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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

першого заступника голови Шаргородської  

районної державної адміністрації  

Щура Юрія Борисовича 

за 2019 рік  

 

Доброго дня, шановні присутні! 

Згідно з Типовим порядком проведення публічного звіту керівника 

органу виконавчої влади, з метою належного інформування громадськості 

про діяльність Шаргородської районної державної адміністрації, до вашої 

уваги надається публічний звіт про проведену роботу у 2019 році.  

Публічний звіт голови районної державної адміністрації дає змогу 

об’єктивно і ґрунтовно проаналізувати соціально-економічне становище 

району, окреслити спільні і реальні перспективи  вдосконалення  діяльності 

виконавчих органів влади  у взаємодії з органами місцевого самоврядування 

щодо покращення стану справ в районі та підвищення добробуту жителів 

району в  цілому. Новостворені ОТГ, сподіваємось, будуть мати змогу більше 

акумулювати місцеві ресурси та місцеві бюджети на вирішення поточних 

питань життєдіяльності територіальних громад. 

На протязі останніх років Шаргородська райдержадміністрація зуміла 

забезпечити виконання нормативно-правових актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, рішень обласної та районної рад, розпоряджень 

голови обласної державної адміністрації та власних розпоряджень. 

Пріоритетом у роботі районної державної адміністрації є зв’язок між 

державою та громадянином, вирішення життєво важливих проблем кожного 

шаргородця та регіона в цілому. 

  

Районна державна адміністрація, здійснюючи функції місцевого органу 

виконавчої влади, зуміла налагодити дієву співпрацю з органами місцевого 

самоврядування і забезпечувала взаємодію з керівниками суб’єктів 

господарювання, інститутами громадянського суспільства та реалізацію 

делегованих районною радою повноважень. 

 2019 рік  став знаковим в історії незалежної України, українці обрали 

нового Президента, новий склад парламенту. Наша держава і ми з вами 

зуміли успішно скласти іспит на демократію і прозоро,чесно провести 

виборчий процес. Це  визнала Європа і світ.  

Мені з цієї трибуни приємно констатувати той факт, що в умовах 

виборів на Шаргородщині була збережена суспільна злагода, порозуміння, 

вміння чути своїх опонентів, вміння досягати компромісних угод задля 

загального блага усіх нас. 

Нажаль, 2019 рік не приніс Україні довгоочікуваного миру. На Сході 

тривають бойові дії  і українські  Захисники боронять кордони Вітчизни. 

Серед воїнів  є і наші земляки – шаргородці. Ми низько схиляємо голови 

перед їхнім подвигом та звитягою. 

        Всіх українців і наших шаргородців, які  не повернулися із зони 

проведення АТО, прошу вшанувати хвилиною мовчання…  

         Дякую. 



2 

 

 

В умовах перезавантаження всіх гілок влади Україна зберігає незмінний 

курс на системні реформи, на євроінтеграцію. Друге півріччя 2019 року вже 

позначено кардинальними нововведеннями в усіх галузях суспільного життя. 

Але реформи – це довготривалий, а інколи болісний процес і позитивні 

результати настають не так швидко, як цього очікує суспільство. 

 На рівні держави продовжується реформа децентралізації і вона є в числі 

пріоритетних. На Шаргородщині вона стартувала ще в 2017 році ,коли була 

створена Мурафська сільська ОТГ. За останній рік  районній владі вдавалося 

ефективно взаємодіяти з зазначеною територіальною громадою по  усіх 

напрямках роботи.  

Одним із ключових завдань у роботі райдержадміністрації є ефективна 

реалізація державної політики з питань оборонної діяльності, дотримання 

законності і правопорядку, виконання заходів з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

Мені приємно констатувати той факт, що  завдяки спільним зусиллям 

влади та військового комісаріату вдається вже другий рік поспіль на 100% 

виконати військовий призов на строкову службу.  Для проходження 

військової служби за контрактом в 2019 році укладено 56 контрактів. Отже, 

шаргородці в черговий раз довели свій патріотизм і готовність вірно служити 

народу України.  

В районі створена 2 рота військової частини А-7338 територіальної 

оборони. 

З метою підвищення рівня захисту населення і територій в умовах  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру організована   

робота спеціалізованих служб цивільної захисту: оповіщення та зв’язку, 

охорони громадського порядку, медичної, протипожежної  енергетики, 

торгівлі і харчування, захисту сільськогосподарських тварин і рослин. 

 Протягом минулого року Шаргородською РДА проведено  6  засідань 

районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних 

ситуацій, з яких 2  – позапланові, що пов’язані з швидким реагуванням. На 

цих засіданнях розглянуто 26 питань.  

 Минулоріч відбулися штабні тренування з органами управління 

Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду. 

 В травні 2019 року в районі проведено Місячник цивільного захисту та 

командно-штабні навчання з органами управління та силами територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у Вінницькій  

області. 

 Планово пройшла інвентаризація захисних споруд цивільного захисту з 

метою їх належного утримання та експлуатації.  

 Триває системна робота по створенню матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

 79 осіб пройшли навчання у навчально-методичному центрі цивільного 

захисту Вінницької області.  
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   Реалізуючи передбачені законом  повноваження  районної державної 

адміністрації  мною та посадовими особами районної державної адміністрації 

послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на організацію 

забезпечення дієвого і результативного функціонування всіх галузей 

народного господарства. 

 

Протягом року проведено 12 засідань колегії районної державної 

адміністрації, де було розглянуто 31 питання. Колегіальне обговорення 

ключових проблем дало можливість підвищити дієвість вирішення 

економічних і соціально – значимих проблем, а отже забезпечити  

здійснення виконавчими комітетами міської та сільських рад делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. 

        Традиційно адміністрація у своїй діяльності першочерговим 

пріоритетом визначає роботу щодо розгляду звернень громадян. Протягом 

2019 року розглянуто 804 звернень. Загалом до районної державної 

адміністрації звернулося 4 236  громадян, а це на 2 518 більше, ніж у                  

2018 році.  

 Всі звернення розглянуто згідно чинного законодавства. Більшість 

звернень стосувалися питань соціального захисту населення.   

                    

 Інформаційна діяльність адміністрації забезпечувала дієву 

реалізацію  свободи слова і змістовне наповнення  інформаційного 

простору району. Райдержадміністрація та її структурні підрозділи постійно 

співпрацюють з районною газетою «Шаргородщина» та телерадіокомітетом 

«Шаргород». Офіційний веб-сайт районної державної адміністрації 

висвітлює аспекти діяльності органів державної влади, суспільно-значимі 

події.  

 

        Виконання програми економічного і соціального розвитку району, 

поліпшення розвитку сільських  населених пунктів, покращення рівня 

життя населення, забезпечення гідних умов для кожного громадянина в 

значній мірі залежить від досягнутих економічних показників та 

наповнення місцевих бюджетів. 

 В реальному секторі економіки по основних показниках район  

демонструє стабільні показники. 

 Обсяг реалізованої промислової продукції  за 10 місяців 2019 року 

склав 169 337,2 тис.грн. 

 Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (9 місяців             

2019 року) становить 59 млн. 647 тис.грн., що є 13 показником серед районів 

області. 

Протягом 2019 року в районі започаткували діяльність 233 

новостворені суб’єкти  господарювання (з них 19 – юридичних осіб, 214 – 

фізичних осіб – підприємців). 

Одночасно припинили господарську діяльність 202 суб’єкти 

господарювання (з них 7 – юридичних і 195 фізичних осіб-підприємців). 

Спостерігається  позитивна динаміка (+31) в реєстрації суб’єктів 

підприємництва. 
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Кількість перевезених  пасажирів  автомобільним транспортом станом 

на 01.12.2019 року склала  961,2 тис. осіб (7 місце серед районів області), 

пасажирооборот складає 32,647 мільйонів пасажиро-кілометрів,  що є                   

8 показником серед районів області. 

Автомобільним транспортом перевезено вантажів 223,7 тис.тонн         

(3 місце серед районів області). Вантажообіг склав 20,867 мільйонів 

тонокілометрів, що є 6  показником на обласному рівні. 

Обсяг виробленої  будівельної продукції за 10 місяців 2019 року -          

7 млн. 324 тис.грн.   

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла  (10 місяців 2019 року)  

складає 722 м.кв. загальної площі, або 58% до показника відповідного 

періоду попереднього року.  

В 2019 році через електронну систему ПРОЗОРО проведено                        

293 електронні закупівлі, в тому числі – 262 допорогові, 31- відкриті торги та 

переговорні процедури. 

 Загальна сума економії коштів складає 3 037,831 тис.грн., в тому числі: 

- 734,596 тис.грн – по допорогових закупівлях; 

-  2303,235 тис.грн. -  по відкритих торгах та переговорних  процедурах. 

                                                                                                    

Територіальними громадами проведено ремонт доріг комунальної 

власності на суму понад 6 млн.грн, в т.ч.: 

-  капітальний, площею 3,8 тис.м.кв. на суму  2,842  млн.грн. 

-  поточний, площею 146 тис.м.кв на суму 3,257 млн. грн. 

 

Шаргородським дорожньо-ремонтним пунктом філії «Жмеринський 

райавтодор» в минулому році на дорогах загального користування  

проведено роботи  з експлуатаційного утримання  на суму 20 552,7 тис.грн.,           

в тому числі 1 960,2 тис.грн. - на дорогах державного значення та 18 592,5 

тис.грн. - на державних дорогах місцевого значення. На ці потреби 

використано 1 млн.грн. коштів  районного бюджету та  535,9 тис.грн. - кошти 

Козлівської, Носиківської, Слободо-Шаргородської та Івашковецької 

територіальних громад. 
 

   В 2019 році до місцевих бюджетів додатково залучено: 5 млн. 787тис. 

370 грн., із яких: 

- з державного бюджету надійшла субвенція на соціально-

економічний розвиток окремих територій в сумі 3 млн. 497 тис.грн. 

Це на 1 млн. 497 тис.грн. більше, ніж в минулому році. 

-  з обласного бюджету залучено кошти 16-го обласного Конкурсу 

проектів розвитку територіальних громад в сумі 1млн. 290 тис.грн. 

 

При цьому переможцями визнано 21 проект. У порівнянні з попереднім 

роком сума гранту збільшилася на 62 тис.грн.  

З районного бюджету на фінансування 29 проектів-переможців  

районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад виділено 

1 млн.грн.   
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 Виконання основних бюджетних показників та наповнення місцевих 

бюджетів є запорукою успішного розвитку нашого регіону. І в цьому 

напрямку роботи є ряд позитивних напрацювань.                           

Зведений бюджет Шаргородського району за 2019 рік, по доходах без 

урахування трансфертів виконано на 108,6%. При плані 135 млн. 240 тис. 

грн. фактично поступило 146 млн. 870 тис.грн. В  порівнянні з минулим 

роком надходження збільшилися на 19 млн. 625,3 тис. грн. або на 15,4%.  

Із 31 місцевого бюджету по доходах забезпечили виконання своїх 

планових показників 29 бюджетів, в т.ч. районний на 109,8%. 

 Що стосується виконання зведеного бюджету Шаргородського району 

за 2019 рік в розрізі податків та зборів зазначу, що від податку та збору на 

доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району фактично 83 млн. 49 тис. 

грн., що складає перевиконання на 108,6% до планових показників на той рік. 

Цей податок дав можливість отримати більше 6,6 млн.грн. понадпланових 

надходжень і його збільшення відбулося за рахунок зростання рівня 

заробітної плати, індексації.  

Крім того, податок на майно перевиконано на 115,6%.  

Перевиконання відбулося завдяки зростанню планових показників по 

різних видах податків, зокрема: єдиному податку, екологічному податку, 

платі за надання адміністративних послуг.  

 Аналізуючи темпи росту в надходженнях платежів до бюджету 

спостерігається систематичне щомісячне збільшення надходжень до 

бюджету, що дає перспективу на подальше виконання доведених планових 

показників. 

Протягом року постійно проводились наради, співбесіди з керівниками 

територіальних громад та суб’єктами господарювання щодо наповнення 

місцевих бюджетів.  

        Видатки зведеного бюджету Шаргородського району за 2019 рік 

профінансовані у сумі 509 тис 877,8 тис.грн., що становить 91,3% до 

затвердженого плану на  рік. 

 

 

Основною бюджетонаповнюючою галуззю району традиційно 

залишається аграрний сектор.  

 І в 2019 році Шаргородські поля порадували щедрими урожаями і  

віддячили нашим аграріям, які про них піклувалися і вкладали в них свою 

хліборобську душу.   

На території району в сільськогосподарському обігу знаходиться                 

71 тисяча гектарів ріллі. Працює 154 сільськогосподарських підприємства, 

які обробляють майже 48 тисяч гектарів сільгоспугідь. В 2019 році ці землі  

були засіяні переважно озимою пшеницею, кукурудзою на зерно, 

соняшником,  озимим ріпаком та іншими агрокультурами.   

       У 2019 році валовий збір зернових, включаючи кукурудзу, склав                

209,7 тис. тонн при урожайності 71,4 ц/га. У порівнянні з 2018 роком приріст 

становив 15,5 тисяч тонн. Минулоріч кукурудзи на зерно було намолочено 

116,8 тис. тонн, що на 7,9 тис. тонн більше показника 2018 року, а 

урожайність склала 93,5 ц/га. 
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      Під урожай  2020 року сільськогосподарськими підприємствами району 

уже  засіяно озимих на зерно на площі біля 15 тис. га.  

  Протягом 2019 року сільгоспвиробниками району закуплено                           

18 одиниць техніки на загальну суму 34,5  млн.грн., з них 7 іноземної, в тому 

числі 5 тракторів та 1 комбайн. 

     Для реалізації інвестиційних проектів у районі в 2019 році було 

освоєно 800 тис.грн. на реконструкцію двох тваринницьких приміщень для 

виробництва молока в с.Клекотина:  ПП "Клекотинське" – 500 тис.грн  та   

ФГ "Слобідське"– 300 тис.грн. 

 

  За звітний період по результатах укладених договорів оренди на 

землі запасу та резервного фонду сільськогосподарського призначення 

державної власності середній розмір орендної плати за 1 га у 2019 році 

порівняно з 2018 роком збільшився на 18% і 20% відповідно та 

становить 1 740 грн/га і 1 494 грн/га. 

До бюджетів сільських рад від орендної плати за землі державної 

власності сільськогосподарського призначення надходження збільшилися на 

770 тис.грн. і вже становлять 5 млн. 911 тис.   

На території Шаргородського району між сільгоспвиробниками та 

громадянами-власниками земельних ділянок (паїв) укладено та зареєстровано 

23 тис. 202 договорів оренди землі. Середній розмір орендної плати у               

2019 році збільшився в порівнянні з минулим роком на 10% і становить                 

2 569 грн/га, що в валовому доході становить 212 млн. 253 тис.грн. 

виплаченої орендної плати громадянам – власникам земельних паїв. 

Одним із пріоритетних завдань районної влади залишається 

забезпечення учасників АТО та членів сімей загиблих  земельними 

ділянками. Даній категорії громадян, у 2019 року надано викопіювань для 

оформлення права власності на 84 земельні ділянки загальною площею          

152 га. і ще додатково зарезервовано спільно з органами місцевого 

самоврядування понад 135 га землі. 

По десяти сільських радах відділом Держгеокадастру у Шаргородському 

районі передано до Головного управління матеріали з метою проведення 

земельних торгів на право оренди земельних ділянок в цих територіальних 

громадах.  

Потребує покращення робота щодо замовлення органами місцевого 

самоврядування технічної документації з встановлення меж населених 

пунктів та проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів.  

 

 

Наразі 11 господарств району займаються тваринництвом, з них             

5 господарств району - розведенням великої рогатої худоби і 6 – 

свинарством. Зокрема, ПП «Юхимівське» є племінним господарством по 

розведенню ВРХ та реалізації племінного молодняка.  

Загальна кількість ВРХ, яка утримується в підприємствах району 

,складає 2 654 голів, з них 879 корів. 



7 

 

        У 2019 році надоєно більше 62 тис.ц молока, і це на 4,4 тис. ц більше 

показника минулого року. Надій на корову складає 7 118 кг і перевищує 

показник  попереднього року на 777 кг.   

На утриманні в аграріїв перебуває 1 600 гол. свиней, а це на 322 гол. 

більше до поголів’я 2018 року.  

       Підприємствами району було вирощено 3 618 ц м’яса, що на 154 ц 

більше показника 2018 року.  

 

 Пріоритетом розвитку європейської спільноти є екологічна безпека 

та збереження довкілля. І в цьому напрямку район повільно, але просувається 

вперед, частково зреалізовуються заходи щодо виконання Закону України «Про 

відходи».  

За минулий  рік, в ході проведення природоохоронної акції «Подільська 

весна», «Чиста  громада – чиста Україна», на території Шаргородського району 

було ліквідовано 18 стихійних сміттєзвалищ. 

       В районі функціонує 36 паспортизованих сміттєзвалищ, загальною площею 

36,55 га.  На сміттєзвалища х  в  рамках дії схеми санітарного очищення 

населених пунктів було вивезено орієнтовно 3 350 тонн твердих побутових 

відходів.                          

 На виконання районної Програми поводження з твердими побутовими 

відходами  Рахнівсько-Лісовою  сільською радою дозакуплено ще                          

10 контейнерів (а всього на обслуговуванні в цьому населеному пункті                    

60 одиниць)  і Плебанівська територіальна громада має 30 контейнерів.                   

Ці села вивозять сміття самостійно.   

Природно-заповідний фонд району включає 10 об’єктів (215 га). 

 

На території Шаргородського району розміщений вкрай еколого- 

небезпечний Джуринський отрутомогильник, який було закладено 40 років 

тому, як міжрегіональний. В отрутомогильнику захоронено 1 021 тонну 

пестицидів, які були звезені з 9 областей України. 8 років тому частково 

пройшов процес перезатарення. Але, на даний час, на законсервованому 

отрутомогильнику знаходяться ще близько 2 тис. тонн отрутохімікатів (разом 

із землею, якою проводився їх пересип у відповідності з діючими 

інструкціями по захороненню).  

 Питання щодо ліквідації отрутомогильника, повного вивезення 

пестицидів і проведення рекультивації земель неодноразово піднімалося на 

всіх державних рівнях Шаргородською районною державною 

адміністрацією, районною радою, екологами та громадськістю району.  

Сусідні країни позбулися таких об’єктів уже давно, вчасно 

знешкодивши хімікати за допомогою новітніх технологій та за підтримки 

проектів Європейського Союзу.  

І от, нещодавно, відбулося виїзне засідання робочої групи з метою 

детального дослідження Джуринського отрутомогильника. В складі комісії 

працювали фахівці-екологи з Вінницької обласної державної адміністрації,            

з Київської державної екологічної академії на чолі з професором                  

Антоновим А.В. та науковець з Франції.  
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Сподіваємося, що обстеження вищезазначеного об’єкта на такому 

високому рівні буде мати своє продовження і в кінцевому результаті 

призведе до ліквідації отрутомогильника на території нашого району. 

 

Дотримання санітарно-гігієнічних норм, санітарного режиму, правил 

ветеринарної безпеки, контроль за якістю продуктів харчування – є однією 

із складових безпеки життєдіяльності громадян району.  

      Шаргородським районним управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби за 2019 рік було проведено 107 перевірок за 

дотриманням санітарного законодавства, них16 планових, 15 позапланових і 

76 комісійних. З відео фіксацією проведено 31 перевірка цієї категорії  

Відділом безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

обстежено 103 і всі з відео фіксацією. За наслідками перевірок накладено            

36 адміністративних штрафів. 

 

Робота Шаргородського районного сектору Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області у              

2019 році була  організована належним чином. Працівниками державного 

пожежного нагляду згідно планових  графіків було здійснено перевірки 

об’єктів  щодо дотримання правил пожежної безпеки. 

Протягом 2019 року рятувальна частина м.Шаргорода здійснила                   

49 виїздів на пожежі, врятовано матеріальних цінностей на суму 8 млн.            

600 тис.грн. 

 

Наріжним каменем в роботі районної державної адміністрації 

продовжує залишатися процес надання адміністративних послуг.   

Наразі Шаргородський районний Центр надання адміністративних 

послуг надає 154  адміністративних послуги та 3 документа дозвільного 

характеру.  

У 2019 році  районним ЦНАПом надано 25 109 адмінпослуги суб’єктам 

звернення, що на 8 тисяч 917 більше, ніж у 2018 році.  

Внаслідок  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  дві 

територіальні громади виявили бажання надавати ряд послуг через Центр 

надання адміністративних послуг (Шаргородська міська рада та Джуринська 

сільська рада). 

Для зручності громадян на сайті райдержадміністрації опубліковані 

інформаційні та технологічні картки послуг, що надаються. Розроблено 

механізм отримання звернень через електронні сервіси та поштовим 

відправленням.  

Наші громадяни, звертаючись до ЦНАПу, мають можливість  вчасно 

отримати результати своїх запитів. На одного відвідувача ЦНАПу в 

середньому тратиться не більше 15 хвилин робочого часу,  що дає змогу 

уникати  черг громадян.  

З метою оперативного надання найбільш поширеної послуги (витягу з 

Державного земельного кадастру) в ЦНАПі обладнано автоматизоване 

робоче місце  для адміністратора та отримано паролі доступу до Державного 

земельного кадастру.  
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Це дало змогу громадянам  отримати Витяг з ДЗК негайно за своєю 

заявою безпосередньо в ЦНАПі. 

 

 

 Обов’язок суспільства та влади зокрема – створити умови для  

гідної старості своїх громадян і їх належне пенсійне забезпечення.  

         За 2019 рік до бюджету Пенсійного фонду надійшло 203,4 тис.грн. 

власних коштів при запланованих 202,3 тис. грн. Виконання плану становить 

100,5%.  

 Загальна сума видатків на виплату пенсій та допомог по 

Шаргородському району за 2019 рік становила 442 млн. 700 тис.грн.  

 Загальна заборгованість по страхових внесках та пільгових пенсіях до 

Пенсійного фонду, в порівнянні з 01.01.2019 року збільшилась на 28,9 тис. 

грн. і станом на 01.01.2020 року становить 1млн. 124 тис.грн. 

 На обліку в Шаргородському об’єднаному управлінні Пенсійного 

фонду перебуває 15 860 пенсіонерів. Середній розмір пенсій станом на                   

1 січня 2020 року по району становить 2 171 грн.  

 Протягом 2019 року призначено 545 нових пенсійних справ, проведено 

1 261 перерахунків пенсій згідно заяв пенсіонерів.   

 Продовжується робота по залученню пенсіонерів до отримання пенсій 

через поточні рахунки в установах банків. Так, на початок 2020 року пенсії 

через банки отримують 5 510 пенсіонерів, або 35% від загальної кількості 

пенсіонерів. 

На обліку в управлінні перебуває 54 внутрішньо переміщених осіб із 

Донецької та Луганської областей. Виплати проводяться 46 особам.  

За 2019 рік до Шаргородського відділу пенсійного фонду звернулось             

понад 9 тисяч громадян, надано 10 485 послуг.  

          Заборгованості по виплаті пенсій станом на 01.01.2020 року немає. 

 

 

Щорічне зростання валового національного продукту в державі дає 

можливість покращити якість соціального захисту населення, збільшити 

соціальні виплати.                     

 В районі проживає 56 тис. 800 людей. 

Протягом  2019 року нараховано різних видів державних допомог для  

4,9 тисяч сімей на суму 90,7 млн.грн. Всі види допомог профінансовано на 

100%. 

Управління соціального захисту районної державної адміністрації 

забезпечило надання жінкам, які народили дитину, одноразової натуральної 

допомоги – а це 307 «Пакунків малюка». Задоволена одна заява про 

призначення компенсаційної послуги «Муніципальна няня». 

5 954 сім’ї отримали субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  

та 2 858 сімей - на придбання твердого палива і скрапленого газу. Загальна 

сума субсидій склала 56,56 млн.грн. 

       Протягом 2019 року надано пільг ветеранам війни, ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС, за професійною ознакою та іншим пільговим категоріям 
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громадян на загальну суму 8,4 млн.грн., що на 4% більше ніж за відповідний 

період минулого року. 

На обліку в управлінні перебуває 523 учасники бойових дій 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, з них 14 є інвалідами 

війни та 7 членів сімей загиблих в зоні АТО. Їм надано пільг на житлово-

комунальні послуги на суму понад 1 млн.грн.     

   Протягом 2019 року в санаторно-курортних закладах оздоровлено                

20 учасників бойових дій та інвалідів АТО, а на черзі ще 51.   

5-ть учасників АТО отримали кошти на навчання по спеціальності 

водій, 4-м – виділена одноразова матеріальна допомога на лікування і ще для 

3-х виділені кошти по програмі для проходження психологічної реабілітації. 

10 учасників бойових дій в зоні АТО/ООС отримали компенсаційну 

виплату з обласного бюджету за навчання дітей на контрактній формі у 

вищих навчальних закладах. Загальна сума цієї виплати становить понад             

116 тис.грн. 

 На території району проживає більше 3 тисяч людей з інвалідністю.           

Громадяни цієї категорії, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, 

забезпечуються безкоштовно ортопедичними виробами та технічними 

засобами реабілітації.  

          28 осіб з інвалідністю були забезпечені безоплатними путівками для 

санаторно-курортного лікування, а 7-ми особам з інвалідністю, які не 

скористалися путівкою, виплачено компенсацію на суму 3,4 тис.грн. 

      На обліку перебуває 86 осіб, а це 73 сім’ї, вимушених переселенців зі 

сходу України та Криму. У 2019 році 22 сім’ям цієї категорії призначено 

щомісячну адресну допомогу  для покриття витрат на проживання , в тому числі  

347,6  тис. грн. на оплату житлово-комунальних послуг.  

В районі не має заборгованості із виплати заробітної плати по групі 

активних підприємств, по групі неактивних підприємств та по підприємствах 

-банкрутах. 

Середня заробітна плата в районі за 2019 рік становила 7 367 грн., що 

на 694 грн., або на 10,4% більше показника 2018 року. 

Атестація робочих місць за умовами праці проведена на 60  

підприємствах та установах району із 63. 

На обслуговуванні Територіального центру соціального 

обслуговування перебуває 735 одиноких пристарілих громадян та інвалідів, і 

їх обслуговує 61 соціальний працівник.    

 За сприяння Терцентру одиноким та пристарілим жителям району 

надавалась грошова допомога та допомога продуктами харчування з нагоди 

відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня ветерана та Дня 

людей з інвалідністю. 

Запорука успіху держави – це можливість забезпечити роботою та 

гідною зарплатнею своїх громадян.  
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 Ситуація на ринку праці району протягом 2019 року  

характеризувалася стабільністю, оскільки лише на 5% більше жителів 

району звернулися за послугами до центру зайнятості.  

Всього скористалися послугами служби зайнятості 2 064 особи проти            

1 850 осіб (порівняно з 2018 роком), з них отримали статус безробітного             

1 711 осіб, а це на 62 особи менше, ніж у 2018 році. 

Станом на 01.02.2020 року на обліку перебуває 787 безробітних. 

Кількість поданих 156-ти роботодавцями вакансій протягом 2019 року 

збільшилася на 5% і склала 840 вакансій. 

За сприяння районної філії обласного центру зайнятості протягом            

2019 року забезпечено роботою 812 осіб.  

          Організовані роботи тимчасового характеру за кошти підприємств і до 

них залучено 303 безробітних і ще 37 безробітних працювали на оплачуваних 

громадських роботах.  

 За ініціативи районної державної адміністрації в березні-квітні           

2019 року було організовано громадські роботи з прибирання узбіч доріг 

місцевого значення. До зазначених робіт було залучено 10 безробітних і на 

оплату їхньої праці витрачено 23 тис.грн. з районного бюджету. 

Районна служба зайнятості має певні позитивні результати в напрямку 

співпраці з роботодавцями району. Було проведено 12 міні-ярмарок вакансій, 

в результаті яких працевлаштовано 127 безробітних, а це майже в два з 

половиною рази більше ніж у 2018 році.  

Одним із пріоритетів в роботі служби зайнятості залишається 

працевлаштування демобілізованих учасників АТО, яких у 2019 році на 

обліку перебувало 84 чоловіки, з них 21 безробітний працевлаштовано,              

4-ри особи проходили профнавчання, 4-ро працювали на громадських 

роботах. Один безробітній учасник АТО зайнявся підприємницькою 

діяльність в сфері громадського харчування, отримавши одноразову 

допомогу по безробіттю. На 1 січня 2020 року на обліку служби зайнятості 

ще перебуває 28 безробітних з числа учасників АТО/ООС. 

На обліку, як безробітні, перебувало 93 особи з інвалідністю, з них 

працевлаштовано 17 осіб, п’ять направлені на профнавчання. 

          Питання сільського безробіття на часі залишається в районі в числі 

проблемних. Особи, які проживають у сільській місцевості складають 88%  

від загальної кількості безробітних. Проблемними залишаються питання 

прихованої зайнятості, збільшення кількості вакансій та незмога їх 

укомплектувати кваліфікованою робочою силою, міграційні процеси. 

 У службі зайнятості з’явились особливі консультанти – кар’єрні радники 

– спеціалісти з працевлаштування.  

 

 Отримання громадянами якісних медичних послуг – це перше, чого 

очікують громадяни від влади. І саме це покликана зробити реформа 

медичної галузі, що триває.   

Медичну допомогу  населенню району на первинному рівні надає  

Шаргородський  районний  Центр первинної медико-санітарної допомоги, до 

складу якого  входить  8 амбулаторій  загальної практики сімейної медицини 
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та 35 ФАПів і фельдшерських пунктів. З 1 січня 2019 року цей заклад 

функціонує як комунальне некомерційне підприємство. 

Районною владою прийнято рішення щодо часткового фінансування 

ФАПів за рахунок коштів районного бюджету. 

Сільськими радами  виділено субвенцію для фінансування ФАПів в 

сумі 797,7 тис.грн., з якої здійснюється виплата заробітної плати, оплата  

енергоносіїв, матеріалів та медичного обладнання, а з районного бюджету 

виділено 4 млн. 516 тис.грн. 

На утримання первинної ланки медицини району в 2019 році було 

витрачено майже 26 млн.грн. З них: 20,5 млн.грн. – виплачені як заробітна 

плата і 997 тис.грн. – на закупівлю медичного обладнання та витратних 

матеріалів. 

В первинній ланці медицини працює 26 сімейних лікарів, при потребі – 

39. Незабезпеченість становить 35%.  

Розмір середньої заробітної плати лікарів сімейної медицини зріс 

майже вдвічі і становить 18 тис 927 грн., а середнього медперсоналу – 

 7 тис 680 грн. 

В кожному медичному закладі первинної ланки наявний необхідний 

триденний запас медикаментів для надання невідкладної допомоги, всі 

сільські медичні заклади забезпечені холодильниками, телефонами,  

амбулаторії автотранспортом та комп’ютерною технікою. Робочі місця усіх 

сімейних лікарів комп’ютеризовані. 

          В процесі реформування галузі між Центром ПМСД та районною 

державною адміністрацією було підписано Договір про надання медичних 

послуг на 2020 рік. 

      Проведено поточні ремонти амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини на загальну суму понад 138 тис.грн. 

При Шаргородському районному центрі ПМСД функціонує денний 

стаціонар на 115 ліжок. Забезпеченість населення ліжками денного 

стаціонару складає – 20,5 на 10 тис. населення. В ньому проліковано більше 

2,2 тис. хворих. 

Покращується якість та доступність медичної допомоги для жителів 

району шляхом виїздів сімейних лікарів на ФАПи. Здійснено майже тисячу 

виїздів і оглянуто більше 18 тис. осіб (значно більше ніж у 2018 році).  

В умовах продовження процесу реформування закладів первинного 

рівня стоїть питання забезпечення лікарських кабінетів обладнанням та 

виробами медичного призначення. 

В районі продовжує діяти Урядова програма «Доступні ліки», для 

реалізації якої у 2019 році було виділено 1,5 млн.грн., і з цією метою укладені 

договори з 3 суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю 

лікарськими засобами на території району. Здійснено перехід на виписування 

електронних рецептів. Середня вартість одного рецепта 100 грн. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Шаргородська центральна 

районна лікарня»  є закладом охорони здоров’я вторинного рівня.  

В лікарні працює 64 лікарів, 183 особи середнього медичного 

персоналу, 109 – молодшого та 98 іншого. Всього 458 осіб.  
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В районній лікарні функціонує стаціонар на 193 ліжка. 

Бюджет лікарні у 2019 році  складав – 45 млн. 294 тис.грн., (майже на         

3 млн.грн. більше ніж в 2018 році).  

39 млн.грн. з цієї суми складають кошти медичної субвенції та                        

9,4 млн.грн. – кошти районного бюджету. 

У 2019 році було завершено капітальний ремонт дитячого відділення і 

на це було освоєно 1 млн. 420 тис.грн.  

Більше 3 млн.грн. було використано на придбання медичної апаратури, 

на капітальний ремонт газових котлів, програмне забезпечення та на 

придбання комп’ютерної техніки. 

У 2019 році НКП «Шаргородська центральна районна лікарня» 

отримала обладнання від держави на 2,1 млн.грн. 

2 млн. 300 тис.грн. лікарня отримала додаткових власних надходжень 

до спеціального фонду, і  з них 1 млн. 246 тис.грн. – в натуральній формі. 

У 2019 році було прооперовано 1 429 хворих і проведено                                  

59 лапароскопічних операцій, здійснено біля 21 тис. рентгендіагностики, в 

тому числі і під час професійних оглядів. На двох УЗД апаратах обстежено 

25 тис. хворих, а медичну стаціонарну допомогу отримали 6 тис. 50 хворих.  

Клініко-діагностична лабораторія ЦРЛ оснащена апаратурою та в 

повному обсязі забезпечена хімічними реактивами, в ній функціонує 

цілодобовий пост у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. 

Відділення трансфузіології, маючи безстрокову ліцензію на заготівлю 

та переробку донорської крові, за рік заготовила 216 літрів крові у                       

422 донорів. 

У 2019 році розроблений та затверджений алгоритм взаємодії 

«швидкої» первинної та вторинної ланок в процесі надання медичної 

допомоги мешканцям району.  

Невтішною є демографічна ситуація на Шаргородщині. Протягом      

2019 року в районі народилось 394 дітей, а померло 836 осіб. 

Після появи розпорядження КМУ від 15 січня 2020 року «Про 

затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах до 2023 року», в районі почав поширюватися негативний суспільний 

резонанс стосовно того факту, що Шаргородська ЦРЛ не увійшла до складу 

десяти опорних закладів охорони здоров’я Вінниччини. 
          КНП «Шаргородська ЦРЛ», судячи з діючих нормативно-правових 

вимог, має усі потенційні можливості для надання їй статусу опорної лікарні,  

включаючи час доїзду до пацієнта. Шаргородська ЦРЛ активно готується до 

підписання договору з Національною службою здоров’я України і готова з             

1 квітня поточного року працювати в нових умовах. 

          Протягом останніх двох років Шаргородська районна адміністрація та 

Шаргородська районна рада виділили значні кошти для покращення 

матеріально-технічної бази, закупівлі медичного обладнання для 

Шаргородської лікарні. Проведено капітальний ремонт пологового та 

дитячих відділень та ряд поточних ремонтних робіт. 

          Тому теперішній стан матеріально-технічної бази та кадрового 

забезпечення нашої лікарні відповідає всім сучасним вимогам організації і 
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надання кваліфікованої та доступної медичної допомоги Шаргородського і 

прилеглих до нього районів. 

          Сподіваємося, що звернення, яке надіслала Шаргородська районна рада 

до вищестоящих органів влади буде почуте і Шаргородська ЦРЛ 

найближчим часом зможе отримати статус опорної лікарні. 

 

В сучасному світі розвиток визначається ступенем впровадження 

новітніх технологій, що забезпечується, в першу чергу, належним рівнем 

розвитку освіти.  

Наші освітяни у 2019 році продовжували працювати в умовах 

реформування галузі відповідно до законодавчих змін в цій сфері і 

продовжували реалізовувати новий стандарт початкової освіти.  

        В 2019 році на впровадження в районі концепції Нової Української 

Школи з державного бюджету було виділено 1 млн. 511 тис.грн., а з 

районного – 151 тис.грн. 

Навчання за програмою НУШ у 2019 році розпочали 495 першо-

класників у 33-х класах із новим освітнім середовищем. А всього,  

враховуючи другокласників, по системі НУШ навчається 1 023 учні. 

І минулоріч всі перші класи отримали одномісні парти,  дидактичні 

матеріали з нового Переліку обладнання, комп’ютерну техніку, меблі, 

комплекти індивідуальних ігрових наборів LEGO.   

З 2017 року в рамках реалізації обласного проєкту «Модернізація 

початкової школи», а з 2019 року вже на Всеукраїнському рівні на базі 

Рахнівсько-Лісової СЗШ І-ІІІ ст. триває апробація проєкту нового загального 

стандарту початкової загальної освіти. 

  Щоб забезпечити стабільне функціонування освітньої галузі проведено 

оптимізацію мережі шкіл району, зокрема:  

      - реорганізовано (понижено ступінь) Голинчинецької СЗШ І-ІІ ст.; 

        - створено Джуринський опорний навчальний заклад , філіями якого 

стали Сапіжанська та Голинчинецька СЗШ І-ІІ ст. 

 

В районі функціонує Деребчинський опорний заклад загальної – 

середньої освіти І-ІІІ ст., у якому навчаються діти з чотирьох навколишніх 

сіл, де були ліквідовані малокомплектні школи. Тільки за один рік його 

функціонування вдалося додатково залучити 361 тис.грн. з обласного 

бюджету та 105 тис.грн. з районного для покращення матеріальної бази 

закладу.  

 В результаті оптимізації, район має раціональну мережу, яка включає:  

- 35 закладів дошкільної освіти, в тому числі 10 дошкільних підрозділів у      

    НВК, і дошкільною освітою охоплено1 627 малят; 

- 35 закладів загальної середньої освіти,в яких начається 5 022 учні; 

- 2 позашкільних заклади:  

• комплексна дитячо-юнацька спортивна школа; 

• будинок дитячої та юнацької творчості. 
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Завдяки державній підтримці освітяни району забезпечують процес 

здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Створені всі 

умови, щоб діти цієї категорії повірили в свої сили, зреалізували свої 

можливості, навчилися самостверджуватися та стали повноцінними членами 

суспільства. 

 Тому 12 дітей району навчаються за індивідуальною формою  та                      

21 дитина – за інклюзивною. Інклюзивну освіту організовано на базі 9-ти 

закладів загальної-середньої освіти району. 

В районі продовжує успішно функціонувати інклюзивно-ресурсний 

Центр (ІРЦ). Для якісного надання послуг дітям з особливими освітніми 

потребами придбано спеціалізований автомобіль для виїздів фахівців цього 

закладу в населенні пункти району на підставі поданих батьками заяв. 

 У 2019 році було розірвано угоду про співпрацю з громадською 

організацією «Родина Кольпінга» і з 1 жовтня 2019 року Інклюзивно- 

ресурсний центр знаходиться в приміщенні Шаргородського ДНЗ №1 на 

підставі угоди з Шаргородською міською радою. 

Фахівцями ІРЦ в 2019 році було обстежено та надано психолого- 

педагогічну оцінку розвитку 163 дітям – мешканцям нашого та сусідніх 

районів.  

 

В районі забезпечено доступ до закладів освіти 577 дітям, які 

проживають за межею пішохідної доступності. Більшість з них, а це                

464 дитини довозиться до шкіл 11-ма шкільними автобусами, інші – 

одержують грошову компенсацію за проїзд рейсовим транспортом. 

У 2019 році придбано ще один шкільний автобус для Рахнівсько-

Лісового НВК на умовах спів фінансування – 819 тис.грн. витрачено з 

районного бюджету, а вартість автобуса становить 1 млн. 31 тис.грн. 

 

         У 2019 році 345 випускників 11-х  класів складали державну підсумкову 

атестацію у формі ЗНО. Рейтинг району за результатами ЗНО з української 

мови, математики, історії України  порівняно з минулим роком суттєво не 

змінився і залишається низьким, хоча й спостерігається незначна позитивна 

динаміка.  

Другий рік поспіль лідером за результатами ЗНО залишається 

Шаргородськка районна гімназія – займає 33-ю позицію серед                               

396 навчальних закладів області. В сотню кращих в області (84-та позиція) 

ввійшла також Хоменківська СЗШ І-ІІІ ст. 

Учні району здобули 1 перемогу та 5 призових місць в обласних 

предметних олімпіадах (в минулому році їх було 12).  

 З метою підтримки юних інтелектуалів, артистів, спортсменів вдруге 

проведено районне свято «Цвіт юних талантів Шаргородщини», на якому  

дітям та учнівським колективам за значні здобутки були вручені грошові 

премії на суму 60 тис.грн.  

    На утримання галузі освіти району у 2019 році освоєно 148 млн. 90 тис. 

грн. загального фонду та 4 млн. 904 тис.грн. коштів спеціального фонду.  
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 Додатково на протязі року районною владою було виділено ще 2 млн. 

грн., які були спрямовані на виплату заробітної плати і ще 2 млн 670 тис.грн. 

на ці ж потреби було освоєно із перехідного залишку освітньої субвенції. 

Підтримка належного функціонування освітньої галузі – один з 

основних напрямків роботи районної влади, і тому у 2019 році було 

додатково виділено кошти з районного бюджету для участі семи навчальних 

закладів у 8-ми проектах (6 – обласних та 2 – районних). Це дало можливість 

здійснити придбання та виконати роботи у цих закладах додатково ще на  

668 тис.грн. 

  Із надходжень державного бюджету на капітальні інвестиції району в 

освіту було спрямовано 568 тис.грн. Додатково з районного бюджету було 

виділено 3 млн.грн. для проведення капітального ремонту даху в 

Шаргородській СЗШ №1 І-ІІІ ст. та ряду поточних ремонтів, здійснити 

придбання палива для шкільних автобусів та інші невідкладні видатки. 

За рахунок передачі запланованої субвенції сільськими і міською 

радами в сумі 2 млн. 753 тис.грн. здійснювалось харчування учнів початкової 

ланки. 

 

Ми повинні зробити все можливе для того, щоб 10 960  дітей району 

відчували себе в нашому соціумі захищеними. А особливо ті діти, які 

недоотримують батьківського тепла та уваги, або стали заручниками 

ряду суб’єктивних та об’єктивних обставин.  

Саме цим займається служба у справах дітей райдержадміністрації.  

На обліку в службі перебуває 119 неповнолітніх різних категорій. Серед них 

85 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 4 правопорушники, а 

ще 30 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

Усі 85 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   

влаштовані  до  сімейних форм виховання. 

        Службою у справах дітей перед судом порушено 2 справи про 

позбавлення громадян батьківських прав відносно 6-ти  дітей.  32-є  батьків 

притягнуто до відповідальності за невиконання своїх обов`язків. 

Протягом минулого року 16 дітей  набули статусу дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування. На даний час вони  влаштовані під 

опіку в сім`ї родичів та до дитячого будинку сімейного типу, одну дитину 

усиновлено.  

В умовах реформи інституційного догляду  пріоритетною формою 

влаштування дітей в сім'ю залишається усиновлення.  

В даний час в районі проживає 29 усиновлених дітей, на обліку  

кандидатів в усиновителі перебуває 2 подружні пари. Ще 2 подружжя 

готують пакет документів для постановки їх на облік.   

Розпорядженням Шаргородської районної державної адміністрації від 

11 жовтня 2019 року № 230 створено ще один  дитячий  будинок сімейного 

типу в с.Джурин. Подружжя Урбанських прийняли в свою сім’ю 6 дітей, 

позбавлених батьківського виховання. Таким чином, у районі функціонує               

3 дитячих будинки сімейного типу та 3 прийомних сім’ї, у яких виховується 

28 посиротілих дітей. 
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Працівниками служби у справах дітей здійснюється захист житлових та 

майнових прав  дітей, що перебувають на обліку. Серед дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 2-є мають житло у власності, 83 – на 

праві користування. По досягненню 16 років 17 статусних дітей поставлено 

на квартирний облік. 

           Службою у справах дітей постійно здійснюється контроль за умовами 

утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу шляхом відвідування та обстеження 

умов проживання, проведення бесід з підопічними. Ведеться контроль за 

цільовим використанням коштів опікунами/піклувальниками; здійснюється 

нагляд за дотриманням опікунами (піклувальниками) чинного законодавства 

щодо збереження життя та здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

   Працівники служби у справах дітей протягом 2019 року прийняли 

участь у 65-и судових засіданнях, де відповідачами чи свідками були 

неповнолітні.  

  Нещодавно держава почала надавати додатковий вид субвенції для  

виплати грошової компенсації з метою придбання житла дітям-сиротам, та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа.   

   І в 2019 році управлінням соціального захисту населення 

Шаргородської райдержадміністрації вже було надано таку компенсацію                 

3-м особам з числа дітей-сиріт та особам з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на загальну суму понад 1 млн. 62 тис.грн. (по              

354 тис.грн. кожному). З них трьох – один юнак за ці кошти вже встиг 

придбати житло. 

  На обліку в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді перебуває 141 сім'я, з числа тих, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, в них виховуються 340 дітей. Всі ці сім’ї пройшли, або 

проходять процедуру соціального супроводу.  

Протягом  2019 року було відвідано та здійснено початкову оцінку 

потреб 58 функціонально неспроможних сімей, які виховують 133 дитини.  

В 2019 році соціальною роботою охоплено 340 сімей мобілізованих  

учасників АТО/ООС і контрактників. За результатами здійснення оцінки 

потреб складено соціальні паспорти цих сімей, в яких зазначена інформація 

про усі потреби мобілізованих та демобілізованих учасників АТО, сімей 

загиблих.  

Протягом року районна державна адміністрація приділяла значну увагу 

реалізації державної політики з питань фізичного виховання і спортивно-

масової роботи, молодіжної та сімейної політики, оздоровленню дітей.  

Це знайшло своє відображення у проведенні районної спартакіади 

серед допризовної молоді, Олімпійського Дня бігу, турніру з футболу пам’яті 

Віталія Медончака. Футбольні вболівальники Шаргородщини мали 

можливість відвідати на районному стадіоні «Колос» матч-зустріч між 

ветеранами збірної України та збірної Шаргорода.  

Команда учнівської молоді Шаргородської районної гімназії у 

змаганнях «Олімпійське лелеченя», сім’я Гончарів з с.Перепільчинець у 
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змаганнях  «Мама, тато, я – спортивна сім’я», команда юнаків 2005 року 

народження в змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» ставали 

переможцями обласного рівня і представляли Вінниччину у зазначених 

спортивних заходах на рівні України. 

Троє наших шар городців в минулому році піднімалися на 

Всеукраїнський п’єдестал, зокрема: випускник КДЮСШ Ігор Ковтун – 

бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу, тренер КДЮСШ Олександр 

Коваль – чемпіон Світу з універсального бою, а ще Анатолій Маліванчук – 

чемпіон України з більярду серед ветеранів.  

Райдержадміністрація забезпечила участь в обласних спортивних  

змаганнях 364 спортсменів району, які посіли 21 перших, 22 других та            

36 третіх місць – це більше ніж у 2018 році. 

У 2019 році на оздоровлення дітей з районного бюджету було виділено 

2 млн. 387 тис.грн., з них 87 тис.грн. – для відпочинку 25-ти дітей в дитячому 

оздоровчому таборі за межами області. 

І основну частина вищевказаних коштів – 2 млн.300 тис.грн. - було 

використано на утримання  Комунального  закладу «Дитячий оздоровчий 

табір ім. В. Загурного» с. Клекотина. Це єдиний дитячий табір в області, який 

повністю утримується за кошти місцевого бюджету. І у минулорічному  

літньому сезоні там оздоровлено 303 юних шаргородчан протягом двох 

оздоровчих змін, в тому числі 28 дітей учасників АТО.  

Протягом 2019 року відпочинком та оздоровленням вдалося охопити  

663 дитини шкільного віку Шаргородського району. 

Шаргородщина традиційно є унікальною в тому плані, що стабільно 

високою залишається кількість багатодітних сімей – де виховується 3-є і 

більше дітей. Тепер таких сімей у нас в районі аж 807, і в них сімейним 

затишком оточені 2 852 дитини. 

Вже 678-ми жінкам Шаргородського району за роки Незалежності 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», а ще 6 матерів готуються 

здобути це звання. Жінки цієї категорії мали можливість отримати 

одноразову винагороду, яка становить 10 прожиткових мінімумів.  

 

 Не хлібом єдиним живе людина. Наші подоляни мають одвічні 

національні традиції, трепетно оберігають їх, примножують і передають 

з покоління в покоління. Саме над цим і працює районна галузь 

культури.  

В Шаргородському районі  в повній мірі задовольняються  культурні 

запити жителів району шляхом збереження мережі з 84 культурно-освітніх 

установ, а це: 41 клубний заклад, 38 бібліотек, 2 мистецьких школи, 

районний кінотеатр, 2 музейних установи.       

На фінансування галузі культури району у 2019 році виділено та 

освоєно 19 млн. 19 тис.грн., що на 3 млн.грн. більше показника 2018 року.  

Додатково культура отримала ще 650 тис.грн. з районного бюджету.   

У 2019 році  проведено ремонтні роботи в 22 закладах  культури  

району на загальну суму 4 млн. 977 тис.грн. і це майже на 2 млн. 500 тис.грн. 

більше минулорічного.  
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Працівники культури теж залучають додаткові кошти через участь в 

обласному та районному конкурсах проектів територіальних громад.                 

У 2019 році 12 установ культури отримали завдяки цьому гранти на загальну 

суму понад 1 млн.грн. (у 2018 році цих установ було 7). 

Резонансними в культурно-мистецькому просторі Шаргородщини 

стали Всеукраїнські та обласні заходи, які культпрацівники району зуміли 

провести на високому рівні. В с.Носиківка  відбувся Всеукраїнський пленер 

стінопису «Мальована хата», за участі професійних художників багатьох 

областей України. В с.Хоменки пройшов обласний фестиваль 

інструментальної музики «Музичний водограй», а в м.Шаргород – обласний 

фестиваль національних культур «Всі ми діти твої, Україно!». 

Відділ культури надав значну допомогу в організації та проведенні  

екскурсійного квест-маршруту «Від шаленого штетлу до сучасного 

мистецтва». 

Культпрацівники району на належному рівні забезпечили проведення 

наших традиційних районних заходів – свята вишиванки «Україна  

вишивана», районого фестивалю фольклорного мистецтва «З народної 

криниці», дитячого конкурсу краси «Міні-Міс», відбіркового туру дитячо-

юнацького естрадного конкурсу «Домісолька», Дня українського 

добровольця  для  учасників АТО, фестивалю «Різдвяне мереживо» за участю 

всіх територіальних громад району.  

В цьому році Шаргородський кінотеатр запровадив цикл переглядів на 

площі міста «Кінотеатр під відкритим небом». 

Вже декілька років поспіль прославляють Шаргородщину на сценах 

України та за кордоном дитяча зразкова студія естрадного танцю «Роял-

Денс» та дитячий ансамбль народної стилізації «Намисто», які функціонують  

при Шаргородському районному будинку культури.     

Естетичне виховання юні шаргородці отримують в двох мистецьких  

школах – Шаргородській та Джуринській, а їхні вихованці і минулоріч 

радували нас усіх вагомими здобутками, як на районній сцені так і за межами 

району.              

У звітному періоді колективи та виконавці району прийняли участь у 

13-ти Міжнародних, 13-ти Всеукраїнських та 23-х обласних фестивалях та 

конкурсах різних рівнів. Є цілий ряд призових місць та Гран-прі.      

Зусилля районної влади, працівників культури, освіти та інших галузей 

спрямовані на те, щоб зробити Шаргородщину туристично-привабливою, 

зберегти культурну спадщину, пам’ятки історії та архітектури подільського 

краю.       

 

 

Шановні присутні! 

 Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, що Шаргородський район, як 

частина Вінниччини та України загалом, впевнено просувається  в напрямку 

загальнодержавних реформ і відчуває всі позитивні наслідки цього 

складного, але безумовно перспективного процесу змін в українському 

суспільстві.  
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   Цей звіт проходить в умовах, коли Шаргородська райдержадміністрація 

докорінно буде реорганізована – два відділи ліквідовано, з 134 посад 

залишається 84, процеси реорганізації зачіпили майже всі структурні 

підрозділи РДА. 

  Попередньо відомо, що відповідно до перспективного плану, в жовтні 

2020 року пройдуть місцеві вибори до 3-х новостворених ОТГ на теренах 

нашого району. 

  Але Шаргородщина завжди була та має залишитись частинкою 

незалежної, суверенної України, в якій живуть мудрі, толерантні та 

трудолюбиві люди, що прагнуть зберегти мир і спокій у суспільстві в-цілому 

та на своїй малій Батьківщині.   

Завдяки цьому нам з вами вдається тримати руку на пульсі 

громадських настроїв, задовольняти запити різних соціальних верств 

населення, робити все можливе в соціальній та економічній сферах у тісній 

співпраці з органами місцевого самоврядування та інститутами 

громадянського суспільства задля поступального розвитку Шаргородщини. 

Переконаний, що разом, конструктивно і зважено, послідовно і 

прагматично ми здатні успішно виконати всі завдання, що стоять на даний 

час перед Українською державою. 

На завершення, хочу подякувати за підтримку усім, хто допомагав нам 

не лише практичними діями, а й розумінням та конкретними порадами.                      

І саме це є запорукою успішного розвитку нас з вами, шаргородців, навіть у 

новому адміністративно-територіальному форматі.  

Тож хай Всемогутній Господь допоможе нам досягти омріяної мети – 

добробуту всіх громадян.  

 

Слава Україні!  


