня  захисника  України.
Кошти від продажу печива передано матерям загиблих воїнів АТО – Галяса
Василя Григоровича та Малюти Володимира Миколайовича. 

  До Новорічно-різдвяних свят організовано:  -  поїздку дітей учасників
АТО:

- на Клавдіївську фабрику ялинкових прикрас Київської області ;

-поїздку 30 дітей пільгових категорій  району на обласне свято  новорічної
ялинки;

    Разом  на  реалізацію  державної  сімейної  та  молодіжної  політики,
соціального захисту дітей вразливих категорій  використано  30 тисяч 800
гривень районного бюджету.  

   Районна  державна  адміністрація  як  орган  опіки  та  піклування
забезпечує  реалізацію прав  дітей  шляхом розгляду  проблемних питань  на
засіданнях  Комісії з питань захисту прав дитини. У 2019 році проведено 12
засідань  комісії,   на  яких  було  розглянуто  більше  півсотні   питань  щодо
захисту прав та інтересів дітей.



За результатами розгляду  у  2019 році  підготовлено  4  судових позови
щодо доцільності  позбавлення батьківських прав та надано статус п’ятьом
дітям, з них четверо влаштовані  у сімейні форми виховання, 1 малолітня
дитина  віком  3  роки  перебуває  у  будинку  дитини,  в  даний  час   з  нею
працюють  кандидати  в  усиновителі.  Особлива  увага  приділяється
забезпеченню  дотримання  вимог  законодавства  щодо  соціального  захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, реалізації права дітей вказаної
категорії на виховання в родині.

На  території  району  проживає  40  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які влаштовані під опіку родичів та прийомні сім’ї,
а також  16 усиновлених дітей.  

Службою у справах дітей створено та постійно оновлюється банк даних
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей,  які
опинились в складних життєвих обставинах, громадян,  які  мають бажання
взяти дітей на виховання в сім’ю, відповідно до законодавства України. 

Службою систематично здійснюється контроль за умовами проживання
та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  в
сім’ях опікунів,  піклувальників,  прийомних сім’ях,  дітей,  які  опинилися  у
складних життєвих обставинах. 

З  метою  запобігання  дитячій  бездоглядності,  вчиненню  дітьми
правопорушень,  службою  у  справах  дітей,  спільно  з  працівниками
Чернівецького   відділення  поліції  Могилів  –  Подільського  відділу  поліції
Головного управління  відділу  Національної  поліції   у  Вінницької  області,
районним центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді   щомісячно
проводяться цільові профілактичні рейди. Протягом 2019 року проведено 25
рейдів, з  неповнолітніми та їх батьками проводено  профілактичні  бесіди.   

     Проведено  профілактичну  роботу  з  учнями  в  6  загальноосвітніх
навчальних закладах району щодо попередження злочинів правопорушень,
вживання  алкоголю,  наркотиків  та  інших негативних явищ серед  дітей  та
інформування про відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів.

По структурі  видатків  по  освітній  галузі  найбільша  питома  вага  –
75,77%  належить  загальноосвітнім  школам,  фінансування  дошкільних
установ  займає  17,99%,  по  закладах  позашкільної  освіти  видатки  склали
1,49%  коштів  освіти,видатки  на  музичну  школу  –  1,84%,  видатки  на
методичну роботу – 0,67% , господарське обслуговування  та централізована
бухгалтерія  –  1,58%,  інші  програми  та  заходи  у  сфері  освіти  -  0,01%  та
інклюзивно-ресурсний центр – 0,65%.

 Для  задоволення  потреб  в  отриманні  дошкільної  освіти
в районі  функціонує 10 закладів та дошкільна група в Саїнському НВК,  де
здобувають  освіту 503 дітей віком від 1 до 6 (7) років. Дошкільною освітою в



районі  охоплено 76 відсотків дошкільнят, у тому числі 90,7 відсотка дітей
віком від 3 до 6 (7). Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей,
індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. З 22 груп діють
4 вікових,18 різновікових.

Чи не найбільших змін в поточному році зазнав Мазурівський заклад
дошкільної  освіти,  де  встановлено  металеву  огорожу,  вимощено  вхід
тротуарною  плиткою,  закуплено  нові  меблі,  на  що  витрачено  100  тисяч
гривень, виділених Мазурівською сільською радою. 

Загалом,  для  потреб   дошкільних закладів  сільськими радами було
виділено  148 тисяч  200 гривень бюджетних коштів  та  залучено майже 7
тисяч позабюджетних коштів. 

Мережа  закладів   освіти  району  становить  13  закладів  загальної
середньої освіти, з них - 10  шкіл  І-ІІІ ст., 2   школи  І-ІІ ст., 1  НВК.     

Контингент  учнів  у  2018-2019  навчальному  році  нараховував  1617
школярів,  відкрито  125  класів  із  137  можливих.  Середня  наповнюваність
класів  по району склала 13,2.

У 2019-2020 навчальному році у школах району навчається 1594 учні.
Середня наповнюваність  класів – 11,6.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, проведення
ремонтних робіт, підготовку  до нового навчального року у 2019 році з різних
джерел фінансування освоєно -  2 мільйони  549 тисяч гривень, в тому числі з
державного бюджету -1 мільйон 500 тисяч гривень. 

За ці кошти виконано роботи:
-  зовнішнє  оздоблення;  утеплення  цоколю;  вимощення  навколо

приміщення  школи;  навішування  водостічних  труб;  прокладання
трубопроводів каналізації; утеплення перекриття Сокільської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- капітальний ремонт спортивної зали та їдальні Мазурівської ЗОШ І-
ІІІ ст.;

- заміна вікон та дверей (Березівська, Гонтівська, Моївська, Сокільська,
Чернівецької  №1 та №2 школи);
  -  суттєво  оновлено  комп’ютерну  техніку,  адже  із  залишку  освітньої
субвенції 2018 року закуплено 60 комп’ютерів на суму 995 тисяч гривень, які
поділено для Білянської, Гонтівської, Лозівської, Мазурівської ЗОШ І-ІІІ ст.
та Борівської, Володіївецької та Саїнської ЗОШ І-ІІ ст.;

-      за  кошти субвенції  місцевим бюджетам для  реалізації  заходів,
спрямованих  на  підвищення  якості  освіти  закуплено  персональні
комп’ютери (15 шт.) на суму 228 тисяч гривень;

-  розпочато реалізацію проекту вартістю 6 мільйонів 456 тисяч 614
гривень. по «Реконструкції комунального закладу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст..
№2 Чернівецької районної ради Вінницької області по вулиці Мічуріна, 39 в
смт.  Чернівці  Чернівецького  району  Вінницької  області».  На  даний  час
освоєно -  1 мільйон 127 тисяч 819  гривень, з них  кошти ДФРР на суму 1
мільйон 13 тисяч 819 гривень та співфінансування з районного та селищного
бюджетів -114 тисяч гривень.



Окрім того, переможці 16-го обласного Конкурсу проектів розвитку
територіальних громад Вінницької області 2019 року Гонтівська ЗОШ І – ІІІ
ст. та Лозівська ЗОШ І – ІІІ ст. отримали кошти в сумі відповідно 150 тисяч
гривень та 60 тисяч гривень для впровадження енергоефективних заходів.

 В  закладах  загальної  середньої  освіти  району  1402  учні  охоплені
харчуванням, що становить 88 відсотків від загальної кількості. Безкоштовне
харчування за рахунок бюджету організовано для 586 учнів 1 – 4 класів по
району (92 відсотки),  165 учнів пільгових категорій ( в т.ч. 71 учень 1-4 кл.).
За рахунок батьківської плати харчується 646 учнів (40 відсотків). Середня
вартість разового харчування становить 10 грн. на учня.

 Для повноцінного харчування до кінця 2019 року з бюджету виділено
592 тисячі гривень, надійшло батьківської плати  452 тисячі гривень.

Розпочата  реформа  нової  української  школи  вперше  за  часи
незалежності  України  була  підтримана  серйозним  фінансовим  вливанням.
Так, для закладів освіти Чернівецького району з державного бюджету в 2019
році надійшло 481 тисяча 500 гривень,  з районного бюджету додано 53тисячі
500 гривень.   Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України
кошти розподілено пропорційно:

- на закупівлю дидактичних матеріалів – 124 тисячі гривень,
- на закупівлю сучасних меблів – 172 тисячі гривень,
- на закупівлю комп’ютерного обладнання та музичних інструментів

–  239 тисяч гривень.
Закуплено  за  кошти  державного  та  районного  бюджетів:  154

комплекти  (одномісні  антисколіозні  парта  та  стілець)  для  облаштування
робочих місць учнів 1-го класу, дидактичні матеріали, багатофункціональні
пристрої та ламінатори, ноутбуки.

За кошти залишку освітньої субвенції в сумі 816 тисяч 600 гривень
придбано  телевізори,  дошки  класні  стаціонарні,  дошки  коркові,  шкільні
стінки, комплекти меблів для вчителів (стіл та стілець), м’які меблі, килимові
покриття. Загалом у 2019 році для створення нового освітнього простору у 1-
х класах району з різних джерел фінансування було витрачено 1 мільйон 349
тисяч гривень.

Забезпечено  100  відсоткове  підвищення  кваліфікації вчителів
початкової  школи,  які  навчають  учнів  перших  класів  у  2019-2020
навчальному році. 

Питання  щодо  впровадження  інклюзивної  освіти  стає  дедалі
актуальнішим,  адже  в  Україні,  як  свідчить  статистика,  з  кожним  роком
збільшується кількість дітей з особливими потребами. 

 У  2018-2019  навчального  року  у  восьми  загальноосвітніх  школах
було організовано інклюзивне навчання для 10 учнів з особливими освітніми
потребами, а у 2019-2020 навчальному році – для 17 учнів.  Супровід учнів з
особливими освітніми потребами  здійснюють 16 асистентів учителя.

  Значна увага приділялась поліпшенню якості та ефективності надання
медичних послуг жителям нашого району. Медичні послуги протягом року
надавалися  Комунальним  некомерційним  підприємством  «  Чернівецький



районний  центр   первинної  медико  -       санітарної  допомоги»  та
Комунальним  некомерційним  підприємство  «Чернівецька  районна
центральна лікарня Чернівецької районної ради».

Охорона  здоров’я  у  2019  році  фінансувалася  за  рахунок  коштів
медичної  субвенції  з  Державного бюджету,  додаткової  дотації,  за  рахунок
коштів районного бюджету, та за рахунок субвенцій із Бабчинецької ОТГ для
фінансування медичних закладів ОТГ, з обласного та сільських бюджетів, а
саме 18 мільйонів   661 тисяча 57 гривень, з яких 1 мільйон   784 тисячі 21
гривня  використано  на  медичний  центр,  що  складає   10  відсотків,  на
Чернівецьку ЦРЛ – 16 мільйонів 123 тисячі 95 гривень (86 відсотків), інші
програми та заходи в галузі  «Охорони здоров’я» -  753тисячі  41 гривня (4
відсотка).

Для покращення матеріально-технічної бази Центру придбано:

- комп’ютерне обладнання та  приладдя на суму 66 тисяч гривень;
- опромінювач бактерицидний настінний – 17шт. на суму 19 тисяч 176 

гривень;
- освітлювач таблиць для перевірки гостроти зору  – 6 шт. на суму 10 тисяч 

гривень;
- банкетки медичні 3 –х місні з поручнями -10штук на суму 35 тисяч 

гривень;
-  інше медичне обладнання (вага для новонароджених, ширми для 

кабінетів та палат, пікфлоуметри , пульсоксиметри, крісло каталка) 
вартістю 21 тисяча 500 гривень. 

Кошти районного  бюджету в 2019 році були використані :
- на ремонт автомобілів – 81тисяча 600 гривень;
- на придбання медичних та  технічних засобів  для забезпечення  інвалідів та
дітей-інвалідів – 75 тисяч 300 гривень;
-   для ремонту Чернівецької АЗПСМ  – 50 тисяч гривень;
-  для придбання   ліків  пільговим категоріям населення в  сумі  280  тисяч 
гривень;
- на оплату енергоносіїв – 60 тисяч гривень.

В  районі   діє Державна програма «Доступні ліки». З метою виконання
програми  протягом звітного  року виписано 5755 електроних  рецептів,
отоварено – 4174, що становить 72, 5 відсотка.

Станом  на  01  січня  2020 року  було   заключено  більше  16 тисяч
декларацій,  що становить майже 80 відсотків  населення району.

Вторинна  медична  допомога  в  районі  надається  комунальним
некомерційним підприємством «Чернівецька центральна районна лікарня». З
1 квітня 2020 року планується підписання договору з Національною службою
здоров’я України, а тому протягом 2019 року на вимогу НЗУ лікувальний
заклад  перетворено  в  комунальне  некомерційне  підприємство.  Усі  робочі
місця  укомплектовані  оргтехнікою,  підключені  до  мережі  Інтернет,
закуплено та встановлено інформаційну систему МедЕйр.



З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладу придбано:             
гематологічний аналізатор вартістю 234 тисячі гривень;                                     
біохімічний аналізатори вартістю 89 тисяч гривень;                                           
ендоскопічний діагностичний комплекс вартістю 378 тисяч гривень;              
шафу сухожарову  - 20 тисяч гривень;                                                                    
- медичну інформаційну  програму «  МЕД  ЕЙР» - 360 тисяч  гривень;            
- комп’ютерну техніку вартістю 79 тисяч гривень.

Одним із головних напрямків роботи Чернівецької райдержадміністрації
є  забезпечення  безпеки  життєдіяльності населення  району.  Аналізуючи
роботу у даному напрямку хочу наголосити на тому, що саме  забезпечення
громадської  безпеки   стало  пріоритетним  завданням  у  роботі
райдержадміністрації. Протягом 2019 року  проведено 10 засідань районної
комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
розглянуто  28 питань.

Під час весняного та  осіннього призовів на строкову військову службу
призвано 15 призовників. 

Планове  завдання  щодо  відбору  кандидатів  на  військову  службу  за
контрактом на   2019 рік  склало  40 чоловік.  Протягом   року направлено до
навчальних центрів та укладено контрактів із 21 особою, що становить 53
відсотка.

Неодноразово   були  проведені  наради  із  селищним  та  сільськими
головами  і  начальниками  військово-облікових  столів,  де    здійснювався
черговий аналіз стану справ щодо призову громадян на строкову військову
службу та  військову службу за  контрактом,   в  ході  яких було вказано на
недоліки в роботі сільських рад щодо оповіщення та доставки призовників до
районного  військового  комісаріату  та  проведення  агітаційної  роботи  із
залучення громадян на військову службу за контрактом. 

           Постійно  проводиться  індивідуальна  робота  у  Чернівецькому
районному центрі зайнятості  населення з громадянами, які перебувають на
обліку  як  безробітні,  стосовно  залучення  їх  на  військову  службу  за
контрактом шляхом проведення бесід та семінарів з метою надання повної
інформації  щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом у
Збройних Силах України.

З  метою  матеріально-технічної  підтримки  військових  формувань
району надано:
- Чернівецькому районному військовому  комісаріату кошти у сумі 58  тисяч
гривень;
-  на  підтримку  Могилів-Подільської  регіональної  аварійно-рятувальної
служби «Дністер» виділено 8 тисяч гривень;
- Головному управлінню ДСНС у Вінницькій області – 35 тисяч гривень.

Традиційно у квітні 2019 року  на  території центрального стадіону с.
Бабчинці проведено  районний  етап  Всеукраїнської  військово-патріотичної



дитячо-юнацької гри «Сокіл» (Джура), в якій   участь взяли 12 роїв. Перше
місце  серед  шкіл  І-ІІІ  ст.  посіла  команда  Березівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
«Березівські козаки», яка і представляла район в обласному етапі.

Проведено  низку  патріотичних заходів,  спрямованих  на  виховання
дітей любові до Батьківщини, гордості за досягнення українців, формування
в них активної громадянської  позиції. 

Не залишається поза увагою  і розвиток культури.
По видатках на культуру у 2019 році витрачено 5 мільйонів 692 тисячі

65 гривень,  з  яких  спрямовано на  утримання бібліотек  39,8  відсотка   або
2 мільйони 265 тисяч 10 гривень; будинків культури, клубів – 50,9 відсотка
або 2 мільйони   895 тисяч 12 гривень,  інші культурно-освітні  заклади – 9
відсотків або 512 тисяч  42 гривень та заходи - 0,3 відсотка  або 20 тисяч
гривень.

У 2019 році проведено  19 районних масових заходів, взято участь в 14
обласних, на що витрачено більше 20 тисяч гривень.    У  галузі  культури  в
звітному році  діяло 39 закладів культури. 

 За  рахунок  різних  джерел  фінансування  частково  проведено  поточні
ремонти  закладів  культури  на  загальну  суму  майже  305  тисяч  гривень,  а
саме:

-   проведено  ремонт  знищеної  при  стихійному  лихові   покрівлі
Чернівецького  РБК   на загальну суму 163 тисячі 600 гривень;
 - проведено ремонт Білянського будинку культури на суму 40 тисяч гривень;
- у Моївському СБК прибано 9 вікон на суму 50 тисяч гривень ;
- у Володівецькому СБК  провели ремонт пошкодженого даху  в наслідок
стихії  на суму 16 тисяч 300 гривень;
- у Пелинівському клубі придбали матеріали для поточного ремонту на суму
8 тисяч гривень ;
- у Березівський СБК придбано  та встановлено металопластикові вхідні двері
та вікно на суму 30 тисяч гривень.

Поряд з цим придбано:
-  у Чернівецький районний Будинок культури сценічні костюми на загальну
суму 79 тисяч 500 гривень;
-  у Гонтівський СБК для оркестру «Барвінок»  музичне обладнання на суму
18 тисяч гривень ;
- у Володівецький СБК радіосистему з двома мікрофонами  на суму 4 тисячі
200 гривень;
- у Борівський СБК ноутбук на суму 9 тисяч 700 гривень;
- у Чернівецьку ЦБС книг на суму 30 тисяч гривень.

З  метою  підтримки  здоров’я  молодого  покоління,  популяризації  та
розвитку фізичної культури та спорту у звітному році в районі проведено 8
районних спортивно-масових  заходів та  взято участь у 13 – ти  обласних
заходах, на що витрачено 30 тисяч гривень. Слід відмітити:



-  районну  футбольну  команду,  яка  брала  участь   в  першості  області  з
футзалу ВФСТ  «Колос» серед ветеранів 45 +   в м. Вінниця І – місце;

- Футбольну команду с.  Борівка,  яка  брала  участь  в  першості  України з
футзалу серед ветеранів 45+  ВФСТ «Колос» в м. Берегове Закарпатської
області -  ІІ місце.

Протягом 2019 року  в  Чернівецькій дитячо-юнацькій спортивній школі
займалося 284 учні віком до 18 років з різних видів спорту. Вихованці школи
прийняли  участь  у  30  обласних  спортивно-масових  заходах  ,  на  які
використано  більше 62 тисяч гривень.

 Значні зміни відбулися у поліпшенні інфраструктури району. Станом
на  01.01.2020  року  мережа  автодоріг,  які  пролягають  через  територію
Чернівецького району становила 247,1 км2,  а  саме: автодороги державного
значення – 37,2 км2, автодороги обласного значення – 96,1 км2, автодороги
районного значення – 113,8 км2 та 229,5 км2 комунальні дороги.  Протягом 
2019 року на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого
значення з державного дорожнього фонду виділено 12 мільйонів гривень, що
на 3 з половиною мільйони,  більше ніж у 2018 році.

 За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  в  поточному  році  проведені
поточні та капітальні ремонти комунальних  доріг на суму понад 2 мільйони
400 гривень. 

      Не  менш  важливою  складовою  інфраструктури  району  є  вуличне
освітлення  за  звітний  період  відновлено  понад  12  кілометрів  мережі
вуличного освітлення та встановлено 15 ліхтарів на сонячних батареях на що
освоєно майже 2 мільйони гривень.

На  благоустрій  населених  пунктів  у  2019 році  з  місцевих  бюджетів
використано 1 мільйон 841 тисячу гривень.
       З метою  розвитку місцевого самоврядування району,  покращення
життєвого  рівня  людей  протягом  2019  року  територіальними  громадами
району  розроблено   20 інвестиційних проектів, в.т.ч. Бабчинецькою  ОТГ –
3 проекти.  Переможцями визнано  8 проектів  в т.ч. по Бабчинецькій ОТГ –
1.  На реалізацію даних проектів з обласного бюджету  виділено 633 тисячі
гривень, з них 165 тисяч гривень по ОТГ.
Реалізовано такі проекти:
с. Борівка  - реконструкція Обеліска слави, всього використано 372 тисячі
800 гривень; 
с. Гонтівка:
-  перший прект  -  Тепла школа -  запорука  здоров’я   дітей -  165    тисяч
гривень;
 -  другий  проект  -  Спортивно-ігровий  майданчик  задля  здорового  та
активного  життя  громади,  загальна  вартість  проекту 130    тисяч  гривень,
використано 80 тисяч гривень;
с.Лозове  -  Тепло  в  шкільній  їдальні  -  запорука  здоров'я  дітей,  вартість
проекту   60 тисяч гривень.  Всі кошти освоєно.



смт Чернівці -  Освітлення  -  безпека  життєдіяльності  людей,  освоєно  138
тисяч гривень.
с..  Моївка-   Реконструкція  вуличного  освітлення  с.  Степне  -  крок  до
відродження  українського  села,  освоєно  173  тисяч  700  гривень.
с.  Березівка  - Облаштування спортивно-ігрового  майданчика для дітей та
молоді. Загальна вартість проекту  430 тисяч гривень, кошти  освоєно.

Робота  районної  державної  адміністрації  планується  поквартально.
Заплановані  заходи  виконуються  у  визначені  строки.  Так   протягом  2019
року  усіма структурними  підрозділами,  відділами, секторами, службами
було опрацьовано 3200 документів вхідної кореспонденції та  підготовлено
2663 вихідних документів.

 
Найбільш важливі проблемні питання розглядалися на засіданнях колегії

районної державної адміністрації, яких у 2019 році було три. Протягом року
головою райдержадміністрації прийнято 315 розпоряджень, з них кадрових -
120;  наказів  керівника  апарату  -  213.  Здійснює  роботу  районна  постійно-
діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. У 2019 році проведено 10
засідань  постійно  діючої  комісії  з  питань  розгляду  звернень  громадян,
розглянуто 98 звернень, виплачено 90  тисяч  гривень матеріальної допомоги.

Сектором  містобудування  архітектури,  житлово-комунального
господарства та інфраструктури підготовлено та видано 106 висновків щодо
проектів  землеустрою  земельних  ділянок,  17  будівельних  паспортів  на
будівництво  та  реконструкцію  індивідуальних  житлових  будинків,  4
паспорти прив’язки тимчасових споруд та 2 містобудівних умов та обмежень.

До  структури  районної  державної  адміністрації станом на 01.01.2020
року  входять   апарат,   2 управління ,  5  відділів,  4 сектори та служба у
справах  дітей,  сімї  та  молоді.  Гранична  чисельність  працівників
райдержадміністрації – 94 штатні одиниці. Середній стаж роботи – 23 роки.
Середній вік – 46 років.  100 відсотків державних службовців мають вищу
освіту.  

Такий  кадровий  потенціал  Чернівецької  районної  державної
адміністрації  дозволяє  ефективно виконувати  покладені  на  них  обов’язки,
роботу  проводити  відкрито  та  гласно,  висвітлюючи її  результативність  на
офіційному веб-сайті, Фейсбуці, на сторінках районної газети «Чернівецька
зоря».  У  вирішені  питань  розвитку  району  налагоджено  співпрацю  з
органами  місцевого  самоврядування,  установами,  організаціями,
підприємствами  району.  Ефективно  впроваджується  співпраця  з
громадськими організаціями та громадськими радами.  

Шановні учасники зібрання. Підсумовуючи сказане, хотів би запевнити,
що  Чернівецька  районна  державна  адміністрація  і  надалі  тісно
співпрацюватиме  з  органами  місцевого  самоврядування,  підприємцями,
сільгоспвиробниками,  громадськими організаціями  з  тим,  аби  продовжити



кроки  по  збереженню  власного  потенціалу  району,  відновленню  процесів
нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності з метою
підвищення  рівня  життя  людей  та  підтримки  вразливих  верств  населення
району.  Хочу  подякувати  сільським  радам,  підприємствам,  установам  і
організаціям,  всім  тим,  хто  приклав  своїх  зусиль  для  забезпечення  нашої
злагодженої  роботи,  підвищуючи тим самим власний авторитет,  авторитет
влади та відповідний рівень району. Надіюсь на співпрацю у поточному році.
Дякую за увагу!


