
                                               ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
першого заступника голови Могилів-Подільської районної державної

адміністрації Вінницької області
Григоренка Сергія Владиславовича

про підсумки діяльності районної державної адміністрації за 2019 рік

проводиться на виконання статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року
№ 889-VIII “Про державну службу”, наказу Національного агентства України

з питань державної служби  від 20.12.2016  № 277 “Про затвердження
Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої
влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2017 року за

№28/29896 із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного агентства України з питань державної служби

 від 15 лютого 2017 року № 32

     Могилів-Подільська  районна державна адміністрація Вінницької області 
реалізовуючи свої повноваження відповідно до Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації ” спільно з територіальними підрозділами міністерств,
іншими підрозділами центральних органів виконавчої влади , 
підприємствами, установами та організаціями, з органами місцевого 
самоврядування протягом 2019 року спрямовували свою діяльність на 
виконання положень Конституції України та законів України, забезпечення 
реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, 
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови 
обласної державної адміністрації, власних розпоряджень, заходів та завдань, 
визначених програмою соціально-економічного  розвитку району.
     Основні  показники  соціально-економічного  розвитку  Могилів-
Подільського району та відповідні до них пропозиції для включення їх до
Програми  економічного  і  соціального  розвитку  району  розробляються
структурними  підрозділами  райдержадміністрації  і  надаються  в
облдержадміністрацію.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку 
району на 2019 рік були розроблені на підставі статистичних даних з 
врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального 
розвитку України на 2019 рік і відображали наміри підприємств, організацій і
агроформувань району щодо результатів їх діяльності в 2019 році.

Відповідно  до  пріоритетних  напрямів  у  Програмі  був  передбачений
комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток
основних галузей виробничої та соціальної сфери району.
 У процесі виконання Програма  уточнювалася, зміни і доповнення  
затверджувалися рішенням сесії районної ради за поданням районної 
державної адміністрації.
      З  метою забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального
розвитку району проводився щоквартальний аналіз основних показників,
які характеризували діяльність усіх сфер розвитку району, до визначених
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програмних  завдань  та  розглядались  на  засіданнях  колегії  районної
державної  адміністрації.
                                         Економічна сфера
    Розвиток  промислового виробництва, малого та середнього 
підприємництва  району та залучення інвестицій.

Обсяг виробництва промислової продукції підприємств  основного 
кола району   поточного року склав 39 млн. 754 тис. грн.( в 2,5 рази більше  
відповідного періоду минулого року) та  обсяг реалізованої промислової 
продукції 45 млн. 719 тис.грн. ( в 2,3 рази  до Програми, та в 3 рази більше 
відповідного періоду минулого року).    
         ДП «Могилів-Подільське лісове господарство»  

Обсяг виробництва промислової продукції склав  – 3 млн. 931 тис. грн..
Обсяг реалізації промислової продукції   – 3 млн. 939 тис. грн. (104 % 

до відповідного періоду минулого року, 19,9 % до Програми).    
Підприємство працює стабільно з прибутками. Середньооблікова 

чисельність штатних працівників лісгоспу – 188 чол., із них зайнятих у 
промисловому виробництві – 14 чол.        

ТОВ «Вендичанська цегла»
Обсяг виробництва промислової продукції склав  – 7 млн. 920 тис. грн..
Обсяг реалізації промислової продукції за    - 13 млн. 900 тис. грн. (в 

140% до відповідного періоду минулого року, 70 % до Програми).
Середньооблікова чисельність працівників – 67  чол.

          ДП «Юрковецький спиртовий завод» 
Обсяг виробництва промислової продукції  – 27 млн. 903 тис. грн..
 Обсяг реалізації промислової продукції   – 27 млн. 880 тис.грн. (в 17 

раз більше  відповідного періоду минулого року, 141 % до Програми).    
Середньооблікова чисельність штатних працівників 73 чол.
На даний час підприємство знаходиться у стані банкрутства.
Станом  на  01.01.2020  року  на  території  сільських  рад  району  є  12

вільних  земельних  ділянок,  загальною площею 150,6  га,  які  можуть  бути
запропоновані потенційним інвесторам.

Інформація щодо вільних земельних ділянок району, які пропонуються
для  реалізації   інвестиційних  проектів,  постійно  поновлюється  та
оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації .

Інвестиційні проекти в сільському господарстві:
ТОВ"Український волоський горіх" м. Київ відновлення зрошувальної 

системи вартість проекту 4,0 млн. грн. запланована кількість робочих місць 
20, термін введення в експлуатацію 2019р. початок 2020 року, стан 
готовності об’єкта 65% використано коштів 2,6 млн.грн.. Проводено   
відновлення  насосних  станцій , електроліній  та  трансформаторних  
підстанцій, центральних  магістралей  та  облаштування  нової  внутрі-
господарської  зрошувальної  системи. На площі посадки горіха  функціонує  
система  крапельного зрошення.

ТОВ"Український волоський горіх" м.Київ, посадка волоського горіху 
вартість проекту 57 млн.грн., запланована кількість робочих місць 20, термін 
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введення в експлуатацію 2019 р. початок 2020 року, стан готовності об’єкта 
31% освоєно інвестицій на суму 18 млн.грн..

ТОВ"Епіцентр К" м.Київ будівництво елеватора в смт. Вендичани, 
вартість проекту 700 млн.грн., запланована кількість робочих місць 300 
(постійних 150), термін введення в експлуатацію  кінець  2019 року, освоєно 
інвестицій на суму 500 млн.грн..

Інвестиційні проекти в промисловості:
ТОВ"Український волоський горіх" м.Київ  будівництво заводу з 

переробки волоських горіхів с. Лядово, вартість проекту 270 млн.грн., 
запланована кількість робочих місць 100, термін введення в експлуатацію 
2021 рік, стан готовності об’єкта виготовлено проектно-кошторисну 
документацію.

ФОП Вацак Генадій Анатолійович  с. Немія будівництво виробничого
комплексу  «Асвальтобетонний  завод  та  автоматизований  бетонний  вузол»
вартість   проекту  35  млн.грн.,  запланована  кількість  робочих  місць  25,
введено в експлуатацію.

Інвестиційні проекти в галузі альтернативної енергетики 
ТОВ «Енергопроект В» м. Вінниця, будівництво сонячної 

електростанції
с. Мервинці, вартість проекту 162 млн.грн., запланована кількість робочих 
місць 16.

ТОВ «Енергоцентр АГ» м. Вінниця, будівництво сонячної 
електростанції с. Серебрія  вартість проекту 364 млн.грн., запланована 
кількість робочих місць 16.

ТОВ «Грін Електра» м. Київ Шевченківський, будівництво сонячної 
електростанції с. Яришів вартість проекту 163,7 млн.грн., кількість робочих 
місць 12, введено в експлуатацію 100%. 

ТОВ «Подільський Промінь» с.Слобода-Яришівська, будівництво 
сонячної електростанції с. Сл.-Яришівська, вартість проекту 96 млн.грн., 
запланована кількість робочих місць 16.
          Протягом 2019 року розпочали діяльність 96 суб’єктів господарювання,
з яких юридичних осіб - 8, фізичних осіб-підприємців - 88, що у порівнянні із
звітним періодом минулого року, по юридичним особам менше на 23  %, по 
фізичним особам  більше на 1,5 %.

Припинили господарську діяльність 95 суб’єктів господарювання (0 
юридичних осіб та 95 фізичних осіб-підприємців)

Зростає роль малого бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх 
рівнів.

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності 
суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців  склала 15 млн. 539 тис. грн., або 12,8 % від загальних обсягів 
надходжень до бюджетів усіх рівнів

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб склали – 15 млн. 146 тис. 
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грн., та їх частка в загальних обсягах надходжень до місцевого бюджету 
становить 20,97 %. 
 Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності 
суб’єктів середнього підприємництва  склала 42 млн. 233 тис. грн., або 34,8 
% від загальних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів середнього
підприємництва склали – 18 млн.541 тис. грн., та їх частка в загальних 
обсягах надходжень до місцевого бюджету становить 25,7 %.

Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу, 
впровадження новітніх технологій у виробництво.

Сільськогосподарську продукцію в районі  виробляють :
   98  сільськогосподарських формувань, з них 8 товариств ,14 приватних
підприємств,  72   фермерських   господарства,  в  обробітку  яких   34,9  тис.
га(60%),  з  яких   вертикально  інтегровані   23,2   тис.  га   та   самостійно
працюючих  на  11,7 га Господарства  населення  обробляють  23 тис.  га
(40%)   ,  які  також  вносять  вагомий   внесок   у  виробництво
сільськогосподарської  продукції   для  внутрішнього   та   зовнішнього
споживання .

   збереженн
я  площ  посіву  :  під  зерновими  культурами  –  30  тис.га,  бобовими
культурами -  1,0 тис.га, соняшника – 9 тис. га, сої – 2  тис. га, картоплі –
2,4 тис. га та овочів – 0,9 тис. га;

Посіяно  в   2019 році зернових  культур  –   32,7 тис. га, або  109%  до
Програми,  соняшнику –  12,4 тис. га або   137%  до Програми, сої    1,5 тис.
га, або  75 %  до  Програми, картоплі –  3,3 тис. га або   138 % до  Програми
та овочів –  0,9 тис. га або    99,9 %  до  Програми. 

 валове виробництво: зернових і зернобобових культур – 130 тис.т .
     Господарствами усіх форм власності зібрано ранніх  зернових  84  тисяч  
тонн,при  урожайності 46,9 цнт/га в тому числі сільськогосподарськими 
підприємствами — 67,2 тисячі тонн, при урожайності  48,8  цнт\га. В тому 
числі біля 66,9 тисяч  тонн пшениці, 15,6  тис. тонн ячменю,  1,5 тис. тонн 
гороху. Середня урожайність пшениці склала 48 ц/га, ячменю – 35 ц/га, 
гороху – 20 ц/га. Урожайність кукурудзи на зерно складає понад  78  ц/га.

Валовий збір соняшнику  склав 25 тис. тонн, середня урожайність – 
27,3 ц/га. Сої намолочено близько 2,3 тис. тонн при урожайності – 20  ц/га. 
Ріпаку зібрано в обсязі 3,5 тис. тонн при середній урожайності 24,1 ц/га.
По всіх категоріях господарств накопано біля 25 тисячі  тонн картоплі та 
зібрано біля 40 тис. тонн овочів.
     Виробництво зерна в 2019 році склало  близько 136 тис. тонн, соняшнику
– 25 тис.тонн  . 

Вироблено  по всіх категоріях господарств   15,0 тис. тонн  молока, (76 
% до  річної Програми), реалізовано   по всіх  категоріях господарств м`яса 
450 тонн. ( 88% до  річної програми).
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Отримано валової продукції  в  2019 році у співставних цінах 2010 року 
в сумі 420 млн.грн.

Всіма  категоріями  господарств  (в порівняльних цінах)  вироблено
валової продукції  на  загальну  суму  339 млн. грн. , що становить 81% до
річних  Програмних завдань. В тому числі: валова продукція  рослинництва
283 млн. грн (81%  завдання), валова продукція тваринництва – 56  млн. грн.
(82% завдання). 

В 2019  році  за оперативними  даними  :
 Укладено  14827  договори  оренди  земельних  ділянок 
Нараховано орендної плати за земельні паї в сумі 137,5  млн. грн.
 Відсоток   від  грошової  вартості  орендованих  земель  - 11,9
Виплачено 116,9 млн. грн
Відсоток  виплати   85

Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, 
визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази,
посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових 
зобов’язань.

  До зведеного бюджету загального фонду місцевих бюджетів району
надійшло 100 млн. 354 тис.грн. доходів ( без врахування трансфертів) , що
складає 108,7 %  до уточнених призначень визначених органами місцевого
самоврядування за відповідний період, планові показники перевиконано  на
6 млн. 654 тис.грн.  

Районний  бюджет  по  дохідній  частині  виконано  на  106,6  %,
перевиконання планових показників  становить 3 млн. 98 тис.грн.

Збільшення надходження  показників відбулося  в основному за рахунок :   
 збільшення надходження по єдиному податку в розмірі  254 тис.

290 грн. ( в зв’язку и з збільшенням ставок ) 
 збільшення надходження плати за землю в розмірі 3 млн. 269 тис.

093 грн.  в  зв’язку  з  підвищенням ставок земельного податку та орендної
плати за землю

 збільшення надходження податку  на  доходи фізичних осіб  на  1
млн.  855  тис.  565  грн.  в   основному   за  рахунок  підвищення  розміру
заробітної плати . 

За  звітний  період  забезпечено   не  допущення  росту   податкової
заборгованості та повноту сплати  нарахованих податкових зобов’язань.

Збережено позитивну тенденцію щодо розвитку малого  та  середнього
бізнесу, подальше зростання  робочих місць.
        Виконання розрахункової бази місцевого бюджету склало 116,3 %.

За звітний період  проведено 15 публічних заходів. Проведено 3 прес-
конференції та  1 брифінг з питань кампанії декларування. Протягом звітного
періоду  до  ЗМІ  направлено  16  інформаційних  матеріалів  (інформаційних
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повідомлень,  анонсів,  швидкоплинних  стрічок  та  ін.)  з  питань  діяльності,
декларування доходів громадян, підготовлених фахівцями органів ДФС.

За звітний період проведено 5 «круглих столів», 10 зборів, зустрічей з
громадськістю, 2 конференцій.

Фахівцями  управління ГУ ДФС у Вінницькій області підготовлено 35
матеріалів  з  питань  застосування  податкового,  митного  законодавства  та
єдиного внеску.  

У  друкованих ЗМІ  розміщено 14  матеріалів, на радіоканалах – 22, на
телеканалах –5.

Також проведено  11 семінарів  та  практикуми для платників  податків.
Забезпечено проведення 5 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». 

Розповсюджено 16 видів друкованої продукції загальним накладом 150
примірників.  Крім  того,  проведено  3  заходи  з  майбутніми  платниками
податків, зборів, платежів.

Впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій в системі 
життєзабезпечення населених пунктів.

На виконання заходів  з енергозбереження     по району  використано 
коштів на загальну суму 875 тис. 300 грн.

В освітніх закладах проведено заходи на суму 530 тис.грн., а саме:
- заміна вікон на металопластикові та дверей в Козлівській СЗШ І-ІІІ ст.. на 
суму 100 тис.грн.;
- поточний ремонт системи опалення  Кукавській СЗШ I-III ступенів на суму 
80 тис. грн.. 
- капітальний ремонт даху в Карпівській СЗШ І-ІІ ст.. на суму 50 тис.грн.;
- поточний ремонт спортивного залу в Вендичанській СЗШ І-ІІІ ст..-гімназії 
на суму 300 тис.грн.

В медичних закладах проведено заходи на суму 2 тис.грн., а саме 
встановлення енергозберігаючих ламп та металопластикових вікон у КНП 
«Могилів-Подільський РМЦ ПМСД»  

Проведено заходи по енергозбереженню в закладах культури  сіл 
Грушка, Хоньківці та смт. Вендичани на загальну  суму 343,3 тис.грн.

                                   Розвиток  інфраструктури в районі

Дороги
На  території  району  проведено  ремонтні  роботи  на  дорогах

державного,  загального  значення  та   дорогах  комунальної  власності  на
загальну суму 13 млн. 218 тис. 500 грн., а саме:
Зимове утримання по місцевим дорогам - 1592,2 тис.грн
Зимове утримання по державним дорогам - 1182,7 тис.грн.
Ямковий ремонт а/б по дорогам державного значення - 1513,2 тис.грн. 
( 2676,7 м2 - 15 км)
Безпека руху ( розмітка, знаки) на дорогах державного значення - 33,3 
тис.грн

6



Ямковий ремонт щебенем по дорогам місцевого значення - 509,1 тис.грн 
( 1062,8 м2 - 4 км )
Благоустрій по місцевим дорогам - 37,3 тис.грн
Видалення чагарників по місцевим дорогам - 105,7 тис.грн
Першочергова дорога Юрківці-Кремінне-Лядова - 2500,0 тис.грн ( ямковий 
ремонт - 4141,7 м2 - 7 км)
Першочергова дорога Бабчинці-Воєвідчинці - 1700,0 тис.грн ( ямковий 
ремонт - 3150 м2 - 5 км)
Першочергова дорога Івонівка-Новонікольск - 1776,8тис.грн ( ямковий 
ремонт - 2816,68 м2 - 3,5 км)
Першочергова дорога Мог.-Под.-:Суботівка - 350,0 тис.грн ( ямковий ремонт 
- 533,34 м2 - 0,5 км )
Першочергова дорога Хоньківці-Козлів-Липчани- 1470,0 тис.грн ( ямковий 
ремонт - 2616,66 м2 - 2,5 км)
Першочергова дорога Конева-Кукавка-Ломозів - 410,0 тис.грн ( ямковий 
ремонт - 783,33 м2 -  1 км)
Очищення проїздної частини від нанесеного грунта місцеві дороги - 38,2 
тис.грн.

У 16 обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад 
взяли участь 4 проекти  на загальну суму – 732 тис. 265 грн.

Переможцем  визначено проект «Гідравлічний пристрій-енергія життя 
центру» КНП " Могилів - Подільський РМЦ ПМСД" Могилів - Подільської 
районної ради, загальний бюджет проекту 205 тис. 209 грн., фонд конкурсу 
102 тис. 604 грн.  За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій виділено  кошти в загальній сумі 738,0 тис.грн.  Згідно 
розпорядженнь КМУ № 365 від 05.06.2019 року, №39 від 23.01.2019 року 
фінансування передбачено:
          Тропівська сільська рада в сумі 30 тис. грн.. – розроблення технічної 
документації на освітлення вулиць в с. Тропова;
          Вендичанська селищна рада в сумі 708 тис.грн. – реконструкція 
тротуарних доріжок по вул.. Соборній смт. Вендичани. 

Благоустрій
У  зв’язку  з  проведенням  весняної  акції  з  благоустрою  території  в

районі  проведено роботи з прибирання смуг відводу автомобільних доріг
загального користування за межами населених пунктів.

До  заходів з  благоустрою  територій  придорожніх  смуг  в  напрямках
дороги  міжрегіонального  значення  М-21  «Житомир  -  Могилів  –
Подільський» та дороги регіонального значення Р-36 «Немирів - Могилів –
Подільський»    долучались  колективи  структурних  підрозділів
райдержадміністрації,  міськрайонних  установ,  організацій,  територіальних
громад  району.  За  результатами  проведення  акції  прибрано  72  км.
придорожніх смуг та ліквідовано стихійні сміттєзвалища.
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 Так,  на  виконання  розпорядження  голови  обласної  державної
адміністрації  «Про організацію весняної  акції  з  благоустрою та санітарної
очистки  території  населених  пунктів  області»  на  території  Могилів-
Подільського району:

Упорядковано парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, пам’ятники,
сміттєзвалища, кладовища.

Очищено  від  сміття  112  км  берегів,  розчищено  та  упорядковано  69
джерел.
Відремонтовано 3 автобусні зупинки.

                                            
 Водопостачання
          Водопостачання населення здійснюється за допомогою 29 водогонів,
які  знаходяться  в  комунальній  власності  селищної  та  сільських  рад.
Централізованим водопостачанням охоплено 87,1% населення. Близько70%
водопровідних  мереж  знаходяться  в  задовільному  стані,  30%  водогонів
потребують проведення капітального та поточного ремонтів. 

Розрахунки  за  житлово-комунальні  послуги  та  електроенергію
населенням району   становить 100% та проводяться розрахунки за поточну
заборгованість.  Заборгованість  за  використаний  природній  газ  та
електроенергію відсутні.

 Сміттєзвалища
           В с.Бронниця встановлено 18 деревяних контейнерів для збирання
твердих  побутових  відходів  та  укладено  договір  на  вивіз  з  МКП
«Житловокомунгосп» на вивіз сміття. В с.Немія встановлено три майданчика
з  контейнерами   для  збору  сміття  та  укладено  договір  на  вивіз  з  МКП
«Житловокомунгосп».
Роздільне  збирання  сміття  на  території  району  запроваджено  в  смт.
Вендичани,  де  збудовано  13  площадок  для  сміттєвих  контейнерів  та
встановлено 27 контейнерів.

 Перевезення
    Відповідно  до  розпорядження  голови  райдержадміністрації  «Про
заходи  щодо  боротьби  з  нелегальними  перевезеннями»  було  проведено
перевірку  щодо  здійснення  перевезення  пасажирів  перевізниками  які  не
мають на то дозвіл. Так в с. Кукавка виявлено 4 нелегальних перевізника, в с.
Юрківці 2 нелегальних перевізника в с.Сугаки 1 громадянин який здійснює
нелегальні  перевезення  та  в  смт.  Вендичани 2  нелегальних перевізника.  З
даними  громадянами  було  проведено  розмову  та  роз’яснено  наслідки
порушення законодавства України.
    Станом на 01.01.2020 року відкритим маршрутом на території  району
залишається Могилів-Подільський АС – Жеребилівка.
  
Архітекттура 

Протягом звітного періоду  було надано послуг: 
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       - теоретичного характеру   -  98 консультацій;
       - практичного характеру    -  67 консультації;
       - виїзди в населені пункти району -  38 виїзд;
       - розроблено та видано -  19 будівельні паспорти  на загальну площу – 
1367,5  м. кв.;
       - розроблено  та видано  - 2 проект містобудівних  умов та обмежень;
       - погоджено - 138 висновки проектів землеустрою щодо відведення 
земельних   ділянок під  містобудівні та сільськогосподарські потреби;
       - затверджено – 0 генеральний план території;
       - затверджено – 4 детальних планів території.

Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою 
зайнятістю. Ефективність ринку праці.
     Оцінка показників заробітної плати працівників району дає всі підстави 
стверджувати, що протягом  2019 року витримано позитивну тенденцію в 
цьому напрямку. 

За  результатами   2019  року  номінальна  заробітна  плата  штатних
працівників  району становила  7517,0  грн.,  що  більше  проти  показника  за
відповідний період 2018 року  (6667,0 грн.) на 850,0 грн. або 13,0%. 

За оперативними даними середньомісячна  заробітна плата  2019 року
склала  7450,8  грн.  В  порівнянні  до  відповідного  показника  попереднього
року  заробітна  плата  зросла  на  1099,0  грн.  або  17,3%  (6351,8  грн.).
Досягнутий рівень у 3,7  рази перевищує розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (2007,0 грн.).

 Підвищився рівень оплати праці працівників сільського господарства.
За оперативними даними середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника  цієї  галузі  за  2019  року  склала  9982,3  грн.  проти  8395,8  за
відповідний  період  2018  року.  Ріст  становить  1586,5  грн.  або  18,9%.
Заробітна  плата  сільськогосподарських  працівників  на  54  грн.  є  більшою
відносно  загальнодержавного  показника  номінальної  заробітної   плати  за
серпень цього року (9928 грн.). 

За даними моніторингу рівень мінімальної заробітної плати, не нижче
встановленого  законодавством,  запроваджено  на  усіх  суб’єктах
господарювання району.

Поступово зменшується заборгованість із виплати заробітної плати на 
підприємстві-банкруті ДП «Юрковецький спиртзавод». Протягом  звітного 
періоду сума боргу зменшилася на 385,9 тис. грн. або 31,4%  ,але 
залишається проблемою і станом на 1 лютого 2020 року складає 399,3  тис. 
грн. 

З  метою  вирішення  зазначеної  проблеми  та  системної  роботи  щодо
захисту  прав  громадян,  пов’язаних  з  легалізацією  трудових  відносин
проведено 9 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної  плати   та  робочої  групи із  забезпечення  в  районі  контролю за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення де заслухано
керівника  підприємства  боржника,  розглянуто  питання  заборгованості  з
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пільгових пенсій, сплаті єдиного соціального внеску підприємств-боржників
району та легалізації трудових відносин. 

В  рамках  виконання  Плану  спільних  заходів  з  питань  детінізації
доходів  громадян  та  зайнятості,  у  співпраці  з  соціальними  партнерами
здійснювалися   виїзди  на  території  Вендичанської  селищної  та
Серебрійської,  Бронницької,  Грушанської  сільських  рад,  де  обстежено  14
суб’єктів  господарювання  на  предмет  встановлення  фактів  нелегального
використання  робочої  сили.  Ссистематично  проводиться  аналіз  звітності
щодо виявлення суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату
на  рівні  або  менше  мінімально  встановленого  розміру.  Проводиться
роз’яснювальна робота з роботодавцями та найманими працівниками.

Рішенням 34 сесії Могилів Подільської районної ради 7 скликання від
23 травня 2019 року   № 602 затверджено Програму зайнятості  населення
Могилів-Подільського  району  на  2019-2021  якою в  2019  році  було
заплановано створити 350 нових робочих місць,  створено 285 робочих місць.
Особі  з  інвалідністю  видано  направлення  для  отримання  послуг
професійного навчання за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору»
в  Державній  реабілітаційній  установі  «Центр  комплексної  реабілітації  для
осіб з інвалідністю «Поділля».

Проводиться  робота  щодо  регулювання  трудових  відносин  шляхом
укладання  колективних  договорів.  Загальна  кількість  діючих  колективних
договорів  складає  151,  що  становить  99%  від  загальної  кількості
підприємств, де вони мають бути укладеними (152). 

Ринок  праці  району  за   2019  рік  характеризується  зменшенням
кількості незайнятих  громадян,  які  звернулися за  соціальними  послугами
до   міськрайонної  філії  Вінницького  ОЦЗ,  проти  2018  року.  Чисельність
незайнятого населення , яке перебувало на обліку в центрі зайнятості у  2019
році  склала  1221  чол.,  що  складає  90,8  %  від  кількості  громадян   ,  які
перебували на обліку в  2018 році (1345 чол.). 

По  чисельності  безробітних  осіб,  які  перебували  на  обліку,
спостерігається  збільшення від показника минулого року. Якщо в 2018 році
перебувало 1028 чол. безробітних, то в 2019 році – вже 1136 чоловік ( на 108
чол.  більше),  або  110,5  %.   Серед  осіб,  які  були  перебували  на  обліку
протягом 2019 року, 46,6 % становили жінки; 31,9 % – молоді люди у віці до
35  років.   Чисельність  зареєстрованого  населення  у  2019  році   значно
зменшилась і склала 614 чоловік  проти 833 чоловік  у 2018 році що складає
73,7 % .  

Із загальної кількості громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які 
перебували на обліку в службі зайнятості протягом 2019 року, отримали 
статус безробітного 1136 чол. За звітний період  працевлаштовано  702 чол. 
на вільні та новостворені робочі місця.  Рівень працевлаштування 
незайнятого населення відносно його загальної чисельності на обліку в 
службі зайнятості склав  57,2 % . Із загального числа були працевлаштовані  :
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1) шляхом виплати роботодавцям компенсації  фактичних витрат по сплаті
єдиного соціального внеску  10 найманих працівників на новостворені робочі
місця; 
2)  шляхом  виплати  одноразової  допомоги  по  безробіттю  для  організації
підприємницької діяльності 1 особа.

За  сприянням  служби  зайнятості  266  осіб  проходили  професійне
навчання за професіями, актуальними на ринку праці, 17 осіб брало участь у
громадських роботах в Сугаківській сільській раді та Грушанській сільській
раді, 7 осіб працювали на інших тимчасових роботах у сільгоспвиробників.
Різними активними формами сприяння зайнятості населення  охоплено 989
чол. або 81% від зареєстрованих на  ринку  праці.

Протягом  2019 року забезпечено організацію роботи щодо контролю
за дотриманням платниками податків чинного податкового законодавства по
виплаті заробітної плати. 

 Проведено  10  рейдів  щодо  обстеження  місць  здійснення
господарської діяльності СГД  району.

  Також  на  засіданні  робочих  груп  заслуховували  керівників
підприємств, які допустили  та нарощують борг по виплаті заробітної плати
та виплачують заробітну плату менше середньо обласного показника.

Результати від проведених заходів:
- погашенння заборгованості по зарплаті  по ДП «Юрковецький спиртоий

завод» у вересні місяці  – 1718,8 грн.; 
- по податку з доходів фізичних осіб – 372,64 грн.;
- по  ЄСВ – 483,9 грн.;
- попереджено факти нелегального використання робочої сили, зокрема, 

виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових 
відносин, на період сезонних робіт прийнято працівників по ФГ «Вільне» - 4 
чол., СТОВ «Прогрес» - 13 чол., ФГ «Лан Тропівське» - 5 чол..

 Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у 
сфері освіти.

В районі для задоволення освітніх потреб  функціонувало 46 закладів
освіти: 
школи І ступеня – 4, з них - 1 НВК,
школи І - ІІ ступеня – 12, з них  – 3 НВК, 
школи І - ІІІ ступеня – 12, з них  – 1 НВК та  1 заклад нового типу.
Також 18 закладів дошкільної освіти.

В районі відсутні опорні школи у зв’язку з тим, що не функціонують
об’єднані  територіальні  громади.  Визначено  Вендичанську  СЗШ  І-ІІІ
ступенів, гімназію для створення опорної школи. 

З метою реалізації Концепції реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» з 1 вересня 2019 року до першого класу зараховано
240  дітей.  Була  проведена  велика  робота  щодо  підготовки  вчителів.  У
Вінницькій  академії  неперервної  освіти  пройшли  навчання  30  вчителів
району, які з першого вересня навчали  першокласників. 
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Окрім  цього,  директори  та  заступники  директорів  пройшли  курси
підвищення кваліфікації щодо реалізації Концепції Нової української школи. 

Для впровадження Нової української школи з 01 вересня 2019 року та
навчання 240 учнів з державного бюджету виділено 974 тис. 826 грн. та з
місцевого бюджету – 108 тис. 314 грн.

Педагоги  району  регулярно  беруть   участь  в  обласних  семінарах,
тренінгах, конкурсах. Педагогічну майстерність, професійні уміння і творчі
здобутки на фінальному етапі Всеукраїнського етапу конкурсу «УЧИТЕЛЬ
РОКУ  –  2019»  у  номінації  «Географія»  представляла  КОРОБКОВА  ЯНА
СЕРГІЇВНА, учитель географії Хоньковецької СЗШ І-ІІІ ступенів Могилів-
Подільського  району.  Яка  під  час  професійних  змагань  у  м.  Ковель
Волинської  області  стала  ПЕРЕМОЖЦЕМ  та  здобула  почесне  звання
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019».

Для  покращення  результатів  ЗНО  проводились   моніторинги  якості
знань  з української мови, математики та історії  України для учнів 10,  11
класів  закладів освіти району.

Розроблено  план  заходів  щодо  покращення  результатів  зовнішнього
незалежного  оцінювання  у  Могилів-Подільському  районі  та  підвищення
ефективності  діяльності  вчителів  закладів  загальної  середньої  освіти   І-ІІІ
ступенів   з  питань  якісної  підготовки  учнів  до  участі  в  зовнішньому
незалежному оцінюванні в 2019 році. 

Протягом 2018-2019 навчального року діяли  районні  компенсаційні
школи для вчителів української мови та літератури, математики, англійської
мови, історії по розв’язуванню тестів ЗНО та олімпіадних завдань.

В  навчальних  закладах  району  постійно  проводиться   анкетування
школярів на виявлення їх здібностей та інтересів, створюється  банк даних
про  творчих  дітей  району  за  напрямками.  При  методичному  кабінеті
створено  районну  філію  Малої  академії  наук.  В  навчальних   опорних
закладах освітніх округів діють  консультпункти по роботі з  обдарованими
дітьми та молоддю.

У загальноосвітній простір шкіл району інтегрувалось більше 300 дітей
із різними особливостями розвитку в тому числі  26 дітей з інвалідністю;

- на  індивідуальній  формі  навчання  за  станом  здоров’я  та
індивідуальними  особливостями  перебуває  12  учнів  із  них  –  8  -  з
інвалідністю;

- на інклюзивній формі – 6 дітей, 3 учні шкіл та 3 вихованці закладів
дошкільної освіти.

   В закладах загальної середньої освіти району відсутні газові котельні.  
Котельню Сугаківської СЗШ І-ІІІ ступенів не виведено  з підвального

приміщення. Розроблений проект «Реконструкція котельні в загальноосвітній
школі  І-ІІІ ступенів в с. Сугаки  Могилів-Подільського району Вінницької
області» на загальну суму 2 млн. 200 тис. грн. 

          Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
Для впровадження Нової  української  школи з  державного бюджету
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виділено 1 млн. 020 тис. 60 грн., з районного бюджету виділено кошти в
сумі 113 тис. 400 грн. дані кошти спрямовані на  закупівлю дидактичних
матеріалів  для  перших  класів,  меблів  для  початкової  школи,
комп’ютерного та мультимедійного обладнання для початкових класів.

Субвенція  сільських рад  становила 956 тис. 335 грн.
Дані кошти в основному спрямовуються на проведення поточних та 

косметичних ремонтів всіх навчально-виховних і господарських будівель і 
споруд, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, 
внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж.

Додаткова цільова субвенція з Державного бюджету  - всього  -2 
млн.255 тис.549 грн.

-    974 тис.826 грн.- на виконання Постанови КМУ від 04.04.2018р. №237 « 
Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « 
Нова українська школа ».

- 90 тис. 091грн.- надання  державної підтримки особам з особливими 
потребами (на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять та 
придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку, 
обладнання,  дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів для учнів
інклюзивних класів );

- 20 тис. 632грн. – на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат 
у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи для учнів з 
особливими освітніми потребами;

- 1 млн. 170 тис. грн. – на виконання Постанови ЛМУ від 03.04.2019р. №319 – 
на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти.

     
      Кошти районного бюджету: всього -  4 млн. 951 тис. 600 грн.:
-    251 тис.грн. – на виконання  « Районної програми відпочинку дітей на період 
2017-   
     2021 роки » - на забезпечення відпочинку дітей в закладах оздоровлення та 
відпочинку;
- 80 тис.грн. - для Кукавської СЗШ І-ІІІст. – на оплату послуг з поточного 
ремонту 
    системи опалення їдальні школи;
- 240 тис.грн. - для Вендичанської СЗШ І-ІІІст., гімназії – на оплату послуг,  
     пов’язаних із поточним ремонтом спортивного залу школи;
- 100 тис.грн. - для Козлівської СЗШ І-ІІІст – на оплату послуг з поточного 
ремонту 
     системи опалення школи та оплата послуг,пов’язаних із встановленням 
віконних та 
     дверних блоків;
-   150 тис. грн. фінансування 6 проектів розвитку територіальних громад,   
     комунальних підприємств, установ, громадських організацій району, 
структурних   
     підрозділів райдержадміністрації;
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- 40 тис.грн.- для Серебринецької СЗШ І-ІІІст. ( на придбання матеріалів та 
будівельних матеріалів для господарської діяльності ).
- 135 тис.грн.- для Озаринецької СЗШ І-ІІІст. ( оплата послуг, пов’язаних із 
поточним ремонтом школи ).
-   600 тис. грн. – на запчастини для шкільних автобусів;
-   3 млн. 355 тис. 600грн. – для придбання вугілля та дров.

  Спонсорські кошти :
- Торговий дім «Вацак » -  140 тис. грн.

Зниження  смертності  хворих  області  від  серцево-судинної  патології
шляхом  реалізації  субпроекту  Світового  банку  «Складова  розвитку
системи  охорони  здоров’я  Вінницької  області,  яка  направлена  на
покращення  медичної  допомоги  хворим  із  серцево-судинною
патологією».
Матеріально-технічне забезпечення лікувальних закладів району.

На  виконання  Урядової  програми  «Доступні  ліки»:  для  хворих  із
серцево-судинною  патологією  сімейними  лікарями  районного  медичного
центру виписано 4768 рецептів та вартість відшкодування склала 225 тис.800
грн. З 1 квітня 2019 року  Урядова програма «Доступні ліки» перейшла на
адміністрування  Національної  служби  здоров’я  України,  а  рецепти  стали
електронними. Це   дозволило пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-
якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де
цей рецепт був виданий. Також  з квітня 2019     р. ліки за Урядовою програмою  
реімбурсації  «Доступні  ліки»  можна   отримати  тільки  за електронним
рецептом,  виписаним сімейними   лікарями  через  електронну  систему
охорони  здоров’я.  З  1  квітня  2019  року  сімейними  лікарями  районного
медичного центру виписано 6651  електронний рецепт для даної категорії
хворих.  Закуплено  медикаментів  для  невідкладної  допомоги  хворим  із
серцево-судинною патологією на суму 18,1 тис. грн. 

На  виконання  мети  регіонального  субпроекту  щодо  зниження
смертності  населення  області  від  серцево-судинної  патології,  з  метою
реалізації  Графіку  впровадження  проекту  на  2015-2020  роки    районний
медичний  центр  у    2019  році,  за  допомогою  отриманих  у  2018  році  11
мультипараметрових  систем  для  дослідження  капілярної  крові,  продовжує
проведення  серед  окремих  вікових  груп  населення  вимірювання  рівню
холестерину.

За  кошти  НСЗУ  протягом  звітного  періоду  закуплено  5
пульсоксиметрів  та  тонометр  на  суму 4  тис.  395  грн..  За  рахунок  коштів
виділенних  з  районного  бюджету  в  сумі  27  тис.  839  грн.   закуплено  5
штативів  для  внутрішньовенних  вливань,  ваги  для  дорослих  3  шт.,  16
пікфлуометрів,  14  ліхтариків  для  огляду,  столик  пеленальний,  за  рахунок
субвенціїї Івонівської сільської ради в сумі 780 грн. закуплено глюкометр та
тонометр,  за  рахунок  субвенціїї  Немійської  сільської  ради  закуплено
тонометр.
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Матеріально-технічне  забезпечення  підрозділів  районного  медичного
центру: 

З  метою  реалізації  заходів  з  розвитку  системи  охорони  здоров’я  у
сільській  місцевості  за  рахунок  коштів  фонду  регіонального  розвитку
проводиться  будівництво  нового  приміщення  для  амбулаторії  ЗПСМ
с.Озаринці  та  будівництво  нової  амбулаторії  ЗПСМ  в  с.  Бронниця;  на
співфінансування  будівництва  амбулаторій  ЗПСМ  у  селах  Бронниця  та
Озаринці  з районного бюджету виділено кошти у сумі  800,0 тис.  грн.  (по
400,0 тис. грн. на кожну амбулаторію) також Броницькою сільською радою
на співфінансування  виділено  150,0  тис.  грн.;    отримано та  прийнято  на
відповідальне зберігання  2  санітарних автомобіля для амбулаторій ЗПСМ у
селах Бронниця та Озаринці на загальну суму 1 млн. 069 тис. грн.

За  рахунок  субвенції  сільських  рад  на  суму  49  тис.грн.  проведено
поточні  ремонти та  закуплено  матеріально –  технічні  цінності  в  ЗПСМ с.
Яришів, с. Сугаки, с.Яруга 

 За кошти НСЗУ на суму  28 тис.866 грн., та кошти  районного бюджету
на суму 13тис.100 грн. закуплено необхідні матеріали та проведено поточний
ремонт на приписній амбулаторії ЗПСМ;

 За рахунок районного бюджету на суму 4 тис.450 грн. придбано бойлер
для лабораторії   приписної амбулаторії ЗПСМ;

  У 2019 році районний  медичний центр    ПМСД прийняв  участь  та
переміг у 16  обласному конкурсі проектів розвитку  територіальних громад.
Тема  проекту:  «Гідравлічний  пристрій  –  енергія  життя  центру».  Мета
проекту:  підвищення  якості  надання  медичних  послуг  та  комфорту
перебування пацієнтів в КНП «Могилів-Подільський РМЦ ПМСД» Могилів
–  Подільської  районної  ради  шляхом  проведення  реконструкції  системи
гідравлічного пристрою (встановлення насосної  станції,  водопостачання та
водовідведення). Загальний бюджет проекту – 244,267 тис. грн. 

Продовжується розпочата 1 квітня 2018 року  кампанія по підписанню 
декларацій з пацієнтами. Станом на кінець 2019 року в нашому центрі 
укладено 22 275 декларацій ( 67,2%).

    Організація повноцінної системи допомоги паліативним пацієнтам 
шляхом належного фінансування для своєчасного та в повному обсязі 
забезпечення даної категорії хворих пільговим амбулаторним 
лікуванням, в тому числі виробами медичного призначення.

На обліку перебуває 25 паліативних хворих, з них  - 4 дітей. В 2019
році з метою забезпечення даної категорії хворих пільговим амбулаторним
лікуванням  було  виписано  пільгові  рецепти  на  наркотичні  знеболюючі
засоби  на суму 20 тис.718 грн.

Проведена  організація  повноцінної  системи  допомоги  паліативним
пацієнтам шляхом належного фінансування, своєчасного та в повному обсязі
забезпечення даної категорії хворих пільговим амбулаторним лікуванням, в
тому числі виробами медичного призначення.
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               Соціальний захист окремих категорій громадян.
   Забезпечення конституційних прав громадян на своєчасне і в повному 
обсязі одержання державних соціальних гарантій залишається одним із 
пріоритетних. Всього протягом звітного періоду надано державних 
соціальних допомог, пільг та житлових субсидій на суму 50,4 млн. грн., що 
на 0,5 млн. грн. менше проти відповідного періоду 2018 року. Зменшення 
соціальних виплат говорить про поступове підвищення рівня доходів 
населення, розмір яких відповідно впливає на визначення потреби в 
державній підтримці. Позитивним фактором є своєчасне фінансування з 
державного та місцевих бюджетів, що забезпечує відсутність заборгованості 
як перед населенням, так і перед підприємствами-надавачами послуг.

З  метою  підвищення  ефективності  системи  соціальних  допомог  і
спрощення  процедури  їх  надання  запроваджуються  нові  методи  в  роботі
відповідних  структурних  підрозділів  райдержадміністрації.  Прийом
громадян  здійснюється  по  єдиній  технології  від  уповноважених  осіб
селищної  та  сільських  рад.  Жителі  району  мають  можливість  подавати
документи для призначення окремих видів державних допомог в електронній
формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики. Для прикладу, отримати
державну соціальну допомогу при народженні дитини можна протягом двох
операційних днів з моменту обробки електронного звернення.

Державні  соціальні  допомоги призначено 2280 одержувачам на суму
30,8  млн.  грн.,  що  на  1,5  млн.  грн.  або  на  5,1%  більше,  порівняно  з
відповідним  періодом  2018  року.  Завдяки  своєчасному  фінансуванню
заборгованість перед отримувачами державних соціальних допомог відсутня.

З 1 січня 2019 року запроваджено програму монетизації  субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг. З початку звітного року надійшло 3389
заяв для призначення житлових субсидій. Сума призначень склала 13,3 млн.
грн., з них:

-  7,5 млн.  грн.  субсидії населенню  для  відшкодування  витрат  на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 2,5  млн.  грн.  перераховано  на  рахунки  підприємствам–надавачам
комунальних послуг за старим механізмом; 

-  3,5 млн. грн.  перераховано Міністерством соціальної політики  через
Пенсійний  фонд  України  та  відділення  АТ  «Ощадбанк»  відповідно  до
механізму монетизації житлових субсидій у грошовій формі.

  На звітну дату  в районі проживало 36 сімей (56 осіб) вимушених
переселенців. З початку 2019 року за адресною допомогою на проживання
звернулися 20 родин, їм нараховано та виплачено 320,7 тис. грн. щомісячної
адресної  допомоги на  проживання,  в  т.ч.  на  оплату житлово-комунальних
послуг. 

В районі проживають 9188 пільговиків, в т. ч. 819 ветеранів війни. На
2019 рік для відшкодування пільг та компенсацій доведено 4,3 млн. грн., в т.
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ч.  315,9  тис.  грн.  -  з  районного  бюджету.  Використано  3,3  млн.  грн.,
прострочена заборгованість відсутня.

В  ході  реалізації  Програми  покращення  ефективності  надання
соціальної  підтримки  малозабезпеченим  та  соціально  вразливим  верствам
населення на 2019-2021 роки  у поточному році передбачалось здійснити ряд
заходів на загальну суму 1478,0 тис. грн., доведено з обласного та районного
бюджетів 772,3 тис. грн., фактично профінансовано 610,2 тис.грн.

Забезпечено постійний соціальний супровід осіб з інвалідністю, які з
кінця минулого року отримали можливість самостійно обирати виконавців
необхідних послуг з оздоровлення та реабілітації.

Відшкодовано  підприємствам  за  виготовлення  технічних  та  інших
засобів реабілітації 1,3 млн. грн., що становить 100 % від профінансованої
суми,  що  дало  можливість  забезпечити  протезно-ортопедичними засобами
всіх, хто цього потребував.

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з
реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу
за принципом «гроші ходять за людиною». Надано можливість самостійного
обрання  законним  представником  дитини  реабілітаційної  установи.
Відповідно  до  доведених  коштів  4  дитини  з  інвалідністю  забезпечено
реабілітаційними заходами. Сума відшкодування становить 88,6 тис. грн.

Для отримання послуг з санаторно-курортного лікування використано
61,3 тис. грн., в т. ч. 21,9 тис. грн. – з районного бюджету та 39,4 тис. грн. – з
державного, що дало змогу оздоровити вісім пільговиків.

Путівками  Міністерства  соціальної  політики  забезпечено  5  осіб
пільгової категорії. 

Виплачено  18,0  тис.  грн..  компенсації  на  бензин,  ремонт  і  технічне
обслуговування автомобілів,  та  на транспортне обслуговування та  1,1 тис.
грн. компенсації замість санаторно – курортного лікування для трьох осіб з
інвалідністю. 

На  особливому  контролі  перебуває  стан  доступності  об’єктів
соціальної  та  транспортної  інфраструктур для  людей з  інвалідністю та
інших  маломобільних  груп  населення.  В  соціальних  закладах,  які
обслуговують  зазначені  категорії,  створено  належні  умови  як  для
громадян,  які  пересуваються  на  кріслах  колісних,  так  і  для  людей  з
порушенням зору. До потреб останніх адаптовано офіційний сайт районної
державної адміністрації.

Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС.

Питання  соціальної  підтримки  учасників  антитерористичної
операції/ООС та їх сімей перебуває на постійному контролі органів влади. На
зазначені цілі спрямовуються кошти з бюджетів всіх рівнів.

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебувають 297
учасників бойових дій, 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 1 учасник війни
з числа учасників антитерористичної операції, 5 сімей загиблих та померлих
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військовослужбовців та одна особа з  числа звільнених з  полону.  В районі
також  проживає  один  учасник  масових  акцій  громадського  протесту,  що
відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, який
отримав тілесні ушкодження середньої важкості. 

Протягом  2019  року  видано  три  посвідчення  «Особа  з  інвалідністю
внаслідок  війни»,  стільки  ж  бланків  вкладок  до  посвідчення  та  три
посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

На  оплату  санаторно-курортного  лікування  постраждалих  учасників
Революції  Гідності,  учасників  антитерористичної  операції  та  осіб,  які
здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі
і  стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та
Луганській областях, передбачено 17,5 тис. грн., що дозволило забезпечити
санаторно-курортними  послугами  2  осіб.  За  послуги  з  психологічної
реабілітації двох учасників АТО відшкодовано 18,4 тис. грн., на професійне
навчання  даної  категорії  осіб  спрямовано  24,3  тис.  грн.  Компенсація  за
пільговий проїзд членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції
склала 19,5 тис. грн.

Всі  учасники  АТО/ООС  до  5  травня  отримали  грошову  допомогу  з
державного бюджету на загальну суму 410,5 тис. грн.

З  метою  підтримки  безпосередніх  учасників  АТО  та  їх  сімей,
відповідно  до  затвердженого  положення,  грошову  допомогу  з  районного
бюджету  отримали  26  учасників  антитерористичної  операції  та  4  сім’ї
загиблих військовослужбовців на загальну суму 22,0 тис. грн. 

Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть 
учать у АТО/ООС.

З метою забезпечення учасників антитерористичної операції 
земельними ділянками на території району для ведення особистого 
селянського господарства  підготовлено понад 895 викопіювань.

Головним управлінняДержгеокадастру у Вінницькій області надано 745
дозволів на виготовлення проектів землеустрою, 570 розроблених проекти 
затверджено на площу 956,6 га, решта в стадії виготовлення.

Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання 
сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, 
покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  - взято 
участь у 18  спільних профілактичних рейдах: «Неблагополучна родина», 
«Рейд урок», «Підліток у вечірню годину» з метою  подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для 
всебічного розвитку і виховання дітей, а саме надання якісних соціальних 
послуг, сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, раннього  
виявлення, сімей, де батьки не займаються належним  вихованням  дітей, де є
загроза передачі дитини в державні заклади.
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На обліку в центрі протягом звітного періоду  перебувало    192  сім’ї  з 
ознаками складних життєвих обставин,  де виховуються 444  дитини,  з них 
83 сім’ї охоплено соціальним супроводом та 13 сімей , які виховують  33 
дитини  через ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків.

Налагоджено співпрацю   з  громадськими організаціями  щодо
надання  адресної  
допомоги сім’ям і дітям у подоланні складних життєвих обставин, за 
сприянням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація – моя родина» 
діти із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах  відвідали 
табори відпочинку з денним перебуванням, та отримали безкоштовні 
стоматологічні послуги .

Протягом звітного періоду здійснено  соціальне супроводження 4 
прийомних сімей  - в них 10  прийомних дітей та 3 дитячих будинків 
сімейного типу в них 21 дітей – вихованців, забезпечено  надання 
професійної підтримки прийомним батькам, батькам-вихователям , надання 
соціальних послуг відповідно до  індивідуальних потреб кожної дитини.

100 %  охоплено соціальними послугами 34 сім’ї опікунів та 
піклувальників в яких під опікою 49 дітей.

Проведена  відповідна робота спрямована на соціальну підтримку 42 
особіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які фактично проживають на території району.

Відповідно до рішення сесії районної ради « Про встановлення іменних
стипендій районної державної адміністрації та районної ради студентам 
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування » іменну  стипендію отримали 
23 студента зазначеної категорії   на суму 24 тис. 400 грн.    

Проведено  інформаційну кампанію з популяризації влаштування дітей 
в сім’ї громадян, підготовка потенційних кандидатів для створення 
патронатних , прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у 
територіальних громадах району  серед сільського населення на семінарах в 
Могилів – Подільській міськрайонній філії Вінницького обласного Центру 
зайнятості, на Комісіях з питань захисту прав дитини при районній 
державній адміністрації, серед колективів дошкільних навчальних закладів, 
загальноосвітніх навчальних закладів, відділу освіти районної державної 
адміністрації, ФАПів, консультативного пункту  при пологовому відділенні 
та в територіальних громадах району.

З метою здійснення контролю за цільовим використанням коштів 
державної допомоги при народженні дитини вибірково обстежено   81 сім’я,  
в якій виховується  160  дітей. Фактів нецільового  використання коштів  не 
виявлено.

Протягом  звітного  періоду  здійснювалися  заходи,  спрямовані  на
забезпечення  соціального  захисту  сімей,  дітей  та  молоді,  запобігання
насильству в сім’ї, відпочинку та оздоровлення дітей.
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В районі було виявлено  1 факт скоєння фізичного насильства над 2
дітьми. Продаж алкогольних напоїв молоді в торгових об’єктах не виявлено.

З  початку  року  служба  у  справах  дітей,  сім’ї  та  молоді
райдержадміністрації  спільно  з  представниками  відділу  освіти
райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді,  представниками  поліції  провели  профілактичний  рейд  «Контроль
продажу» в торгових об’єктах Бронниця, Оленівка, Сказинці, Сугаки, Немія
Могилів-Подільського району. В ході перевірки порушень виявлено не було.

Оздоровчою кампанією охоплено 808 дітей, з них:
- відпочинком (14 днів) 745 дітей, зних: 721 дитина була охоплена у 9

пришкільних таборах з денним перебуванням та 24 дитини в ДТ «Морські
пригоди» (смт.Затока);

  оздоровленням охоплено – 63 дитини, з них:
 в МДЦ «Артек» - 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, 2

дитини з багатодітної сім’ї;
 в Українському дитячому центрі «Молода Гвардія» - 5 дітей-сиріт;

1 дитина, позбавлена батьківського піклування, 1 дитини з багатодітної сім’ї;
 в дитячій  установі  санаторно-курортного  типу «АИСТ» -  5  дітей

позбавлені батьківського піклування; 10 дитини з багатодітної сім’ї; 5 дитини
учасника АТО; 6 дитини-сироти; 1 дитина-інвалід;

 в  ОЗ  «Подільський  Артек»  -  3  дітей  позбавлені  батьківського
піклування; 1 дитини з багатодітної сім’ї;

 в ДЮСОБ «Колос» - 3 дитини з багатодітної сім’ї; 2 дитини-сироти;
   в  обласному  дитячому  легеневому  протитуберкульозному

санаторію  м.Могилів-Подільський  -  1 дитина,  що  знаходяться  на
диспансерному обліку;

 в  Вінницькому  кардіоревматичному  санаторії  -  3  дітей,  що
знаходяться на диспансерному обліку;

   в Липовецькій ОЛВЛ - 1 дитина-інвалід; 7 дітей, що знаходяться на
диспансерному обліку;

  в Тульчинський ДОС - 2 дитини, що знаходяться на диспансерному
обліку;

  в  ДСКС  «Прикарпатський»  -  1 дитина,  що  знаходяться  на
диспансерному обліку;

  в  ОДПНС  ім.Заболотного  -  2 дитини,  що  знаходяться  на
диспансерному обліку;

З 09 березня по 09 квітня 2019 року в Могилів-Подільському районі
діяла Всеукраїнська акція «Серце до серця», в ході якої було зібрано – 22 тис.
грн..

В результаті проведеної роботи службою у справах дітей, сім’ї та молоді
:
        - прийнто участь в 26 профілактичних рейдах «Неблагополучна родина»,
«Підліток у вечірню годину», «Урок», «Канікули»;
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- обстежено умови проживання - 147 дітей, які проживають в 61 сім’ї, з
них: 55 дітей перебуває на обліку в службі.   
    -  прийнято  участь  у  38  судових  засіданнях  з  метою  захисту  прав
неповнолітніх;
    - проведено 26 засідань Комісії з питань захисту прав дитини при голові
райдержадміністрації  на  яких  було  розглянуто  104  питання  щодо  захисту
прав дітей.

Ведеться єдиний електронно-статистичний облік (Єдиний банк даних)
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та громадян, які
бажають  взяти  їх  на  виховання,  який  заповнюється  по  мірі  надходження
інформації. 

 Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та 
протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

В районі впроваджено  новий механізм  запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Завдяки проекту 
«Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та 
дівчат в Україні», який реалізується МБФ «Українська фундація 
громадського здоров’я» за фінансової підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення в районі діє  Мобільна бригада соціально-психологічної 
допомоги постраждалим особам. Це стало своєрідним додатковим ресурсом 
для надання якісних соціально-психологічних послуг, спрямованих на захист 
прав та інтересів осіб, які постраждали від насильства. За звітний період  2 
жінки,   які  виховують  шестеро  малолітніх дітей  влаштовані в притулок 
для осіб  постраждалих від домашнього насильства.

Станом на 01.01.2020 року проживає 295 багатодітних сімей,  в яких
проживає 1017 дитини.

Протягом   2019  року  продовжувався  збір  документів  для  видачі
посвідчень  батьків  та  дітей  з  багатодітної  сім’ї,  які  надають  можливість
отримувати  встановлені  законодавством  для  таких  сімей  пільги.  Всього,
протягом 2019 року видано посвідчень – 284, з них батькам – 80, дітям – 204. 

Питання  про  стан  сімей,  які  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах  розглядаються  на  засіданнях  Комісії  з  питань  захисту  прав
дитини при райдержадміністрації. Діти з багатодітних сімей запрошуються
на районні та обласні заходи, направляються на відпочинок та оздоровлення. 

Служба у справах дітей, сім’ї та молоді сприяє  розвитку та підтримці
національного  усиновлення,  сімейних  форм  виховання  для  дітей–сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

На  первинному  обліку  служби  у  справах  дітей,  сім’ї  та  молоді
райдержадміністрації   станом  на   перебуває  64  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківських прав з них:

 53 перебуває під опікою;
 9 в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 2 в інтернаті.
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В районі функціонує:
 4  прийомних  сімей,  в  яких  проживає  8  дітей,  позбавлених

батьківського піклування та осіб, з їх числа;
 3 дитячих будинки сімейного  типу,  в  яких  проживає  18 дітей,

позбавлених батьківського піклування.

                        Ефективне функціонування соціальної сфери.
Дієвим механізмом взаємодії громади є  дорадчі органи (опікунські 

ради при виконавчих комітетах сільських ( селищної) рад;),  що мають 
повноваження розглядати питання соціальної роботи з сім’ями, які 
перебувають у складних життєвих обставинах.  

В результаті системної роботи  опікунських рад при виконкомах 
сільських (селищної) рад з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинились
в складних життєвих обставинах, за участі фахівців із соціальної роботи 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено  59  засіданнь 
опікунських рад при сільських та селищній радах, на яких розглянуто 
питання 74 сімей. 

За рахунок субвенцій районному бюджету наданої  семи сільськими та 
селищною радами працюють 5 фахівців із соціальної роботи та один 
фахівець введений в штат сільської ради.

                Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.
В районі до занять фізичною культурою та масовим спортом в різних 

гуртках, секціях, відділеннях районної ДЮСШ залучено майже 3000 
населення району.
Протягом звітного періоду спортивні майданчики району приводились у 
відповідність до санітарно-гігієнічних вимог. В селах впорядкована значна 
частина футбольних полів, які використовуються для проведення чемпіонату 
та кубка району по футболу. За спонсорські кошти встановлено майданчик зі 
штучним покриттям в с.Сугаки. У Вендичанській СЗШ І-ІІІст., гімназії 
встановлено тренажерне обладнання на шкільному спортивному майданчику.

В усіх школах району урок фізичної культури проводиться 3 рази на 
тиждень, що відповідає вимогам нормативних актів. В більшості шкіл 
оплачується позакласна робота з фізичної культури, працюють гуртки, секції,
що дає можливість готувати дітей до районних та обласних змагань.

На території району діє районна дитячо-юнацька спортивна школа, 
філії якої працюють в Озаринецькій, Вендичанській, Серебрійській, 
Серебринецькій, Хоньківецькій, Сугаківській СЗШ І-ІІІ ст. та Немійській 
СЗШ І-ІІ ст. На відділеннях футболу займається 170 чол., волейболу - 78 чол.,
настільного тенісу - 46 чол. Всього по району до занять в ДЮСШ залучено 
294 дитини з різних сіл.
 Відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів району 
проведено 35 спортивно-масових змагань, в яких взяли участь більше 2 тис. 
спортсменів. 

Найбільш масові районні заходи та змагання:
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- першість району з волейболу серед юнаків та дівчат СЗШ району (лютий);
- чемпіонат району з футзалу (лютий);
- турнір з міні-футболу, пам’яті футболіста Валерія Тимчишиного в 
с.Кричанівка (березень);
- чемпіонат району з міні-футболу серед сільських команд (квітень)
- першість району з футболу серед юнаків та дівчат СЗШ району (квітень);
- першість району з легкої атлетики серед юнаків та дівчат СЗШ 
району(квітень);
- чемпіонат району з футболу серед сільських команд (червень-серпень);

Спортсмени району активно приймають участь в обласних змаганнях. 
На протязі звітного періоду в 20 обласних та Всеукраїнських змаганнях з 
різних видів спорту взяли участь більше 180 чоловік.

Проведені фізкультурно-спортивні масові заходи, участь у обласних та 
Всеукраїнських змаганнях висвітлюються в районній газеті, на радіо та 
сайтах райдержадміністрації, сектору фізичної культури та спорту, відділу 
освіти райдержадміністрації, соціальних мережах.

 Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і 
мистецтв.

Мережа закладів культури Могилів-Подільського району залишилась 
незмінною, а саме 49 клубних закладів, з них: 21 будинки культури (в т.ч. 
районний будинок культури «Дружба»), 28 сільських клубів, та 40 
бібліотечних закладів, Вендичанська дитяча музична школа, районний музей 
етнографії та народного мистецтва ім. Марії Руденко.
          Клубні заклади культури району, здійснюють організацію та 
проведення соціокультурних та мистецьких заходів, традиційних конкурсів, 
фестивалів, свят та оглядів, показуючи всі види і жанри аматорського 
мистецтва, залучаючи при цьому аматорські колективи.

Протягом звітного періоду було проведено 88 культурно – масових 
заходів з них: 
М і ж н а р о д н и х   2: 
- Міжнародний фестиваль повітроплавання АВІА – ФЕСТ «Крила Дністра 
2019» в с. Кремінне, де взяли участь територіальні громади та творчі 
колективи району;    
- тематичний захід до  Дня Конституції Польщі «Конституція, мій закон 
основний» за участю волонтера,  вчителя польської мови пані Басі 
Дзюрковської та учнів польської мови РБК «Дружба».
О б л а с н и х  5: 
- участь району у обласному фестивалі «Різдвяне диво»   м. Вінниця 
народного театру пісні «Любисток» с. Серебринець;  
- участь жіночого вокального ансамблю «Бронничанка», села Бронниця   в 
ХVІ обласному фестивалі гаївок і веснянок «Здрастуй весно, веснянко!»  село
Лозове Чернівецького району;  
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 - народний гурт весільних музик «Загравай», Кукавського СБК, представив 
наш район на обласному фестивалі інструментальної музики «Музичний 
водограй»,  с. Хоменки Шаргородського району;
- участь в ХІІ обласному фестивалі народної творчості «Скарби Поділля» та 
мистецькому проекті «Молодь за майбутнє України» м.Вінниця;
- участь Народного гурту весільних музик «Загравай», Кукавського СБК, 
представив наш   район на обласному фестивалі «Золоті фанфари Іллінців», 
рамках  Дня міста м. Іллінці.  
Р а й о н н і    18:  
- в районному музеї етнографії та народного мистецтва відбувся вечір – 
вшанування  «Горлиці – славне ім’я» до 104 – ї річниці від Дня народження 
М.А.Руденко;  
-   урочистості та святковий концерт  з нагоди  50-ї річниці монтажного 
коледжу     «Поважний ювілей, великої родини»;                      
-  в с. Бронниця проведено  урок мужності «Ми про вас герої-земляки, 
пронесемо пам'ять крізь віки »  до  75-ї  річниці визволення   Могилів - 
Подільського району  від нацистських    загарбників  у Другій світовій війні 
1939-1945 років, та зустріч на мосту «Дружби»,   за участю  керівництва 
району, громадськості сіл  Бронниця і Унгри  республіка  Молдова;                  
- районний фестиваль учнівсько-вчительської творчості «Проліски  надії 
2019»;                                                                                                                          
- районний огляд-конкурс художнього читання «Мій Придністровський 
краю, словом тебе величаю».  РБК «Дружба»;                                                       
- регіональний  фестиваль народної та сучасної української пісні 
«Бронницький зорецвіт- 2019»  РБК «Дружба»;
- районне  свято  до Дня захисту дітей «Щаслива родина-щаслива дитина»  
РБК «Дружба»;
- районні урочистості, та святковий концерт присвячений Дню Конституції 
України   «Державна Конституція, основний  закон мого життя»;                      
- свято села Конева «Моє село - моя колиска» у рамках  районного  
фестивалю  народної творчості «Надністрянські обереги»;                              
- фольклорне  свято Івана Купала «Купальські зорі» та свято літа «Купала -
ФЕСТ». с.Серебрія;                                                                                                   
- свято села Мервині «Мервинці запрошують гостей, на свій  поважний 
ювілей»  у рамках  районного  фестивалю народної творчості  
«Надністрянські обереги»;
- урочистості та концертна програма до свята «Жнива 2019р» с. Кремінне; 
- урочистості та святковий концерт 28-ї річниці Незалежності України, 
«Благословенна Богом земля – України».  Площа біля РБК «Дружба»;
- свято села Яришів  « Моє село, Поділля калинове»;
- свято села Лядово  «Село, моє село…»;                                           
- свято села Кремінне «Я люблю своє село» с. Кремінне; 
-  урочисте відкриття філіалу районного музею етнографії і народного 
мистецтва імені Марії Руденко -  «Етноісторичний флай - парк «Нагоряни» 
с.Нагоряни (Козлівська сільська рада). 
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Новостворена  філія районного музею  має два напрямки роботи: 
- перший – це збереження матеріальних пам’яток побуту , вивчення історії 
рідного краю, традицій українського народу,  дослідження Нагорянських 
печер, настінного піктографічного письма, доісторичної мегалітичної 
споруди;
- другий напрям висвітлюватиме історію зародження, розвитку 
повітроплавання - парапланеризму в XX столітті на крутих дністровських 
схилах.

Відділ культури, мистецтв та спорту райдержадміністрації взяв участь 
в реалізації пілотного проекту впровадження електронного обліку об'єктів 
культурної спадщини.

Зібрано інформацію, фотографії та геолокацію об'єктів культурної 
спадщини району та підготовлено їх для занесення до електронної форми 
декларування. 

Придбання в клубних закладах складає 105,1 тис.грн.,  місцевий 
бюджет.
Всього  ремонти по  закладах  культури району – 630,3 тис.грн., з них: 
  -  субвенції сільських рад  – 553,7 тис.грн.
  -  спонсорські кошти – 70,6 тис.грн.

                                     Розвиток туристичної галузі.
Тенденція  розвитку  галузі  туризму  зосереджена  у  наступних

напрямках:  екологічний  туризм,  пізнавальний  туризм  (розважально-
екскурсійний  та  науково-дослідницький),  релігійний,  спортивний,
оздоровчий туризм, бізнес-діяльність, скаутські походи і табори.

Проводиться  спільна  робота  бібліотеки  та  громадських  організацій,
установ, закладів на допомогу розвитку екологічного туризму. 

Щотижня  проводяться  екскурсії  або  туристичні  заняття  для  дітей  та
молоді, в тому числі дітей з багатодітних родин, малозабезпечених тощо. 

Організацію  спортивно-оздоровчого  дитячого  туризму  виконують
спортивно-туристичних  клуб  «Еверест»,  клуб  з  парапланеризму  (Центр
повітроплавання  в  с.  Кремінне)  та  «Молодіжна  організація  Подільські
скаути».

З  початку  року  завдяки  Лядівському  монастирю  район  відвідало
близько  11  тисяч  паломників.  У  скаутських  походах  та  таборах  району  в
звітному  періоді  2019  року  було  залучено  147  дітей  з  різних  куточків
України, Польщі, Німеччини, Росії, Молдови.

Значимими подіями стало проведення:
 в травні: в с. Нагоряни Фестивалю повітроплавання та  Всеукраїнського

Збору - походу «Чисті джерела» в с. Юрківцях;
 в червні:  дитячий похід  із  екологічним спрямуванням,  направлений на

усвідомлення  молоддю  трагедії  Чорнобильської  катастрофи
“Протистояння” - участь взяли діти та підлітки з різних куточків України;

 в липні: похід “Стежка до Палацу” з Могилева-Подільського до 
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с.  Лядово,  с.  Яришів  та  с.  Серебринець,  присвячений Дню працівника
природно-заповідної справи з оглядом Лядівсього скельного чоловічого
монастиря  (як  архітектурної,  археологічної  та  ботанічної  пам'ятки)  та
палацу М. Чацького у   с. Серебринець; 

 в серпні – VI Школа екстремального виживання для дітей «Койот»; 
 у  вересні:  в  селах Немія,  Серебрія,  Юрківці,  Лядово пройшов

Міжнародний Збір-похід «Потепління»;
 у жовтні: 6 жовтня — похід “Секрети історії” з Могилева-Подільського

до  с.  Бронниця,  присвячений Всесвітньому дню архітектора  з  оглядом
колишнього маєтка Вітгенштейна. 

 Сприяння розвитку вітчизняного книговидавництва та популяризації 
читання.

Фонди  бібліотек  району  поповнювнюються  через  обмінно-резервний
фонд обласної бібліотеки ім. Тімірязєва та подарунками читачів. 

На  допомогу  виконання  Концепції  Державної  цільової  національно-
культурної  програми  з  популяризації  вітчизняної  видавничої  продукції  та
читання   в  бібліотеках  району  проводилися  дні  художньої  літератури,
літературні години, зустрічі книголюбів.

У бібліотеках району відбулися презентації книг «В душі ні страху ні
вагань» Василя Кушніра, Петра Скорука «Могилівчани»  та «Дот-112» (до
75-річчя визволення Могилів-Подільщини у Другій Світовій війні),   Василя
Кізки  –  «Сокровенне»,  першої  збірки  поезій  «РосСаДа»  Гайдайчук  Надії
Микитівни  (с.Сугаки),  п’ята   Могилів-Подільська   міжвузівська   науково-
краєзнавча  студентська  конференція  «Революційні  події  1917-1921  рр.  на
Могилів-Подільщині»,  вечір  шани  до  Дня  Чорнобильської  трагедії
«Урятований  світ  -  найкращий  пам'ятник  тим,  хто  загинув  у
чорнобильському пеклі».

Районна  бібліотека    взяла    участь  у  обласних конкурсах:  конкурс
молодіжної творчості  «Наша рідна земля Україною зветься» (власні творчі
роботи  українською  мовою  на  патріотичну  тематику),  конкурс
бібліографічних  видань  «Читацькі  студії-2019»  (подано  бібліографічний
покажчик «Не такі як всі» та путівник «Визначними та пам’ятними місцями
Могилів-Подільщини», який зайняв ІІ місце в номінації «Краєзнавство»).

З метою  розширення соціокультурного простору читання та 
подальшого розвитку  інформаційної функції бібліотек, та в рамках   
транскордонного співробітництва Могилів-Подільський – Отач відбувся 
форум бібліотекарів «Бібліотека та спільнота: зміцнення відносин» в місті 
Окниця республіки Молдова, в якому взяли участь бібліотекарі Могилів-
Подільської центральної районної бібліотеки. До Всеукраїнського дня 
бібліотек та 115-ї річниці створення Могилів-Подільської центральної 
районної бібліотеки проведено бібліотечний форум «Бібліотека: час змін – 
час дій» за участю бібліотекарів Молдови.  До Міжнародного десятиріччя 
зближення культур представлено книжкову виставку  «Книги національних 
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меншин у фондах ЦРБ», відбувся літературний вечір «Серце народу – це 
мова, це слово, нації гордість» (до Дня слов’янської мови та писемності»)

В  районній  бібліотеці  проведено  мультимедійну  експрес-подорож
«Європа  багатолика:  єдина,  близька,  велика», вечір  «Низький  уклін  тобі,
Мати - Берегиня», присвячений Дню матері та Дню сім’ї в с. Яруга.

         Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в районі. 
Для попередження виникнення конфліктів, забезпечення злагоди на 

міжконфесійному та міжнаціональному грунті  проведено відповідні заходи 
серед громадськості району. 

З метою налагодження ефективної взаємодії   громадських об'єднань,
які  діють  на  території  району  з  органами  виконавчої  влади  та  органами
місцевого  самоврядування, постійно  проводяться  зустрічі,  консультації  з
керівниками  громадських  організацій.  Працівники  районної  державної
адміністрації  приймають  участь  в  засіданнях  Громадської  ради,  зборах
громадських організацій  і  т.д..  Так,  з  метою належної  співпраці  районних
органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з
громадськістю,  за  сприяння  райдержадміністрації  проводились  зустрічі  з
учасниками АТО, головами сільських ветеранських організацій, активістами
громадських  організацій,  які  мають військово-патріотичне  та  національно-
патріотичне спрямування та ін..

 Громадським об'єднанням, з метою їх ефективної роботи, постійно 
надається фахова допомога юристів, спеціалістів структурних підрозділів 
райдержадміністрації.

 Громадські активісти  постійно залучаються до  роботи робочих груп, 
складу комісій, які працюють при районній державній адміністрації.
                          Розвиток громадянського суспільства

    Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі 
засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та  
рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами 
громадянського суспільства.

В  ході  реалізації  державної  інформаційної  політики,  спрямованої  на
забезпечення  підвищення  якості  державного  управління,  прозорості,
відкритості  діяльності  органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки, створення умов
для  безперешкодного  доступу  до  інформації,  розвитку  і  поліпшення
інформаційної інфраструктури протягом 2019 року:

• через районну газету «Слово Придністров’я» спеціалістами управлінь,
відділів райдержадміністрації, державних підприємств, установ, організацій
надано  населенню  правові  консультації,  роз’яснення  щодо  нововведень  в
законодавстві України, інформація щодо діяльності органів влади району;

• на сторінках офіційного веб-сайту райдержадміністрації систематично
поновлювались матеріали про діяльність органів виконавчої  влади району,
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відомості про стан соціально – економічної ситуації в районі, використання
бюджетних коштів тощо.

З  метою  консолідації  суспільства,  збереження  героїчних  традицій
українського  народу,  виховання  молоді  на  кращих  традиціях  старших
поколінь організовано проведення заходів з нагоди Дня Соборності України,
Дня  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав,
Міжнародного  дня  прав  жінок  і  миру,  Дня  пам’яті  та  примирення,  Дня
перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні,  Дня  Конституції,  28-ої
річниці Незалежності України, Дня ветеранів та людей похилого віку,  Дня
Захисника України.

З метою налагодження ефективної взаємодії   громадських об’єднань,
які  діють  на  території  району  з  органами  виконавчої  влади  та  органами
місцевого  самоврядування  постійно  проводились  зустрічі,  консультації  з
керівниками та активістами громадських організацій.  Працівники районної
державної адміністрації приймали участь в засіданнях Громадської ради та
зборах громадських організацій. Так, для налагодження належної співпраці
районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
громадськістю,  за  сприяння  райдержадміністрації  проводились  зустрічі  з
учасниками  АТО,  головами  сільських  ветеранських  організацій,  членами
громадського об'єднання учасників та ліквідаторів Чорнобильської трагедії
та ін.

 Громадським  об’єднанням  задля   сприяння  їх  ефективної  роботи,
надається  фахова  та  юридична  допомога  спеціалістами  структурних
підрозділів  райдержадміністрації.  Громадські  активісти   залучались  до
роботи чотирнадцяти робочих груп, комісій, які  працювали протягом року
при районній державній адміністрації.

 Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української 
молоді, формування патріота і громадянина.

З  метою  формування  громадянина,  патріота,  захисника  України,  на
базі  ДВНЗ «Могилів – Подільський монтажно – економічний коледж» було
проведено   районний  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Також,  проводяться  просвітницько  -  профілактичних  заходи  щодо
профілактики  негативних  проявів,  злочинності,  наркоманії,  алкоголізму
серед  дітей  та  молоді  шляхом  залучення  їх  до  участі  у  заходах  із
національно-патріотичного виховання.

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій 
району від можливих надзвичайних ситуацій.

Проводиться  облік  осіб,  які  зобов’язані  проходити  функціональне
навчання з питань цивільного захисту; на потенційно небезпечних об’єктах
проведено  навчання  згідно  затвердженим графікам проведення  навчань  та
тренувань з питань цивільного захисту у 2019 році; План комплектування
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навчально-методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності  у напрямку навчання керівного складу виконано  на 90 % .

У лютому 2019 року було заплановано та проведено  виїзне навчання
відповідальних  осіб  з  пожежної  безпеки  на  підприємствах,  організаціях
району.

В районі  у  травні  2019  року було  організовано  та  проведено  виїзне
навчання  з  питань  цивільного  захисту:   категорія слухачів  – «  Особи,
відповідальні  за  роботу  консультаційних  пунктів  при  органах  місцевого
самоврядування».
    З метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру 29 травня  2019 року було
проведене  штабне  тренування  органів  управління  цивільного  захисту
районної  ланки  за  темою:  «Дії  органів  управління  та  сил  спеціалізованих
служб  цивільного  захисту  Могилів-Подільського  району  при  загрозі  або
виникненні  надзвичайної  ситуації  на  гідроспорудах  Новодністровського
каскаду ГЕС». 

21  серпня  в  районі  проведено  штабне  тренування  з  органами
управління  та  силами  цивільного  захисту  Могилів-Подільської
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Вінницької області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на
автомобільних  дорогах  загального  користування  під  час  осінньо-зимового
періоду.

На виконання  Плану основних заходів підготовки цивільного захисту
Могилів-Подільського району на 2019 рік  з 17 вересня по 17 жовтня 2019
року в районі проведено  „Місячник цивільного захисту”.

Протягом  року  проведено  15  засідань  районної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки   та  надзвичайних  ситуацій.  Розглянуто  28
питань.

 Щодо  заходів,  пов’язаних з  підготовкою та  проведенням  призову
громадян  України  на  строкову  військову  службу  у   2019  році  виконано
планове завдання . 

Відповідно  затвердженого  графіка  в  районі  проведено  оцінку  стану
захисних споруд цивільного захисту Могилів-Подільського району.

 
                               Надання адміністративних послуг

 
Відділ  державної  реєстрації надає  25  адміністративних  послуг:  20
адмінпослуг  –  державна  реєстрація  бізнесу  і  5-  державна  реєстрація
речових прав.          
За  період   2020  року державними  реєстраторами  проведено  1672
реєстраційних дій:
Реєстрація бізнесу - 534 реєстраційні дії, в т. ч. проведена державна 
реєстрація 3 юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, 
зареєстровано 154 фізичних осіб-підприємців, припинено: 2 юридичнІ 
особи, а також 163 фізичних осіб-підприємців.
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Реєстрація речових прав –    1138 реєстраційних дій: 
     Задоволено заяв про державну реєстрацію:
          - права власності - 163   ;
          - про реєстрацію іншого речового права -  975.

    Згідно Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” та „Про державну
реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень”  при
проведенні  окремих  реєстраційних  дій  справляється  адміністративний
збір, який зараховується до місцевого ( районного) бюджету. 
За період 2019 року до районного бюджету надійшло  112 464 гривні.       

       За надання відомостей з реєстрів також справляється плата, яка 
зараховується до державного бюджету. За період 2019 року сума 
надходжень до державного бюджету становить 11 100    гривень.
        Для створення належних умов для забезпечення ефективного надання
адміністративних  послуг  замовникам,  постійне  поліпшення  якості  їх
обслуговування,  матеріально-технічне  забезпечення  надання
адміністративних  послуг  у  сфері  державної  реєстрації  нерухомого  майна,
юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців,  надання  інформаційно-
консультативних  послуг  була  розроблена  Програма  матеріально-
технічного  та  фінансового  забезпечення  надання  адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації нерухомого майна, юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців на 2019-2021 роки.
      Завдяки даній програмі державні реєстратори забезпечені необхідною 
комп’ютерною технікою, принтерами, сканерами, папером.      
     Крім  проведення  реєстраційних  дій,  ведення  реєстрів,  формування
реєстраційних справ  державними реєстраторами відділу в межах компетенції
надаються кваліфіковані консультації населенню району, органам державної
влади та органам місцевого самоврядування. 
                               Ведення Державного реєстру виборців 
      Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
в  2019 році виконував всі основні завдання, які визначені чинним 
законодавством України,   службою розпорядника Державного реєстру 
виборців та передбачені планом роботи. 

     Станом на  теперішній час в базі даних Державного реєстру виборців
по Могилів-Подільському району є такі дані -загальна кількість записів
про  виборців-28415 виборців,  до  яких  входять   дані  :  про  загальну
кількість виборців, які мають статус діючих -25329, з них  24888 виборців,
зареєстрованих  в  районі  і  441- без  виборчої  адреси-  зняті  з
реєстраційного  обліку  по  місцю вибуття;  померлих  (  за  період  з  2006
року)3066 осіби  ;  особи, які припинили громадянство-  5 ; недієздатних-
15  ;  особи,які  не  здатні  самостійно  пресуватися  —  930  .  На території
населених  пунктів  району  є  575  вулиці  та  14677   будинків,  які
формують  межі виборчих дільниць.  
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   Працівники  відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату
райдержадміністрації  постійно  здійснюють:  перевірку  відомостей,
співставлення  через  систему  пошуку  в  автоматизованій  інформаційно-
телекомунікаціній  системі  “Державний  реєстр  виборців”(  далі  АІТС);
внесення необхідних записів,  чи змін до електронних карток виборців;
знищення записів про виборців; внесення до електронної бази  Реєстру
даних про :18-ти річних, та відсутніх виборців; зміну прізвища, імені, по
батькові ;зміну дати і місця народження ;зміну виборчої адреси в межах
району та  прибуття  виборців  /виборча  адреса  виборця  визначається  за
зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно
до  Закону  України  "Про  свободу  пересування  та  вільний  вибір  місця
проживання  в  Україні";  вибуття  виборців  ;набуття  та  зняття  статусу
нездатних  самостійно  пересуватися  ;  набуття  та  зняття  статусу
недієздатних;  внесення  записів  про  дату  смерті  виборців  .Ці  дії
провадяться на основі отриманих відомостей про виборців в результаті :
поновлення бази даних Реєстру;опрацювання звернень громадян району
та  інших  органів  Реєстру,  переадресованих  засобами  автоматизованої
інформаційно-телекомунікаціної  системи  “Державний  реєстр
виборців”( далі АІТС) та  на виконання доручень Служби розпорядника
реєстру .

      Відповідно до   статті 22 Закону України  “Про  Державний реєстр
виборців” (  далі  Закон)  відділом ведення Державного реєстру виборців
здійснюється  щомісячне (  до 5  числа)  поновлення бази даних Реєстру.
Суб’єктами  подання,  у  відповідності  до  цієї  статті  Закону,  на
території  району  є  –  відділ  Державної  реєстрації  актів  цивільного
стану  реєстраційної  служби  Могилів-Подільського  районного
управління  юстиції  в  Вінницькій  області,  Могилів-Подільським
районним  відділом  Головного  управління  Державної  міграційної
служби  України  в  Вінницькій  області,  Могилів-Подільський
районний  суд,   управління  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації  та  селищний  і  сільські  голова  місцевих  рад
району.  Інші  суб’єкти,  визначені  цією  статтею  Закону,  на  території
району відсутні.  Відомості періодичного поновлення Державного реєстру
виборців,   у  визначені  терміни  перевіряються   працівниками  відділу
спеціальним програмним забезпеченням  та завантажуються до системи
АІТС  для внесення зміни до бази даних Державного реєстру виборців.
Опрацювання  планових  відомостей  періодичного  поновлення
проводиться  до 15 числа щомісяця. При проведенні виборів різних видів,
ця  робота  проводиться  в  терміни,  які  чітко  визначені
законодавство.Також,  у  разі  проведення  уточнень  записів,  які  не
співпадають  з  базою  даних  Реєстру  при  обробці  даних  періодичного
поновлення,  за  результатами запитів  до відповідних органів,  працівнки
відділу самостійно створюють відомості, які називаються ініціативними і
проводять  зміни, актуалізуючих їх до правильних даних. Слід зазначити,
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що  про  порушення  термінів  подання  періодичного  поновлення  цими
суб’єктами,  відділ  ведення  має  негайно  інформувати  голову
райдержадміністрації,  відділ  адміністрування  Держреєстру
облдержадміністрації  та  службу розпорядника Держреєстру для вжиття
заходів.   В   2019  році  без  порушень  термінів  було   завантажено   всі
планові відомості, подані суб’єктами періодичного поновлення.

  Кількісні  показники  проведених  дій  працівнками  ВВДРВ-
операторами системи АІТС. 

       В  2019 році  працівниками відділу ведення Державного реєстру
виборців на основі підтверджуючих документів  було проведено  такі дії:
включено  до  Реєстру  —  записів  про  1396  осіб,  з  них,  у  зв’язку  з
досягненням 18 років-  1159 осіб;  внесено зміни до персональних даних
виборців в Реєстрі- відносно  5189 осіб.

      В 2019 році  суб'єктами подання  надано для опрацювання 761
відомості відносно  3918  осіб , в розрізі суб’єктів :          

       Відділом  Державної  реєстрації  актів  цивільного  стану
реєстраційної  служби  Могилів-Подільського  районного  управління
юстиції  в  Вінницькій  області  було  подано  всі  планові  відомості
відносно  710  осіб .А саме:
   -відомості  4.1—щодо   внесення  запису  про  дату  смерті  осіб,які
проживають на території району- відносно 703 осіб ;
   -відомості 4.1-інші АТО-щодо внесення запису про дату смерті,осіб з
території інших відділів,які померли на території району-  відносно 7осіб,
по  яких  прийнято  позитивні  висновки  і  здійснено  переадресування   у
відділи ведення, до яких вони відносяться.
       Могилів-Подільським районним відділом Головного управління
Державної  міграційної  служби  України  в  Вінницькій  області  за
поточний період 2019 року подано всі  планові відомості   відносно
294 осіб. А саме: 
   
  -відомості  3.2-щодо  набуття  громадянства  України-18  осіб,  по  яких
прийнято позитивні висновки щодо включення до Реєстру .
    -відомості 3.6-щодо скасування громадянства України — відносно  3
осіб.       
    -відомості 4.2-щодо зміни прізвища-  225 осіб 
    -відомості  4.2.1- щодо зміни дати , або місця народження- 48 особа .

 Органами  місцевого  самоврядування  (органами  реєстрації)  було
подано  в  2019 році  всі  планові  відомості  відносно 2582 осіб., а саме:
     
      -відомості 10,1- щодо осіб, які не здатні самостійно пересуватися —
373 особи;
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     відомості 3.1-щодо внесення запису до Реєстру, відносно осіб, яким
виповнилося 18- років -  221  осіб;
  -  відомості  3.4,3.3- щодо  реєстрації  місця  проживання  на  території
району- 1236  осіб;
    -відомості 3.5- щодо осіб, які вибули з території району-  752 особи.
   
     Районним судом році  було подано всі планові  відомості відносно 5
осіб .  
      -відомості 6.1.-щодо визнання особи недієздатною-   2 осіб. 
      -відомості  6.2-  про скасування  відмітки щодо недієздатності-  всі
відомості порожні.
 
     Слід зазначати, що  в 2019 році  при обробці даних періодичного
поновлення та на виконання організаційних заходів щодо здійснення
автоматизованого та візуального контролю було створено додатково
ініціативні відомості для уточнення бази даних Державного реєстру
(за результатами запитів до суб’єктів періодичного поновлення або за
результатом  поданих  підтверджуючих  документів)  відносно   236
виборців.
        В основному було створено ініціативні відомості  щодо внесення
таких змін до ідентифікаційних та персональних даних виборців:
 відомості  3.4,3.3- щодо  реєстрації  місця  проживання  на  території
району-   128 осіб  (уточнення виборчої адреси);
- відомості 3.2 -щодо набуття громадянства- 2 особи;

         -відомості 3.6- щодо скасування громадянства-3 осіб ;
-відомості  4.1—щодо   внесення  запису  про  дату  смерті  осіб,  які
проживають на території району-   7 осіба ( в основному це відомості про
громадяни, які померли на території інших держав і ці дані  було подано
місцевими радами з поданням свідоцтв про смерть цих громадян) ;
       -відомості 4.2-щодо зміни прізвища-   45 осіб  ;
      -відомості  4.2.1- щодо зміни дати, або місця народження-  47 осіб

       Участь в  організаційних заходах щодо проведення виборів.
    В 2019 році було проведено два види виборів:
 Вибори Президента України  31.03.2019 року;
  Позачергові вибори народних депутатів  України 21.07.2019 року.
      На виконання Законів України “Про вибори Президента України”,
“Про вибори народних депутатів України” працівниками відділу ведення
Державного реєстру виборців у  відповідності  до Календарних планів
основних  організаційних  заходів  з  підготовки  і  проведення  цих  видів
виборів було своєчасно і якісно  виконано всі   планові завдання. А саме,
для ефективної роботи, було організовано роботу працівників відділу у
вихідні дні протягом всієї  виборчої компанії 2019 року .  На допомогу
виборцям  —  в  міськрайонній  газеті  та  на  сайті  було  опубліковано
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статтю,  в  якій  було  надано  відповідні  роз’яснення  щодо  змін  в
виборчому  законодавстві.  Слід  зазначити  тісну  співпрацю  органу
Реєстру з окружними (ОВК) та дільничними виборчими комісіями (ДВК)
під час проведення зазначених виборів . Працівниками відділу ведення
Державного реєстру виборців  в зазначені терміни було проведено друк
уточнених  і  попередніх  списків  виборців  на  звичайних  виборчих
дільницях  та   іменних  запрошень   виборцям,  які   були  передані   у
приміщенні  ВВДРВ   дільничним  виборчим  комісіям  (  про  що  було
складено  Акти  певного  зразка).  Основним  елементом  взаємодії
дільничних виборчих комісій та відділу ведення Реєстру при проведенні
роботи щодо уточнення  попередніх списків виборців  було опрацювання
постанов  ДВК  щодо  внесення  змін  до  Бази  даних  реєстру  на  основі
поданих їм заяв виборців ( при наданні підтверджуючих документів):

 За час проведення Виборів Президента України  -  було подано  30
постанови ДВК щодо опрацювання 475-ти заяв виборців щодо внесення
до списків виборців або зміни персональних даних 

  позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2019 року-
було подано 15 постнов ДВК  відносно 95 заяв виборців.

        Кожній дільничній вибрчій комісії було надано відповіді, щодо  
розгляду цих постанов та внесення відповідних змін до попередніх 
списків виборців перед друком уточнених списків. Дані відносно 
включення виборців в Базу даних реєстру було перевірено через органи 
реєстрації місцевих рад.

      Також,  дільничними   виборчими комісіями проводилися в день
голосування  зміни  до  уточнених  списків  виборців,  дані  про  які
надходили  з   усіх  відділів  Державного  реєстру  ,  де  створені
спецдільниці. 

 позачернгові виборів Президента України  25 травня 2019 року -  було
подано    48 повідомлень ДВК  щодо  уточнення  даних  відносно  33-х
виборців ;

  позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2019 року-
було подано 50 повідомлень  ДВК щодо уточнення даних  відносно  56-
ти виборців.

       В  період  проведення  виборів  було  організовано  гарячу  лінію,
завдяки  якій  виборці  мали   змогу  в  телефонному  режимі  отримати
консультацію  щодо  вирішення    проблемних  питань  функціонування
Реєстру. В телефонному режимі звернулося біля  50 громадян району,
однак   для  приведення  своїх  персональних  даних  у  відповідність  до
відділу Реєстру  з’явилося тільки 5-ть.    

Комплексна система захисту інформації:   Відділ ведення забезпечує
захист  Реєстру  у  процесі  його  створення  та  ведення,  у  взаємодії  з
Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України
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(КСЗІ)  .  До робочого приміщення відділу ведення  Державного  реєстру
виборців  застосовано   правила  та  режим для  приміщень  з  обмеженим
доступом.  Дані  правила  та  вимоги  встановлені  відповідним
розпорядженням голови  районної державних адміністрацій від 20.02.2009
року№61.   Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.11.2011
року №552    обов'язки адміністратора безпеки покладено на головного
спеціаліста відділу. Про події та роботи щодо експлуатації інформаційно
телекомунікаційної системи (ІТС) робляться відповідні записи в журналі
обліку цих робіт. В  2019 році виконано 177 завдань . Також на виконання
постанови Центральної виборчої  комісії  України від 9 квітня 2013 року
№ 73 “Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів
адміністрування  Державного  реєстру  виборців  до  бази  даних
Державного реєстру виборців”, відповідним  розпорядження голови
райдержадміністрації    затверджено Порядок доступу відділу ведення
Державного  реєстру  виборців  до  бази  даних  Державного  реєстру
виборців  та  поновлено  склад  операторів  автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної  системи  “Державний  реєстр
виборців”.

35


	ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
	Вироблено по всіх категоріях господарств 15,0 тис. тонн молока, (76 % до річної Програми), реалізовано по всіх категоріях господарств м`яса 450 тонн. ( 88% до  річної програми).

	Для створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг замовникам, постійне поліпшення якості їх обслуговування, матеріально-технічне забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації нерухомого майна, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформаційно-консультативних послуг була розроблена Програма матеріально-технічного та фінансового забезпечення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації нерухомого майна, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2019-2021 роки.

