
Публічний звіт першого заступника голови 

Мурованокуриловецької районної державної адміністрації 

Петренка Ярослава Валерійовича за 2019 рік 

Підводячи підсумки за 2019 рік хочу відмітити, що районною державною 

адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування, місцевими 

органами виконавчої влади, установами і організаціями, громадськими 

об’єднаннями проводилася цілеспрямована робота для забезпечення зростання 

економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського 

комплексу району. 
До бюджету району в 2019 року  надійшло доходів до загального фонду в 

сумі 240, 6 млн. грн., що складає 97,0 % до уточненого  плану, базової дотації  -  

8,5 млн.грн., що складає 100,0 %, освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам -     47,6 млн..грн. (100,0 %), медичної субвенції - 17 млн 

.грн. (100,0 %). 

Із 24 сільських бюджетів, 1 селищного та районного бюджету   уточнені 

показники по власних  доходах за 2019 рік  виконали всі ради, тобто відсоток 

виконання складає 100,0.  

            Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень складає 

податок та збір на доходи фізичних осіб - 55,4 % або 46,2 млн. грн. В  2018 рік 

поступлення складали 42 млн. грн., що більше проти аналогічного періоду 2018 

року на  4 млн.грн.. 

   За 2019 ріку  по зведеному бюджету району проведено видатків  в сумі 248 

млн.грн., що становить 94 % плану на рік з урахуванням змін.  

  В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування галузей 

соціально-культурної сфери. За 2019 році на зазначені цілі використано 194 млн. 

грн. - це 78,1 відсотків усіх видатків. У тому числі на галузь освіти використано 

93,8 млн. грн., , охорони здоров’я – 22,6 млн. грн., на соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 64,7 млн.грн., культуру – 11,7 млн. грн.  

Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, 

зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, 

розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному 

забезпеченню. Так, із загальної суми проведених видатків загального фонду на 

захищені статті спрямовано і використано 218 млн. грн., або 87,7 відсотків всіх 

видатків. 

Станом на 1 січня 2020 року кредиторської заборгованості по видатках 

загального та спеціального фонду бюджету району немає. 

Загальновідомим є факт, що основою економіки району є агропромислове 

виробництво. 

Пріоритетом розвитку аграрного сектору району як у попередніх роках, 

так і в 2019 році стали заходи, спрямовані на створення високотехнологічного 

сільськогосподарського виробництва. 
По сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з      2018 роком зріс 

приріст виробництва валової продукції на 7,9 млн.грн. 

Інтенсифікація виробництва, розширення обсягів застосування 

мінеральних добрив і засобів захисту рослин, впровадження високоврожайних 
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сортів та гібридів і новітніх технологій дали можливість вперше одержати 

валовий збір зернових культур на рівні                145,7  тис. тонн при урожайності 

63,5 ц/га.  

Валовий збір цукрових буряків у заліковій вазі склав 11 тис. тонн при 

урожайності 470  ц/га, соняшнику  - 30,2 тис тонн при урожайності 30,4 ц/га. 

 Забезпечено урожайність кукурудзи на зерно 97 ц/га, сої – 21,5 ц/га,  

ріпаку -        28,9 цнт з 1 га.  

Під урожай 2020 року  посіяно озимі зернові на площі 6302 га, з них озиму 

пшеницю на площі 4840 га, озимий ячмінь та жито відповідно – 1352 га та 110 га. 

Крім того, озимий ріпак посіяно на площі 2185 га. 

  В сільськогосподарських підприємствах району утримується 3759 

голів ВРХ, в тому числі 1000  голів корів, 740 голів свиней. 

Завдяки зростання поголів’я худоби та їх продуктивності в тваринництві 

вироблено 367 тонн м’яса (на 99 тонн або на 36,9% більше попереднього року) та 

9,7 тис. тонн молока (на рівні показника за 2018 рік). Продуктивність молочного 

стада в середньому склала 9556 кг молока на одну корову .  

Значний обсяг валової продукції сільського господарства виробляється в 

особистих селянських господарствах населенням району. Зокрема, виробництво 

картоплі, овочів, яєць стовідсотково зосереджено саме в цих господарствах.  

З лютого місяця минулого року відповідною постановою Кабінету 

Міністрів України передбачена спеціальна бюджетна дотація за вирощування 

молодняка великої рогатої худоби, який народився в особистих селянських 

господарствах. У 2019 році 366 домогосподарствам нараховано та виплачено  

787,5тис.грн. дотації. 

З метою стимулювання домогосподарств до утримання та нарощування 

чисельності поголів’я корів згідно обласної  «Програми розвитку особистих 

селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 

дорадництва на 2016-2020 роки»  з обласного бюджету виділяються кошти   на 

часткове відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установки 

індивідуального доїння та холодильні установки для зберігання і охолодження 

молока за умови утримання 3 і більше голів корів молочного напрямку. 

 В минулому році згідно даної Програми 9 домогосподарств  району 

отримали 35 тис.грн. відшкодування. 

В повному обсязі виконуються умови договорів оренди між власниками 

земельних часток та виробниками сільськогосподарської продукції. 

Загальна сума нарахованої орендної плати за 2019 рік в грошовому 

еквіваленті становить 92,3 млн.грн. За рахунок цих виплат до бюджету сплачено 

більше 16,6 млн.грн. податку з доходів фізичних осіб.  

Стан навколишнього природного середовища у районі  залишається 

відносно стабільним. Створюються нові лісові насадження, впорядковуються 

території парків, скверів та інші місця громадського користування, 

ліквідовуються стихійні сміттєзвалища, упорядковуються місця видалення 

відходів, очищаються від сміття прибережні смуги малих річок , струмків та 

водних об’єктів(ставків). 

Промислова політика Мурованокуриловецького району спрямована на 

збереження, підтримку і розвиток власних товаровиробників у галузях і 

виробництвах, що забезпечують життєві інтереси району, насамперед його 
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економічну безпеку, а також соціальний та культурний рівень життя населення, 

підвищення конкурентоспроможності промислової продукції та зростання 

обсягів виробництва. 
Промисловими підприємствами та фермерськими господарствами “Велес 

Віта” та “Олімп” (реалізація цукру) в 2019 році реалізовано промислової 

продукції на суму 57 млн. грн., що на 27% менше проти 2018 року. 

Підрядно-будівельними підприємствами виконано будівельних та 

ремонтних робіт на суму 21,2 млн. грн., що на 43,6% більше проти 2018 року, 

95% загального обсягу робіт припадає на філію “Мурованокуриловецький 

райавтодор”. 

За 2019 рік розпочали господарську діяльність 99 суб’єктів господарської 

діяльності (5 юридичних і 94 фізичних осіб). Одночасно припинили діяльність                   

105 господарських суб’єктів (104 фізичних осіб-підприємців і 1 юридична 

особа). 

Надходження до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва становлять понад 51 млн. грн., їх частка в 

надходженнях до місцевого бюджету становить 55,6%. 

Обсяг капітальних інвестицій  за 2019 рік склав  понад 175 млн.грн., що на 

8,6 млн. грн. або 5,2% більше 2018 року. 

Найбільше капітальних інвестицій, як зазвичай, освоєно в 

агропромисловому комплексі, де тільки нової високопродуктивної 

сільськогосподарської техніки та обладнання закуплено  42 одиниці на загальну 

суму  32  млн.грн.  

В 2019 році в виробничій сфері району були реалізовані наступні 

інвестиційні проєкти: 

- реконструкція молочнотоварної ферми в с.Дружба на 645 голів ФГ 

“Велес Віта” (вартість 45 млн.грн., кількість нових робочих місць -15); 

- реконструкція ферми для утримання ВРХ в с.Попелюхи на 500 голів ФГ 

“Велес Віта” (вартість 12 млн.грн., кількість нових робочих місць -5); 

- будівництво фотоелектричної станції на території Вищеольчедаївської 

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

нових робочих місць –5. 

  Мережа підприємств роздрібної торгівлі Мурованокуриловецького 

району представлена 176 діючими об’єктами торгівлі, які здійснюють реалізацію 

продовольчих товарів та товарів змішаної групи.  

У галузі ресторанного господарства району працює 14 об’єктів: 2  

ресторани, 10  кафе, 2 бари.  

На території району розташовано 10 аптек, 4 газо- та автозаправних 

станцій. 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту  по району  у  2019 році склав 

36 млн. грн., що на  0,5 млн. грн. або на 1,4% більше попереднього року.  

 

Житловий фонд району складає 882 тис.м
2  

загальної площі, з нього 15% 

або                      133 тис.м
2 
– міський житловий фонд. 

З метою економії енергоресурсів проведено заходи по  термомодернізації 

житлових приміщень. На виконання цих заходів через державний банк  

„Ощадбанк” надано 4 кредити на суму 102 тис.грн. 
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Послуги з централізованого постачання та водовідведення, а також 

вивезення твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці надаються КП 

“Мурованокуриловецький водоканал”. 

З метою поліпшення надання послуг даним підприємством в поточному 

році проведено ремонт та заміну водопровідних мереж (використано 1,5 км 

водопровідних труб різного діаметру) загальною вартістю 200 тис.грн.,   

проведено будівництво каналізаційної мережі (використано 350 м труб), 

проведено заміну електродвигунів на насосному обладнанні  в водопровідних 

насосних станціях першого та другого підйому з встановленням електричних 

частотників на загальну вартість 250 тис.грн. Проведено заміну лінії 

електропередач від водопровідної станції першого підйому до водопровідної 

станції другого підйому протяжністю 800 м вартістю 100 тис.грн.    

З метою забезпечення сільського населення якісною питною водою в 

минулому році було здійснено будівництво та реконструкцію водопровідних 

мереж в селах району загальною протяжністю 10,2 км. 

Мурованокуриловецький район характеризується розгалуженою 

транспортною інфраструктурою. На території району знаходиться 368,2 км  

державних доріг, з них: 

- 87,4 км доріг державного значення; 

- 117,3 км доріг обласного значення; 

- 163,5 км районних доріг. 

Крім того, на балансі сільських та селищної ради знаходиться 540 км 

комунальних доріг. 

Проведено ремонт доріг місцевого значення на загальну суму понад 10 

млн.грн., ліквідацію пошкоджень дорожнього полотна, завданих  стихійним  

лихом (сильні зливи),  на загальну суму майже 1,6 млн.грн., а також частковий 

капітальний ремонт дороги на відрізку смт Муровані Курилівці   – с.Роздолівка   

орієнтовною вартістю 1,2 млн грн. 

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

проведено поточний ремонт комунальної  дороги в с. Попелюхи на суму 1,1 

млн.грн. та в с.Дружба на суму понад 2,8 млн.грн. 

Крім того проведено ремонт комунальних доріг на суму 4 млн.грн. 

загальною площею 102 тис. м
2
 . 

З  резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації (сильні зливи) виділено 200 тис. грн..Дані кошти 

використано на ремонт комунальних доріг в смт.Муровані Курилівці та селах 

Жван , Рівне, Дерешова.  

 

Сільськими та селищною радами постійно проводиться робота по  

благоустрою в населених пунктах району. Створено 41 га нових лісових площ, 

упорядковано 65 га парків, скверів, алей, вивезено 64 м/куб побутових відходів, 

ліквідовано 48 стихійне сміттєзвалище, розчищено 44 джерел питної води.  На 

дані заходи використано понад 6,5 млн.грн. 

З метою підвищення якості та прозорості надання адміністративних послуг 

у районі працює Центр надання адміністративних послуг 

Мурованокуриловецької райдержадміністрації, яким передбачено надання 156 

видів послуг. 
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Протягом 2019 року надано 11742 послуги (в середньому 978 за місяць). 

Адміністративний збір за державну реєстрацію майна та бізнесу склав 158 тис. 

грн., з них до районного бюджету - 145 тисяч грн., до державного бюджету - 13 

тис. грн. Для відвідувачів Центру надання адміністративних послуг є можливість 

замовити електронні послуги в приміщені ЦНАПу – відведено спеціальне 

автоматизоване робоче місце з доступом до мережі Інтернет. 
В 2019 році для участі в 16-му обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад було подано 749 проектів, з яких 286 визнано 

переможцями, на реалізацію яких з обласного бюджету виділено 20 млн. грн. Від 

нашого району подано 19 проектів від  13 сільських та районної рад, 

переможцями якого визнано 9 проектів, в тому числі 2 районної ради.  

Загальна сума залучених коштів склала 1,2 млн. грн., в т. ч. 517 тис. грн. 

обласного бюджету та 175 тис. грн. районного бюджету та 619 тис. грн.. кошти 

партнерів. 

Реалізація даних проектів дала можливість здійснити заходи щодо 

ремонтів та енергозбереження сільських будинків культури, лікарських 

амбулаторій, закладів освіти в селах Вищеольчедаїв, Снітків, Рівне, Немерче, 

Попелюхи, Обухів та Мурованокуриловецької школи-ліцею №1 та 

бібліотечного закладу по наданню культурно-освітніх та інших соціальних 

послуг жителям району “Ти не один”. 

Одним з напрямків роботи районної державної адміністрації є 

впровадження заходів з енергозбереження, які дозволяють зменшити кількість 

споживаної енергії, особливо у бюджетній сфері нашого району.  
З метою впровадження енергозберігаючих заходів у 2019 році за 

рахунок коштів районного бюджету реалізовано проект по 

реконструкції системи опалення у НВК с.Конищів загальною вартістю 

1,4млн.грн.. Замінено 80 чавунних батарей на 157 нових радіаторів та 

прокладено нову систему опалення. 

Також  протягом року за  рахунок коштів місцевого бюджету 

придбано твердопаливні   котли   для   навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» с. 

Михайлівці   вартістю   184,0 тис. грн. та для навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» 

с.Наддністрянське  вартістю 195,0 тис грн. 

У закладі загальної середньої освіти «Мурованокуриловецької 

школи-ліцею №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» 

замінено   вікна на енергозберігаючі на  суму 150,0 тис. грн.                                                                                                                                                

За рахунок грантових коштів проведено 

технічне  переоснащення  з  частковою  заміною   вікон, придбано та 

встановлено рекуператори в середній загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів с.Вищеольчедаїв вартістю 306 тис.грн.. Крім того в цьому навчальному 

закладі за рахунок коштів освітньої субвенції  проведено реконструкцію 

котельні  з заміною двох котлів.  

За рахунок спонсорських коштів ФГ «Олімп» у  середній загальноосвітній 

школі І-ІІ ст  с.Степанки  замінено вікна на енергозберігаючі на загальну суму  

понад 50 тис.грн. 
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За кошти ТОВ «Агрофірма Рубанський» у навчально-виховному комплексі 

с.Михайлівці замінено 13 вікон та 4 дверей на енергозберігаючі на суму 90,0 тис. 

грн. 

Зростають доходи населення району. Зокрема, середня заробітна плата за 
2019 рік склала 7642 грн., що на 1242 грн. або на 14,3% більше відповідного 
періоду минулого року.  

Середній розмір пенсії по району склав у 2019 році 2400 грн. Чисельність 

пенсіонерів, призначення та виплати пенсій яким здійснюється органами 

Пенсійного фонду України, по району станом на 1 січня 2020 року становить 

7913 чол. 

Поряд з цим, існує проблема зайнятості населення. Чисельність 

зареєстрованих безробітних на 1 січня 2020 року становила 599 осіб. Допомогу 

по безробіттю одержує 91,7 % осіб, які мають статус безробітного. Середній 

розмір допомоги по безробіттю склав 2700 грн. Середня тривалість перебування 

безробітних на обліку в районній службі зайнятості становить 5,6 місяця. 

Працівники центру зайнятості провели 11 міні-ярмарків вакансій, які відвідали 

73 роботодавці, провели 28 семінарів, обов’язковим елементом яких було 

обговорення питання створення гідних умов праці та легалізації зайнятості, 

важливості збереження кваліфікованого персоналу, дотримання вимог 

законодавства при вивільненні працівників. 
Соціальна політика держави спрямована на зростання життєвого рівня 

населення. Тому соціальний захист грунтується на принципах поглиблення 

адресності та забезпеченні матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, 

сімей з дітьми, непрацездатних громадян, громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, надання пільг та житлових субсидій, збільшенні 

грошових доходів і платоспроможності населення. 

Житлові субсидії в районі призначаються на придбання скрапленого газу, 

твердого палива та на електроопалення. 

Житлову субсидію за січень-грудень 2019 року на придбання твердого 

палива та скрапленого газу призначено 2837 сім’ям на суму 8,7 млн.грн. На 

електроопалення призначено 320 сім’ям.  На оплату житлово-комунальних 

послуг нараховано 2,9 млн.грн., а  виплачено з урахуванням заборгованості за 

2018 рік  9,6 млн. грн. 

Станом на 1 січня 2020 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення перебуває 2016 одержувачів всіх видів допомог та 

компенсацій. 

 

 

Допомогу сім'ям з дітьми отримали 745 осіб на суму 13 млн. грн., 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям - 298 сімей на суму 12,5 

млн грн., державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю - 370 інвалідам на суму 8,4 млн. грн., допомогу по догляду 

за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 108 особам на суму 2,4 

млн.грн., тимчасову державну допомогу дітям - 4 особам на суму 81,5 тис.грн., 

Виплачено допомогу 6 прийомним сім'ям на суму 918,2 тис.грн. 

Загальна сума виплат всіх видів допомог склала 43 млн. грн. 
Проводиться робота щодо укладання договорів для забезпечення 
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окремих категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації згідно 

нової системи, впровадженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2018 року № 238 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України». На забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, оплату послуг з їх 

післягарантійного ремонту та на виплату грошової компенсації вартості за 

самостійно придбані технічні засоби реабілітації, управлінню передбачено 

відповідні бюджетні призначення на загальну суму 2,3 млн. грн.. Станом на 1 

січня 2020 року згідно укладених договорів перераховано підприємствам за  

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації  

2,3 млн.грн. 

         Забезпечено путівками до санаторно-курортних закладів 18 осіб з 

інвалідністю та ветеранів війни. 

Комунальною установою «Територіальний центр соціального 

обслуговування Мурованокуриловецького району» в 2019 році надано 

соціальних послуг і допомог 593 громадянам. Мультидисциплінарною 

командою по наданню соціальних послуг та допомог – 107 послуг  літнім людям. 

У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання 

перебували на повному державному утриманні 30 людей. 
Головним  завданням закладів охорони здоров’я  району є забезпечення 

доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань. 

 В районі медичну допомогу населенню надають комунальне 

некомерційне підприємство “Мурованокуриловецька центральна районна 

лікарня” зі стаціонаром  на       70 ліжок та поліклінічним відділенням на 150 

відвідувань за зміну та комунальне некомерційне підприємство “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мурованокуриловецької районної ради 

Вінницької області”. 

Амбулаторний прийом в поліклініці ведеться по 20 спеціальностях. В 

лікарні планового лікування  працює 30 лікарів та 87 середніх медичних 

працівників. 

 Надання  первинної медичної допомоги забезпечують - 7 амбулаторій 

сімейної медицини;- 26 фельдшерсько-акушерських пунктів , в яких 112 

працюючих . 

Заключено декларацій із сімейними лікарями 18472, що складає 75,2 % від 

загальної кількості населення. 

 

 

Послідовно реалізуються державні та районні медичні програми, які 

стосуються  боротьби з туберкульозом, онкології,  імунопрофілактики 

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

 
           Для надання послуг із загальної середньої освіти діє 20 закладів (12 

закладів І-ІІІ ступенів, з них 7 навчально-виховних комплексів «загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», 1 заклад загальної 

середньої освіти «Мурованокуриловецька школа - ліцей 

№1Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області», 8 закладів І-ІІ 

ступенів, з них 7 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний 
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заклад - дошкільний навчальний заклад»). 

          Всього в  закладах освіти навчається 2061 учень. В галузі освіти працює 

748 працівники і середньомісячна зарплата за  2019 рік склала 7954 грн.  

        Діти дошкільного віку виховуються у 23 дошкільних навчальних закладах, з 

них 14 - в складі навчально-виховних комплексів, 2 окремих– в райцентрі і 7 

окремих –  у сільській місцевості, в яких виховується 657 дітей. Крім того, ще 

функціонує 1 дошкільний навчальний заклад приватної власності в  с. 

Попелюхи, в якому виховується 18 дітей.  

У всіх закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти, 

районному будинку будинку дитячої та юнацької творчості проведено поточні 

ремонти та належно упорядковані  прибудинкові  території. В трьох школах 

району проведено заміну 39 вікон на енергозберігаючі. 

 Сума коштів  капітальних видатків 2019 року  склала 4,5 млн. грн., в тому 

числі: бюджетних –  3,3 млн.грн., позабюджетних – 1,2 млн. грн.  

           Інтегрування дітей із особливими освітнім потребами в загальноосвітній 

простір України є визначальним пріоритетом державної політики і полягає в 

створенні умов для здобуття учнями якісної освіти відповідно до їхніх 

здібностей та індивідуальних можливостей. 

       З цією метою створено комунальну установу “Інклюзивно-ресурсний центр 

Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області”, що дає можливість 

забезпечити права дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 

років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями центру, 

надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 

кваліфікованого супроводження, а також дасть змогу батькам дітей із 

особливими освітніми потребами здійснити комплексну оцінку дитини в межах 

району. 

       З метою забезпечення якісного функціонування Інклюзивно-ресурсного 

центру за рахунок державного бюджету було закуплено меблі та необхідне 

обладнання на загальну суму 180 тис. грн. 

Постійно проводиться робота щодо виконання програм і здійснення 

заходів, направлених на заохочення до занять спортом та забезпечення 

пропаганди здорового способу життя серед різних верств населення району. На 

здійснення відповідних програм та заходів з районного бюджету виділено 75 

тис.грн. 
Проведено 54 спортивно-масових заходів районного, обласного та 

всеукраїнського рівнів, а саме - 4 всеукраїнського, 33 - обласного рівнів та 17 - 
районних змагань. 

В червні – липня 2019 року проведено чемпіонат району серед 
аматорських команд в якому прийняло участь 250 спортсменів.  

Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону 

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

одним з пріоритетів роботи районної державної адміністрації. 

На обліку перебуває 41 дитина-сирота  та дитина, позбавлена 

батьківського піклування. 

Протягом 2019 року службою у справах дітей райдержадміністрації 

надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 5 
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дітям, з них:дві дитини влаштовано у Вінницький будинок дитини та три дитини 

тимчасово в сім’ю знайомих. 

Функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
Діяльність галузі культури  району протягом 2019 року  спрямовувалася на 

вирішення першочергових завдань із забезпечення повноцінного 

функціонування та розвитку культурно-дозвіллєвої  і туристичної 

інфраструктури, поліпшення виставкової діяльності картинної галереї, 

збереження і використання пам’яток культурної спадщини, розширення 

інформаційних функцій бібліотек, сприяння творчості  аматорів народного 

мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази, соціального захисту 

працівників. 

Проведено поточні та капітальні ремонти    на 12 об’єктах закладів 

культури на загальну суму  1,2 млн. грн., із них за рахунок реалізації проектів в 

рамках 16 обласного конкурсу територіальних громад  960 тис. грн. на 6 об’єктах 

закладів культури. Повністю проведено заміну вікон  та поточний ремонт у 

Рівненському СБК на загальну суму – 150 тис. грн., Вищеольчедаївському 

СБК-на загальну суму 200 тис. грн, розпочато роботи у Снітківському СБК – на 

загальну суму 90 тис. грн. Проведено капітальний ремонт  приміщення та 

опалення у Попелюхівському сільському клубі на загальну суму- 290 тис. грн. 

Завершено поточний ремонт приміщення центральної районної бібліотеки на 

загальну суму 85 тис.грн.  

 19 грудня відбулось відкриття  інформаційно-просвітницького та 

інклюзивного центру по наданню культурно-освітніх та інших соціальних 

послуг жителям району «Ти не один», який створений на базі комунального 

закладу «Мурованокуриловецька центрлаізована бібліотечна система». На  

даний заклад витрачено коштів - 305 тис. грн. в тому числі: з обласного бюджету 

100 тис грн,, місцевого – 155 тис. грн, спонсорських коштів – 50 тис. грн. 

З метою всебічного забезпечення заходів допризовної підготовки, 

військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно - 

історичних традицій, удосконалення якості підготовки та накопичення 

військово-навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову 

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

матеріально-технічної бази районної призовної дільниці діє Районна програми 

військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних 

Силах України на 2018-2020 роки.   

Районним військовим комісаріатом у тісній співпраці з 

райдержадміністрацією протягом весняного і осіннього призову 2019 року 

призвано та відправлено на службу в Збройні Сили України - 46 призовників. 

Планове завдання виконано на 112%. 

Для проходження навчальних зборів залучено 18 військовозобов’язаних. 

Для проходження військової служби за контрактом до лав Збройних Сил 

України направлено 31 військовозобов’язаних. Всі вони уклали контракти і 

проходять військову службу в ЗСУ. 

Організовано урочисті проводи на строкову військову службу, проведено 

свята «День Української Армії», «День захисника України», «День призовника». 
З метою проведення профілактичних заходів, попередження рецидивної та 
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побутової злочинності на території району силами інспекторів патрульної 

поліції із залученням інших служб та громадських формувань проводилися 

комплексні відпрацювання населених пунктів, адмінпіднаглядних, раніше 

судимих та інших категорій підоблікового елементу. 

Однією з головних вимог до роботи патрульної поліції залишається 

профілактика вчинення адмінправопорушень. За звітний період службою 

складено 983 адміністративних протоколи. 

173 матеріали про вчинення злочину було зареєстровано в Єдиний реєстр 

досудових розслідувань, 809 матеріалів розглядалися згідно Закону України 

“Про звернення громадян” або в порядку адміністративного судочинства. 

Протягом минулого року велася активна робота щодо послідовного 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

публікувалися та звучали офіційні повідомлення, інформації про 

суспільно-політичне, соціально-економічне та культурне життя району в 

районній газеті “Наше Придністров’я”, по районному ефірному радіомовленню 

та  на офіційних веб-сайтах Мурованокуриловецької районної державної 

адміністрації та районної ради. 

Проводиться державна політика щодо релігій та церков з метою 

забезпечення прав кожного громадянина на свободу світогляду, вирішення 

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

права кожної особи на свободу світогляду.  

 Незважаючи на всю складність виконання завдань, досягти позитивних 

результатів роботи в Мурованокуриловецькому районі за 2019 рік вдалося за 

рахунок співпраці між депутатським корпусом, органами місцевого 

самоврядування та районною державною адміністрацією, керівниками 

підприємств, яка базувалася на засадах чіткого розуміння перспективи, 

раціоналізму та прагматизму. 

Що стосується пріоритетних напрямків роботи у 2020 році, то вони, як і в 

минулому році, будуть спрямовані на покращення рівня життя жителів району, 

забезпечення їх економічних та соціальних гарантій та безпеки життєдіяльності. 

 

 

 


