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Піщанської районної державної адміністрації П.П.Десятника 

за 2017 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та  реалізує повноваження, делеговані їй 

районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціально-

економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення, 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Враховуючи широкий спектр означених повноважень та розуміючи 

високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною та 

посадовими особами районної державної адміністрації послідовно і 

наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на організацію забезпечення 

дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з районною 

радою, виконавчими комітетами селищних та сільських рад, територіальними 

органами міністерств і відомств України, іншими суб’єктами діяльності, які 

зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах 

практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення. 

Робота районної державної адміністрації у звітному періоді 

спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у 

пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності 

району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення у непростий 

для нашої країни час.  

 Основними завданнями райдержадміністрації у 2017 році були: 

наповнення бюджетів усіх рівнів, вирішення питання стабільного виробництва 

промислової продукції підприємствами району, сприяння у започаткуванні 

роботи нових суб’єктів господарювання, успішного проведення комплексу 

сільськогосподарських робіт, створення сприятливого інвестиційного клімату, 

соціального захисту населення, соціального супроводу учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих, стабільне 

функціонування системи охорони здоров’я, освіти, культури та всіх галузей, 

які мають забезпечити належний рівень життя мешканців району. 

Для досягнення порозуміння та напрацювання спільних кроків в 

напрямку поставлених завдань, мною проведені зустрічі: з представниками 

бізнесу, аграріями, найбільшими роботодавцями району, демобілізованими 

учасниками антитерористичної операції у ході яких відбувався діалог, ми 

почули позиції усіх сторін, їх бачення наших наступних дій. 

Завдяки плановій та системній роботі структурних підрозділів 

райдержадміністрації, співпраці з підприємствами, установами, організаціями, 
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депутатським корпусом району було  досягнуто позитивних темпів 

економічного і соціального розвитку району.  

 

Основні напрями роботи районної державної адміністрації ґрунтуються на 

принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України 

Петром Порошенком, їх практичної реалізації на місцях та виконання заходів 

Стратегії розвитку Піщанського району на період до 2020 року. 

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 

відображення в розпорядженнях районної державної адміністрації. Актуальні 

питання розвитку району розглядалися на засіданнях колегії районної 

державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників управлінь і 

відділів, сільських та селищних голів, депутатів районної ради, керівників 

підприємств, установ та представників громадських організацій району. 

Упродовж 2017 року проведено 3 засідання колегій районної державної 

адміністрації, де було розглянуто 18 питань, дієвість яких спрямовувалася на 

організацію виконання Програми економічного, соціального та культурного 

розвитку, наповнення та ефективне використання бюджету, соціального 

захисту населення, здійснення виконавчими комітетами селищних та сільських 

рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. За результатами 

засідань колегій видано 5 доручень та прийнято 9 розпоряджень.  
  

Проведено 36 апаратних нарад та 21 розширених нарад за участю 

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

районних служб та селищних, сільських голів, на яких розглядалися питання 

щодо шляхів наповнення місцевих бюджетів, стану функціонування закладів 

соціальної сфери, організації проведення весняних та осінніх польових робіт, 

відновлення зрошення, використання та збереження полезахисних лісових 

смуг в районі, благоустрою населених пунктів, соціального захисту учасників 

АТО, проведення призовної кампанії, тощо. Крім того,  упродовж року мною, 

моїми заступниками, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів 

проводились наради, семінари, зустрічі, передбачені планом роботи районної 

державної адміністрації. Для  сприяння здійсненню повноважень районної 

державної адміністрації створені координаційні ради, комісії, робочі групи, 

засідання яких здійснювалося  згідно з їх положеннями та планом роботи на 

2017 рік. 

 

Відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації 

плану контролю виконавчих органів селищних, сільських рад з питань 

виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2017 році 

проведено структурними підрозділами районної державної адміністрації 

перевірку виконання делегованих повноважень Чорноминської сільської ради з 

питань додержання вимог законодавства про звернення громадян, у сфері 

освіти, культури, соціального захисту населення, охорони здоров’я тощо.  

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо неухильного 

дотримання та правильного застосування законів та інших нормативних 

документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось 
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представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду 

правових питань і спорів. За  2017 рік взято участь у 12 судових засіданнях.  

 

У звітному періоді до районної державної адміністрації надійшло до 

виконання 17 указів Президента України, 119 постанов Кабінету Міністрів 

України, 181 розпоряджень та 31 доручення голови Вінницької обласної 

державної адміністрації,  3589 листів різних рівнів. Зареєстровано та 

направлено виконавцям 2001 одиниці вихідних документів. Районною 

державною адміністрацією протягом минулого року підготовлено та видано 

430 розпоряджень з основної діяльності, 8 доручень.  

 

Архівним відділом районної державної адміністрації у 2017 році прийнято 

на державне зберігання документи двадцяти однієї частини фондів, всього 574 

одиниці зберігання. План надходжень управлінської документації за звітний 

період  виконано на 104 % (заплановано 552 одиниці). 

  

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 250 

звернень громадян, що на 158, або 38,7 %, менше, ніж у 2016 році. 

Проводилися відповідні заходи стосовно докорінного поліпшення роботи із 

зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які 

порушувалися громадянами району.  

Забезпечено оперативне реагування на розгляд звернень і вирішення 

питань, порушених у зверненнях, що надходять на урядову телефонну «гарячу 

лінію» Урядового контактного центру. Протягом 2017 року до районної 

державної адміністрації на розгляд від урядової телефонної «гарячої лінії» 

надійшло 195 звернень громадян, що на 141, або 42,0 %, менше у порівнянні з 

минулим роком. Найбільше звернень з питань соціального захисту, а саме 

щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги та соціальних виплат.  

На всі звернення були надані відповіді у встановлені терміни. 

 

Впродовж звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 50 запитів 

на отримання публічної інформації. Забезпечено своєчасне їх опрацювання та 

надання відповідей запитувачам в порядку і в терміни, визначені Законом 

України «Про доступ до публічної інформації».  

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг при Піщанській районній 

державній адміністрації. Роботу Центру забезпечують три фахівці (один 

керівник та два адміністратори). Крім того,  облаштовані робочі місця для 

державного реєстратора нерухомого майна та державного реєстратора 

юридичних та фізичних осіб-підприємців. Центр співпрацює з 7 суб’єктами 

надання адміністративних послуг та надає 116 послуг. З 18 грудня 2017 року 

згідно укладених угод запроваджено надання ще 27 нових адміністративних 

послуг. Всього станом на 01 січня 2018 року Центром надано  9072 послуг.  
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Мобільним  сервісним центром МВС України у Вінницькій області надано 

125 послуг. А саме, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна 

посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на 

отримання довідок про відсутність судимостей.  За 2017 рік до районного 

бюджету перераховано 464,0 тис. грн. за надання адміністративних послуг 

державними реєстраторами. 

На виконання вимог Закону України  «Про державну службу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про 

упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» проведено 

оптимізацію структури районної державної адміністрації: припинено 

діяльність управління агропромислового розвитку шляхом реорганізації у 

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації; у 

загальному відділі апарату райдержадміністрації створено сектор контролю.  

Призначення громадян України на посади державної служби проводиться 

лише на конкурсній основі, крім випадків, передбачених Законом. Всього за 

2017 рік  проведено 4 засідання конкурсної комісії на 4 посади. 

 

Пріоритетним напрямком розвитку району є сільське господарство. 

Минулий 2017 рік виявився складним як у фінансовому так і погодному 

відношенні. Проте в умовах, що склалися, управлінням агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації спільно з керівниками господарств 

було організовано роботу по посіву сільськогосподарських культур,  

 Зведеним планом розвитку агропромислового комплексу району на 2017 

рік було заплановано виробництво валової сільськогосподарської продукції в 

обсязі 173,5 млн. грн.,  у тому числі рослинництва – 158,5 млн. грн., 

тваринництва – 15,0 млн. грн. Фактично вироблено валової 

сільськогосподарської продукції на 220,0 млн. грн., або 126,8 %, у тому числі в 

рослинництві – 205,0 млн. грн., або 129,3 %, тваринництві – 15,0 млн. грн., або 

100 %.  

Сільськогосподарськими господарствами району намолочено 33,6 тонн 

ранньої групи зернових з площі 7,4 тис. га, середня урожайність 45,4 ц/га. З 

них,  пшениця озима -  24,4 тис. тонн з 5,2 тис. га, урожайність – 46,7 ц/га; 

  ячмінь озимий – 4,8 тис. тонн з 1,0 тис. га, урожайність – 48,8 ц/га; 

  пшениця яра – 1,5 тис. тонн з 0,3 тис. га, урожайність – 50 ц/га; 

  ячмінь ярий – 2,5 тис. тонн з 0,7 тис. га, урожайність 33,9 ц/га; 

 горох і сочевиця – 0,4 тис. тонн 0,2 тис. га, урожайність 24 ц/га. 

Під урожай 2018 року організовано проведення посіву озимих культур. 
При запланованому 7,6 тис. га посіяно 7,1 тис. га, або 93,4 %.  

  Не зважаючи на складний фінансовий рік, проводилася робота по 
відновленню матеріально-технічної  бази господарств. Так, у 2017 році 
підприємствами агропромислового комплексу придбано 34 одиниці 
сільськогосподарської техніки, із них 2 зернозбиральні комбайни, 5 тракторів 
на загальну суму 37,6 млн. грн. 

У районі за 2017 рік в повному обсязі виплачено орендну плату за оренду 

земельних часток (паїв). 
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств району за січень-

жовтень 2017 року склав 594684,3 тис. грн., що в порівнянні з 2016 роком 

більше на 179483,5 тис. грн. Питома вага району в загальному обсязі реалізації 

промислової продукції області складала 1,1 %.  

 

 Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного 

виконання районного  бюджету. 

У 2017 році до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано -

47057,783 тис. грн. податків і зборів, що становить 116,4 % виконання річного 

плану. Понад план отримано 6639,57 тис. грн. Виконання дохідної частини 

забезпечено всіма місцевими бюджетами району. 

Планові показники перевиконано по всіх джерелах надходжень.  

Проти минулого року надходження збільшилися (у співставних умовах) на  

13715,607 тис. грн., або на 41,14 %.  

У структурі доходів найбільшу питому вагу мають податок на доходи 

фізичних осіб (52,9 %), єдиний податок (19,8 %), плата за землю  (17,5 %) та 

акцизний податок (6,4%). 

Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується 60 % до місцевого 

бюджету району, надійшло у сумі 24875,496 тис. грн. – 112,97 % виконання 

річного плану. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 56,2 % 

(на 8950,731 тис. грн.).  

Фактичні надходження від справляння на території району плати за 

землю, що зараховується до сільських та селищного бюджетів склали 

8215,053 тис. грн., що на 987,736 тис. грн. (13,43 %) більше, ніж за 2016 рік. 

Виконання плану забезпечено всіма сільськими та селищними радами, крім 

Дмитрашківської сільської ради (виконання 88,3 %).  

Єдиного податку до місцевих бюджетів надійшло в сумі 9294,065                         

тис. грн., що становить 123,27 % від плану, затвердженого органами місцевого 

самоврядування, у тому числі єдиного податку із сільгоспвиробників 

мобілізовано 5463,33 тис. грн., виконання плану становить 131,65 %. План 

виконано всіма місцевими бюджетами району. У порівнянні з 2016 роком 

надходження збільшилися на 2738,704 тис. грн., або на 41,78 %. 

У 2017 році місцеві бюджети району отримали 627,081 тис. грн. акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, що виконано на 21,7 % проти минулого року.         

Головою районної державної адміністрації затверджено план заходів щодо 

наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального 

використання бюджетних коштів у 2017 році. За рахунок вжитих заходів до 

бюджету району додатково мобілізовано 1413,74 тис. грн. власних 

надходжень. 

До спеціального фонду місцевих бюджетів району (без урахування 

трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) у 2017 році надійшло 

2780,954 тис. грн., що становить 155,03 % виконання.  
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На рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів району 

надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 2265,549 тис. грн., 

що у порівнянні з 2016 роком на 235 % більше. 

З державного бюджету у повному обсязі до планових призначень район 

отримав базову дотацію у сумі 3652,3 тис. грн., стабілізаційну дотацію – 

836,0 тис. грн., освітню субвенцію – 34135,0 тис. грн., медичну субвенцію – 

17163,4 тис. грн. 

У цілому за 2017 рік забезпечено виконання планових показників по 

доходах загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району на рівні 

118,05 % та збільшення надходжень порівняно з 2016 роком (у співставних 

умовах) на 14554,903 тис. грн., або на 42,2 %. 

Видатки загального фонду бюджету району за 2017 рік склали 

161444,9 тис. грн., що на 41148,4 тис. грн., або на 34,2 % більше за відповідний 

показник 2016 року. Рівень виконання зазначених видатків до плану на рік 

становить 94,1 %, з них 41,6 % складають видатки на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв, 

спожитих бюджетними установами. 

Завдяки заходам, які вживалися районною державною адміністрацією, та 

додаткового фінансового ресурсу з державного бюджету в районі вдалося 

забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати 

працюючим у бюджетній сфері, провести повні розрахунки бюджетних 

установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Заборгованість із 

вказаних виплат станом на 01 січня 2018 року відсутня. 

За 2017 рік на здійснення програм соціального захисту населення, які 

фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 

49096,904 тис. грн., що становить 100 % до запланованих показників. 

Крім того, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях отримано 

субвенцію з державного бюджету в сумі 42,903 тис грн., або 98 % до річних 

призначень.  

Отриманий обсяг фінансування дав можливість у повному обсязі 

розрахуватися з одержувачами державних допомог, пільг та субсидій 

населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива та скрапленого газу. 

Крім того, отримано субвенції з обласного бюджету (інші субвенції): для 

надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12,210 тис. грн.; для проведення 

витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – 0,363 тис. грн. 

Завдяки отриманим доходам місцеві бюджети протягом 2017 року мали 

можливість направити кошти на виконання місцевих програм, передбачених 

ст. 91 Бюджетного кодексу України, в сумі 2889,0 тис. грн., які спрямовано на: 

- фінансування ЗОШ, НВК району та дитячо-юнацької спортивної школи – 

1119,4 тис. грн.; 

- фінансування закладів охорони здоров’я – 299,1 тис. грн.; 

- фінансування програм соціального захисту населення – 340,5 тис. грн.; 



 7 

- фінансування районної програми розвитку культури – 93,4 тис. грн.; 

- на здійснення закупівлі путівок для організації відпочинку дітей пільгової 

категорії – 110,0 тис. грн.; 

- передачу субвенції сільським і селищним радам: для утримання 

дошкільних закладів освіти – 8435,3 тис. грн.;  для утримання сільських клубів 

– 1266,0 тис.грн.; 

- фінансування інших програм, визначених пріоритетними – 826,6 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість загального та спеціального фонду місцевих 

бюджетів району (без урахування субвенції з державного бюджету на 

соціальний захист) станом на 01 січня 2018 року відсутня.  
 

За сприяння районної державної адміністрації району було виділено 

5 565,4 тис. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: 

- 1539,0 тис. грн. спрямовано на розвиток культури ( реконструкцію 

приміщень кінотеатру «Ювілейний»; 

- 1982,8 тис. грн. - на розвиток спорту (1239,5 тис. грн. – на будівництво 

спортивного майданчика зі штучним покриттям в смт. Піщанка, 743,3 тис. грн. 

будівництво міні-футбольного майданчика с. Студена);  

- 985 тис. грн. - на розвиток охорони здоров’я (824 тис. грн. придбання 

автомобіля швидкої медичної допомоги для Піщанської лікарні планового 

лікування, 161 тис. грн. ремонт ФАПу в смт. Рудниця); 

-  594 тис. грн. -  на облаштування дошкільних закладів району; 

-  295 тис. грн. – на облаштування загальноосвітніх закладів району; 

- 49,6 тис. грн. - на поточний ремонт вулиць та вуличного освітлення с. 

Ставки; 

-  120,0 тис. грн. - на придбання та встановлення ігрового майданчика на 

території районного будинку культури. 

Реалізовано інвестиційний проект «Технічне переоснащення котельні з 

заміною котлів на сучасні енергоефективні в Піщанському НВК 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - гімназія». Загальна вартість проекту 

1980,0 тис. грн., з них, кошти державного фонду регіонального розвитку – 

1800,0 тис. грн., кошти районного бюджету – 180,0 тис. грн. 

Проекти, що стали переможцями 14-го обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад:  

- відновлення гідрологічного режиму та очищення басейну річки 

Хруставка на території смт. Піщанка (вартість проекту 185,0 тис. грн., кошти 

обласного бюджету); 

- «Збережемо джерела для нащадків» - збереження природних водних 

ресурсів селища, упорядкування джерел та прилеглих територій смт. Піщанка 

(вартість проекту 185,0 тис. грн., кошти обласного бюджету); 

- «Крок за кроком до чистого довкілля», с. Яворівка (вартість проекту 

75,0 тис. грн., з них: 46,8 тис. грн. - кошти обласного бюджету, 20,0 тис. грн. – 

кошти місцевого бюджету, 8,2 тис. грн. – спонсорська допомога); 
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- «Чисте довкілля – здорова нація”, с. Грабарівка (вартість проекту 50,0 

тис. грн., з них: 30,0 тис. грн.- кошти обласного бюджету, 18,0 тис. грн. - кошти 

місцевого бюджету, 2,0 тис. грн. – спонсорська допомога); 

- “Центр місцевої активності”, СБК с. Трибусівка (вартість проекту 340,2 

тис. грн., з них: обласний бюджет - 127,2 тис. грн, кошти місцевого бюджету – 

213,0 тис. грн.); 

-  “Оберіг культури на селі”, СБК с. Городище (вартість проекту 137,5 

тис. грн., з них,  обласний бюджет – 86,0 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 

51,5 тис. грн.); 

- впровадження енергозберігаючих технологій в ЗОШ І–ІІ ступенів с. 

Рудницьке (вартість проекту 140,2 тис. грн., з них: обласний бюджет – 75,2 тис. 

грн., кошти місцевого бюджету – 65,0 тис. грн; 

- «Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров’я дітей», ЗОШ 

І-ІІІ ступенів смт. Рудниця (вартість проекту 120,8 тис. грн., з них: 65,8 тис. 

грн. - кошти обласного бюджету, 55,0 тис. грн. –кошти місцевого бюджету). 

 

Робота відділу освіти районної державної адміністрації, педагогічних 

колективів району у 2017 році була спрямована на подальшу реалізацію 

законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про 

позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту" щодо задоволення запитів і 

потреб громадян у одержанні повноцінної якісної освіти, забезпечення 

життєдіяльності навчальних закладів, виконання основних завдань програми 

економічного, соціального та культурного розвитку району. 

У 2017 році на фінансування освітньої галузі району надійшло                        

45843,6 тис. грн., з них 34135,0 тис. грн. – освітня субвенція, у тому числі: 

- заробітна плата педагогічним працівникам – 34135,0 тис. грн.; 

- заробітна плата непедагогічним працівникам – 8087,2 тис. грн.; 

- харчування – 563,5 тис. грн.; 

- енергоносії – 2272,2 тис. грн.;  

- інші видатки – 785,7 тис. грн. 

Мережа загальноосвітніх закладів на 2017/2018 навчальний рік 

залишилась без змін.  

На території Піщанського району функціонують 15 загальноосвітніх 

навчальних закладів (2 в складі Студенянської ОТГ), з них: 1 – НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія», 1 – НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», 8 - ЗОШ І-ІІІ ступенів 

( 1 в складі Студенянської ОТГ), 2 – навчально-виховні комплекси 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний заклад» (1 в 

складі Студенянської ОТГ), 3 – ЗОШ І-ІІ ступенів; 16 - дошкільних навчальних 

закладів, 2 – позашкільні (дитяча юнацько-спортивна школа, районний 

будинок школяра). 

Контингенти: 

загальноосвітніх навчальних закладів району – 1782 учнів (247 в ОТГ); 

дошкільні – 543 вихованців (84 % від загальної чисельності дітей 

дошкільного віку); 
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позашкілля –-8 гуртків, 512 вихованців, або 29 % від загальної чисельності 

учнів. 

У 2017/2018 навчальному році організовано індивідуальне навчання для 

53 учнів, у зв’язку з відсутністю класів, та 3 учнів – за станом здоров’я.  

За підсумками 2016/2017 навчального року 157 учнів одержали документи 

про базову освіту, з них: 12 – свідоцтва з відзнакою, та 116 випускників – 

атестати про повну загальну середню освіту, з них 2 – срібні медалі та 2 золоті 

медалі. За результатами подальшого працевлаштування випускників 11 класів 

2017 року 64 учнів, або 59 %, продовжують навчатися у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. Аналіз подальшого навчання учнів 9 класів: із 157 випускників 9 

класів 2017 року лише 76 чол. (48 %) продовжують навчання у 10 класах 

загальноосвітніх навчальних закладах, решта у ВНЗ усіх рівнів акредитації. 

У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів, 

використовуються всі можливості для створення належних умов 

функціонування навчальних закладів та розвитку їхньої матеріально-технічної 

бази. 

Із метою стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних 

закладів району модернізується, поповнюється матеріально-технічна база. 

Усього на підготовку загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

витрачено на проведення ремонтів 2421,8 тис. грн., із них: 321,0 тис. грн. – 

районний, обласний бюджети, 200,8 тис. грн. – кошти селищних та сільських 

рад,  1900,0 тис. грн. – залучені з інших джерел (державний фонд 

регіонального розвитку – 1800 тис.грн., фонд депутата – 69,0 тис.грн., 

благодійна допомога - 31,0 тис.грн.). 

У навчальних закладах району тривають роботи щодо впровадження 

енергозберігаючих заходів – заміна фактично непридатних до використання 

віконних та дверних блоків. У 2017 році замінено 45 віконних блоків у 

Рудницькій ЗОШ І-ІІ ступенів , 6 віконних блоків у Дмитрашківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

Здійснено заміну котла у  Городищенській ЗОШ І-ІІступенів. 

Проведено ремонт системи опалення у Піщанському НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія».  

Придбано 2 електроплити на харчоблоки Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія» та Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей». 

У 2017 році проводилася робота щодо забезпечення навчальних закладів 

підручниками. За рахунок коштів державного бюджету 100 % забезпечено 

учнів 9-х класів, 84 % - учнів 5-х, 8-х класів. 

Активізовано роботу із залученням благодійних внесків фізичних осіб, 

спонсорської допомоги, що створює передумови для поліпшення не лише 

матеріально-технічної бази, а й вирішення питання щодо упорядкування 

інтер’єру приміщень та території. Упродовж 2017 року до закладів освіти 

району надійшло благодійної допомоги на  суму 124,3 тис. грн. 

Відділом освіти районної державної адміністрації здійснюється контроль 

за станом організації харчування учнів у закладах освіти району. 
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На виконання законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну 

середню освіту», пункту 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі 

змінам), організовано у 2017 році одноразове харчування (сніданок) за рахунок 

бюджетних коштів у розмірі 6,5 грн. для учнів із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, учнів 1-4 класів із числа дітей-інвалідів, 

а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».  

За рахунок коштів селищних та сільських рад у розмірі 533,5 тис. грн. у 

2017 році організовано харчування для учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, крім 

пільгового контингенту, які харчуються за рахунок бюджетних коштів, із числа 

малозабезпечених, багатодітних сімей, учасників АТО. 

У 2017 році в загальноосвітніх навчальних закладах району організовано 

гаряче харчування для 952 учнів, що становить 53 %. 

У районі організовано підвіз учнів до місця навчання: 

- с. Гонорівка, с.Верхня Слобідка – Трибусівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (24 

учні), автотранспорт – «Газель»; 

- с. Брохвичі – Піщанський НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»  (8 учнів), 

автотранспорт – «Газель»; 

- с.Ставки - Піщанський НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» (9 учнів), 

автотранспорт – «Газель»; 

 - с. Трудове, с.Миколаївка – Піщанський НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія» (75 учнів), автотранспортом «Шкільний автобус»; 

- с.Козлівка, с.Попелюхи, с.Луги, с.Рибки - Чорноминська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів74 учні), автотранспортом «Шкільний автобус»; 

- с.Червона Поляна, с.Затишне, с.Довжок - Студенянська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (30 учнів), автотранспортом «Шкільний автобус». 

Станом на 01 січня 2018 року в загальноосвітніх навчальних закладах 

освіти району створено 24 кабінети інформатики, в яких налічується 191 

комп’ютер. Граничне навантаження на один кабінет становить 36 год. Середнє 

навантаження  на один комп’ютер становить 9 учнів. 21 персональний 

комп’ютер, які підключені до мережі Інтернет, використовується в 

управлінсько-господарській діяльності. Дошкільні навчальні заклади 

забезпечені комп’ютерною технікою на 79 %, з яких лише 7 % підключені до 

мережі Інтернет. 

 

      У Піщанському районі працює комунальний заклад «Піщанська дитячо-

юнацька спортивна школа», який має свою навчально-спортивну базу: ігровий 

зал, борцівський зал (нестандартний), зал для занять пауерліфтингом, 

тренерська кімната, кабінет директора, роздягальна, душова, туалет. Види 

спорту, які культивуються в ДЮСШ – бадмінтон, вільна боротьба, 

пауерліфтинг. 

     До занять в ДЮСШ залучено 170 учнів шкільного віку. Працюють філіали 

ДЮСШ в с. Кукули - (вільна боротьба), смт.Рудниця та с.Чорномин - 

(пауерліфтинг). 
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Протягом оздоровчої кампанії 2017 року 292 дитини нашого району 

охоплено оздоровленням та відпочинком. 

З районного бюджету виділено 110 тис. грн., на які придбано 22 путівки 

для оздоровлення   дітей пільгових категорій в ДОТЗТ «Аист» с. Приморське 
Кілійського району Одеської області: 4 дитини-сироти та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 9 дітей з багатодітних сімей; 7 дітей учасників АТО; 2 
обдаровані та талановиті дитини. 
 За рахунок обласного бюджету оздоровлено: 4 дитини-сироти та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в Міжнародному дитячому центрі 
«Артек» м. Київ; 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 
Українському Дитячому Центрі «Молода гвардія» м. Одеса;  2 дитини з 
багатодітної сім’ї та 4 дитини учасників АТО у Вінницькій дитячо-юнацькі  
спортивно-оздоровчій базі «Колос» оздоровлено; 4 дитини з багатодітної сім’ї, 
1 дитина учасників АТО , 1 дитина-сирота в ДОЗ санаторного типу «Подільський 
Артек»; 3 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 
дитина з малозабезпеченої сім’ї, 1 дитина з багатодітної сім’ї в ДОТЗТ «Аист» с. 
Приморське, Кілійського району Одеської області оздоровлено. 
 2 дитини з багатодітних сімей оздоровились в обласному дитячому 

психоневрологічному санаторії с. Заболотнє Крижопільського району 

Вінницької області. 

 1 дитина, зареєстрована як внутрішньо-переміщені особи, оздоровилась в 

Тульчинському дитячому санаторії. 

 1 дитина, батько якої загинув під час участі в АТО, оздоровилась в Чеській 

Республіці. 

 На базі Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія», Піщанського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», Рудницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Студенянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дмитрашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чорноминської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів були організовані мовні табори з денним перебуванням, де 

відпочило 239 дітей. 

Спільно з територіальними громадами району протягом року проводилися 

робота по покращенню матеріально-технічного стану закладів культури 

району. 

Діють 118 колективів: оркестри та інструментальні ансамблі – 13, 

вокально-хорові колективи – 53, хореографічні колективи – 13, театральні 

колективи – 26, фольклорні колективи – 13. 

Звання «народний» мають 6 колективів: аматорський фольклорний 

ансамбль «Черемшина», аматорський інструментальний гурт «Смерека», 

самодіяльна хорова капела «Діброва», аматорський гурт весільних музик 

«Дебют», вокально-інструментальний ансамбль «Лаври», вокальний ансамбль 

«Колорит».  

Протягом 2017 року проведені поточні ремонти в закладах культури: 

кінотеатрі «Ювілейний» (1289,0 тис.грн.), Яворівському СБК (321,0 тис.грн.), 

Трибусівському СБК (287,8 тис.грн.), Городищенському СБК (136,1 тис.грн.), 
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Рудницькому СБК (50,3 тис.грн.), Грабарівському СБК (41,5 тис.грн.), 

Піщанському краєзнавчому музеї (14,5 тис.грн.), Миролюбівському СБК (13,5 

тис.грн.), Студенянському СБК (12,0 тис.грн.), Болганському СБК (6,2 

тис.грн.), Піщанському РБК (6,0 тис.грн.), Чорноминському СБК (4,1 тис.грн.), 

Рудницькому МК (3,0 тис.грн.), Дмитрашківському СБК (2,2 тис.грн.), 

Гонорівському СБК (2,0 тис.грн.). 

Для  закладів культури здійснено придбання матеріальних цінностей на  

загальну суму 235,9 тис. грн. (місцевий бюджет). 

 До роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років із 43 закладів 

культури 3 опалюються повністю, 40 частково. Заготовлено 46 тонн вугілля, 

169 скл.м дров, що дасть змогу забезпечити належний тепловий режим 

протягом всього опалювального сезону. 

Працівниками апарату районної державної адміністрації спільно з 

відділом культури райдержадміністрації протягом  року організовувалося 

проведення заходів до Дня Соборності України, Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, Дня визволення району, 

Шевченківських свят, Дня Перемоги, Дня Скорботи України, Дня Конституції 

України, Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України, Дня 

партизанської слави, Дня захисника України, Дня визволення України, Дня 

Гідності і Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня вшанування 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших. 

У 2017 року на виконання заходів Програми розвитку культури і 

духовного відродження  на 2015 – 2020 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 

районної ради 6 скликання від 30.07.2015 року № 437, Студенянською ОТГ 

виділено 98,5 тис.грн. (на заробітну плату працівникам Студенянської та 

Гонорівської бібліотек-філіалів), Піщанською селищною радою - 8,6 тис.грн. ( 

придбання ноутбукаска для Піщанського РБК), 15,0 тис.грн. (на заробітну 

плату викладачам музичної школи). 

На виконання Районної програми відзначення державних свят, пам’ятних 

та ювілейних дат, вшанування кращих виробничників і проведення інших 

культурних заходів на 2017 рік виділено кошти в сумі 60,0 тис. грн. на 

організацію та проведення в районі культурно-мистецьких заходів з нагоди 

відзначення державних свят, пам’ятних дат та проведення в районі 

регіональних, районних фестивалів, свят та конкурсів,  а також для участі 

творчих колективів у обласних та міжнародних конкурсах: X-му обласному 

фестивалі народної творчості «Скарби Поділля» з нагоди відзначення 26-ї 

річниці Незалежності України (приймав участь народний гурт «Смерека»), V-

му обласному святі хорового мистецтва пам’яті П.Муравського (приймала 

участь народна самодіяльна хорова капела «Діброва»), міжнародному 

фестивалі молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина 

2017» (приймала участь солістка ВІА «Лаври» Слюсар Мар’яна), 

міжнародному фестивалі творчих досягнень «Чайка» м.Одеса (приймала 

участь солістка ВІА «Лаври» Ілона Іванішена, яка зайняла перше місце). 

 

 



 13 

Завдяки злагодженій співпраці та постійній роботі районної державної 

адміністрації з Піщанським районним військовим комісаріатом, Піщанським 

відділенням поліції Бершадського відділу поліції ГУНП в Вінницькій області 

та селищними, сільськими радами протягом 2017 року забезпечено виконання 

планових завдань з призову на строкову військову службу. Так, при плановому 

завданні 15 чол. на весняний призов 2017 року відправлено у війська  14 чол. 

(93,3 % від планового завдання);  при плановому завданні 15 чол. на осінній 

призов 2017 року відправлено до  війська  12 чол.  (80 % від планового 

завдання). 

Також забезпечувалося виконання завдань по відбору громадян на 

військову службу за контрактом до Збройних Сил України. Завдяки цьому 

загалом по району у 2017 році відібрано та укладено контрактів із 26 чол.  

 

У звітному періоді одним із нагальних напрямків діяльності районної 

державної адміністрації було  подальше забезпечення соціальних гарантій 

населення, зокрема щодо  зростання рівня оплати праці працюючих та 

ліквідації заборгованості із заробітної плати.  

Станом на 01 січня 2017 року на території району проживає 20874 осіб.  

Протягом 9 місяців 2017 року рівень оплати праці збільшився на 51,2 % і 

середньомісячна заробітна плата в розрахунку на 1 штатного працівника по 

Піщанському району складає 6281 грн. проти 4134 грн. у 2016 році. 

 

З початку року у сфері соціально-трудових заборгованість із заробітної 

плати станом на 01 грудня 2017 року відсутня. 

З метою забезпечення конституційних прав громадян на своєчасне 

отримання заробітної плати та погашення існуючої заборгованості протягом 

звітного періоду проводилися засідання тимчасової комісії з питань  

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

 Робочою групою з питань забезпечення контролю за додержанням 

законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення  протягом 2017 року проведено 35 рейдів, під час яких здійснено 108 

обстежень. За результатами роботи укладено 83 трудових договорів,  залучено 

до держреєстрації 83 особи. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебувало 4754 отримувачів різних видів допомог, яким 

виплачено 29030,5 тис. грн., що на 2315,7 тис. грн. більше ніж у 2016 році. 

Протягом 2017 року актуальним залишалося питання надання населенню 

житлових субсидій. Порядок надання субсидій постійно змінювався і 

вдосконалювався. У 2017 році вдвічі збільшилося звернень громадян за 

призначенням житлових субсидій. 3725 сімей, що становить 19 % 

домогосподарств, скористалися правом на здешевлення плати за житлово-

комунальні послуги на суму  17277,2 тис. грн., у 2016 році сума складала 

11043,8 тис. грн. Фінансування здійснюється коштами державного бюджету і 

станом на 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість за призначеними 
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субсидіями відсутня. Для належного забезпечення реалізації програми 

житлових субсидій з районного бюджету виділено 25,0 тис. грн. на поліпшення 

матеріально-технічного стану управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації. 

Взято на облік 77 внутрішньо переселених осіб з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції. 

Протягом року виплачено переміщеним особам 198,3 тис. грн. на проживання 

та оплату житлово-комунальних послуг.  

В реєстрі пільговиків Піщанського району перебуває 5579 осіб відповідно 

до 20 Законів України. Також до бази пільговиків долучено 273  учасників 

бойових дій та 5 інваліди війни, які отримали статус за участь в АТО. Надано 

їм пільг за житлово-комунальні послуги на суму 550,2 тис. грн. та на 

придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 500,9 тис. грн., що на 

17,0 тис. грн. більше попереднього року. 

Проведено обстеження матеріально-побутових умов учасників АТО та їх 

сімей, за висновками надавалася всебічна допомога. 9 демобілізованих 

отримали путівки на санаторно-курортне лікування.  
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 714 ветеранам війни виплачено щорічну грошову 

допомогу до 5 травня на загальну суму  621,6 тис. грн., в т.ч. 155 учасникам 

АТО на суму 186,0 тис. грн. 

У  2017 року перераховано 468,6 тис. грн. підприємствам-перевізникам за 

пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

загального користування у зв’язку з тим, що  в державному бюджеті кошти на 

компенсаційні виплати за надані послуги не передбачені.  

 

Загальна кількість пенсіонерів по району становить 5756 осіб. 

Середній розмір пенсії по району за 2017рік склав 1875,69 грн., що на 

356,82 грн. більше рівня 2016 року.  

Протягом січня-грудня 2017 року до бюджету управління Пенсійного 

фонду надійшло власних коштів у сумі 32760,7 тис. грн. У порівнянні з 2016 

роком надходження збільшилися на 50,3 %.  

Протягом 2017 року від операцій з купівлі-продажу нерухомого майна 

надійшло 768,4 тис. грн. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися 

на 46,3 %. 

Борг по страхових внесках на загальнообов`язкове державне пенсійне 

страхування по економічно активних підприємствах склав 271,7 тис.грн. 

Заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій – 538,9 тис.грн. 

 

Протягом 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало -

1452 особи, які мали статус безробітного. Працевлаштовано 616 осіб,  які 

перебували на обліку. 

 За направленням ЦЗ навчалося 161 особа, із них працевлаштовано 159 

осіб.  

У звітному періоді 197 осіб працювали на тимчасових роботах. 
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У співпраці з органами місцевого самоврядування протягом року 

проводилася робота, спрямована на підтримку житлово-комунального 

господарства району. 

Виконано  поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах району протяжністю 109,9 тис.кв.м на загальну суму 1954,1 

тис.грн. (кошти сільських, селищних рад – 1871,6 тис.грн., позабюджетні 

кошти – 82,5 тис.грн.).  

За рахунок використання місцевих матеріалів Піщанським ДРП філії 

«Томашпільський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» виконано 

вирівнювання профілю доріг в с. Болган – вул. Л.Українки (0,5 км), вул. 

Коцюбинського  (0,6 км), вул. Пушкіна (0,7 км), вул. Калинова  (0,3 км), вул. 

Шевченка(0,4 км). 

За кошти Служби автомобільних доріг у Вінницькійькій області виконано 

поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування 

району на суму 4122,2 тис. грн. 

Для вирішення нагальних проблем у водопровідно-каналізаційному 

господарстві у 2017 році проводились слідуючі роботи: відремонтовано 3,9 км 

водогону на суму 260,5 тис.грн. (кошти сільських, селищних рад – 222,0 

тис.грн., позабюджетні кошти – 38,5 тис.грн.); замінено насос в с.Кукули на 

суму 38,0 тис.грн. 

 

Належна увага протягом року приділялась підтриманню галузі охорони 

здоров’я. 

У 2017 році в закладах охорони здоров’я здійснено ремонти, а саме: 

 - за рахунок районного бюджету: Ставківський ФАП – ремонт пішохідних 

доріжок(2,5 тис. грн..); 

- за рахунок спонсорів: Дмитрашківська амбулаторія  ЗПСМ – заміна вікон 

на енергозберігаючі (15,0 тис. грн.). 

Забезпеченість імунобіологічними препаратами у 2017 році склала 85 %. 

Профілактичні щеплення отримали 61 % населення.  

До  КЗ «Піщанський ЦПМСД» прийнято на роботу 1 особу середнього 

медичного персоналу. Пройшли спеціалізацію за фахом сімейна медицина  3 

лікаря.  

У 2017 році забезпечено виконання плану флюорографічного обстеження 

населення на 59 % (6436 осіб). 

За 2017 рік: щеплено 73 дитини проти туберкульозу (40 %); закінчений 

вакцинальний комплекс від поліомієліту отримали 77 дітей (41 %); 

ревакцинацію від  поліомеліту отримали 496 дітей (86,8 %); закінчений 

вакцинальний комплекс отримали від кашлюку, дифтерії, правця – 212 дітей 

(64,6 %); ревакцинацію проти кашлюку, дифтерії, правця отримали 242 дитини 

(62,3 %); ревакцинацію проти дифтерії та правця отримали 419 дітей (75 %) та 

2482 дорослих (66,3 %); вакцинацію проти кору, паротиту, краснухи отримали 

215 дітей (76 %); ревакцинацію проти кору, паротиту, краснухи отримали 357 
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дітей (88 %); повний вакцинальний комплекс проти гепатиту В отримали 165 

дітей (60 %). 

У Піщанській лікарні планового лікування станом на 01 січня 2018 року 

працює 26 лікарів та 89 середнього персоналу, 42 молодшого персоналу та 40 

іншого персоналу.  

З метою забезпечення виробничих потреб  лікарні планового лікування у 

2017 році придбано реанімобіль вартістю 823,6 тис.грн. 

На придбання медичного обладнання для закладу охорони здоров’я 

району витрачено 6,8 тис. грн. 

 У 2017 році в лікарні планового лікування здійснено ремонти, а саме: 

- за рахунок районного бюджету:   поточний ремонт відділень лікарні  (7,0 

тис. грн.);   

- за рахунок спонсорів:  утеплення лікарні  (11,0 тис. грн.); 

- за рахунок медичної субвенції: проведено ремонти у відділеннях лікарні  

на загальну суму  69,2 тис. грн. 

 

Спільними зусиллями органів державної влади району проводилися 

протягом року заходи щодо подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності, запобігання сирітству, створення належних умов для 

всебічного розвитку та виховання дітей. Перевірено у  звітному періоді умови 

проживання 55 дітей із 36 сімей, проведено профілактичні бесіди з батьками,  

попереджено про відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, 

надано консультації щодо подолання складних життєвих обставин, 

запропоновано шляхи виходу із кризи.  

Станом на 31 грудня 2017 року на обліку служби у справах дітей районної 

державної адміністрації перебувало 71 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 35 дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах.  

З метою впровадження сімейних форм влаштування та поліпшення 

становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

забезпечення найбільш повного захисту їх інтересів в районі функціонують 

дитячі будинки сімейного типу та  прийомні сім’ї, де під опікою перебуває 12 

дітей. 

 

Спеціалістами Піщанського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді здійснювався соціальний супровід даних сімей. В ході 

проведення соціальної роботи спеціалістами центру протягом року було 

надано 882 соціальні послуги. 

Для здійснення соціально-профілактичної роботи у віддалених населених  

пунктах, у тому числі сільській місцевості, з сім'ями, дітьми та молоддю, які 

опинились у складних життєвих обставинах, при Піщанському РЦСССДМ 

створено спеціалізоване формування «Мобільний консультаційний пункт 

соціальної роботи». Протягом  року здійснено 235 виїздів до 13 населених 

пунктів району. Соціальними послугами охоплено 49 сімей, які опинилися у 
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складних життєвих обставинах через інвалідність, безробіття, вживання 

психоактивних речовин, сирітство та ін.  

Одним із напрямків роботи Піщанського РЦСССДМ є здійснення 

соціальної роботи з постраждалими від збройних конфліктів (учасники АТО, 

внутрішньо переміщені особи). Соціальними послугами протягом 2017 року 

охоплено 138 учасника АТО, 9 внутрішньо переміщених осіб. Під соціальним 

супроводом перебувало 2 сім’ї.. 

 

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що робота районної 
державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. З метою найбільш 
повного, якісного інформування населення про свою діяльність, районною 
державною адміністрацією здійснюється висвітлення основних подій та 
заходів, які проводяться в районі, на районній сторінці офіційного веб-сайту 
Вінницької обласної державної адміністрації, офіційному веб-сайті Піщанської 
районної державної адміністрації та на сторінках районної газети «Піщанські 
вісті». Інформаційна політика  районної державної адміністрації направлена на 
задоволення потреб жителів району, на висвітлення інформації про діяльність 
органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що проводяться 
структурними підрозділами районної державної адміністрації та 
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.  

Розуміючи проблеми району, постійно шукаємо нові шляхи їх вирішення, 

зокрема й через реалізацію програми економічного, соціального та 

культурного розвитку району, районних галузевих програм, виконання заходів 

з наповнення місцевих бюджетів, залучення інвестицій. Вважаю, що проведена 

у 2017 році робота була ефективною та сприяла розвитку нашого району.  

 


