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ВСТУП 
 
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». 

Досягнення показників зазначених програм вимагає високого рівня 
відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх 
тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами 
діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь 
у процесах практичного втілення в життя територіальних громад вимог 
сьогодення. 

 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. НАСЕЛЕННЯ 

 

Піщанський район розміщений у Південній частині Вінницької області. 
Адміністративний центр району – смт Піщанка. На території району 
розташовано: 1 сільська об’єднана територіальна громада - Студенянська, в якій 
налічується 7 населених пунктів: Гонорівка, Затишне, Палійове, П’ятихатка, 
Студена, Чабанове; 2 селищні ради: Піщанська, Рудницька; 11 сільських рад: 
Болганська, Городищенська, Грабарівська, Дмитрашківська, Кукулівська, 
Миролюбівська, Рудницька, Ставківська, Трибусівська, Чорноминська, 
Яворівська. 

 Населення району  станом на 01.12.2019 р. становить 20,049 тис. осіб. 
Піщанський район межує з такими районами Вінницької області: 

Крижопільським, Тростянецьким, Чечельницьким та Ямпільським; Кодимським 
районом Одеської області; Придністровською Молдавською Республікою.   

Територія району становить 59500 га, що складає 2,2 % території області. 
Район розташований у межах лісостепової зони.  

Гідромережа району: річки Кам’янка, Окниця, Савранка. 
Характер природної рослинності тісно пов’язаний з рельєфом, вологістю та 

типом ґрунтів. Одним з основних представників рослинності є ліси, головними 
лісоутворюючими породами є дуб, граб, липа, ясен, клен. Площа лісового фонду 
13 тис. га. Типовою трав’яною рослинністю в лісах є валеріана, татарка, череда, 
ромашка та інші. 

Багата місцевість на будівельні матеріали: пісок, глину та вапняк.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

      Здійснюючи свої повноваження, районна державна адміністрація, її 
управління, служба, відділи і сектори разом з органами місцевого 
самоврядування, установами і організаціями району впродовж 2019 року 
спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції та законів 
України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації.  

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 
виконавчими комітетами місцевих 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. 
 

Організаційна робота 
 
Діяльність райдержадміністрації  впродовж січня - грудня 2019 року 

здійснювалася відповідно до річного та квартальних  планів, затверджених 
розпорядженнями голови райдержадміністрації та оперативними місячними 
планами роботи. Плани складалися з врахуванням пропозицій структурних 
підрозділів райдержадміністрації. 

Протягом року здійснювалося організаційне забезпечення підготовки і 
проведення щотижневих апаратних нарад при голові райдержадміністрації за 
участю керівників районних установ, структурних підрозділів 
райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району, здійснювався постійний 
контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та 
окремих розпоряджень голови райдержадміністрації, забезпечувалась 
підготовка та подання необхідної інформації до органів влади вищого рівня. 

У 2019 році проведено 3 засідань колегії райдержадміністрації, на яких 
розглянуто 18 питань. За результатами розгляду прийнято 11 рішень, з метою 
виконання яких головою райдержадміністрації видано 6 розпоряджень. 

Відповідно до планів роботи 2019 року проведено 43 організаційно-
масових заходів, 28 засідань комісій, рад, штабів, інших дорадчих органів, у 
переважній більшості яких взяли участь працівники апарату 
райдержадміністрації. 
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Організовано проведення 7 нарад, семінарів-навчань із головами, 
секретарями, бухгалтерами селищних, сільських рад та керівниками і 
спеціалістами підприємств, установ, організацій району. 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено 403 матеріали 
щодо діяльності райдержадміністрації. 

За поданням голови районної державної адміністрації на розгляд сесій 
районної ради у 2019 році було внесено 47 проектів рішень, усі вони були 
прийняті. 

Протягом 2019 року райдержадміністрацією здійснено 1  перевірка 
виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади (с. Кукули). За результатами перевірки склався 
відповідний акт.  
 

Контроль за виконанням документів 
 
Упродовж 2019 року опрацьовано 3373 документів, що надійшли до 

райдержадміністрації, з них 2113 – з облдержадміністраціїї. Відправлено з 
райдержадміністрації 1641 документ, з них 1148 – до облдержадміністрації. За 
звітний період було взято на контроль 2029 документів органів влади вищого 
рівня, з них 153 розпорядження голови облдержадміністрації, 42 
розпорядження голови райдержадміністрації, 32 доручення керівництва 
облдержадміністрації, 5доручень керівництва райдержадміністрації. 

Знято з контролю 1552 документи, що складає 76,5 % від загальної 
кількості: 110 розпоряджень голови облдержадмінії, 27 доручень керівництва 
облдержадміністрації.  

Упродовж 2019 року головою райдержадміністрації видано 379 
розпоряджень.  

За звітний період до райдержадміністрації надійшло 153 розпорядження 
голови облдержадміністрації, на виконання яких прийнято 23 власних 
розпорядження та затверджено 16 планів заходів. 

Райдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо підвищення 
рівня виконавської дисципліни на місцях, посилення контролю за виконанням 
завдань, визначених законодавством України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України і власними розпорядчими документами. 
 

 
Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації 

 
 Упродовж 2019 року  сектором правового забезпечення апарату 
райдержадміністрації  проведено правову експертизу 421 розпоряджень голови 
райдержадміністрації, в т.ч. 42 кадрових. 

Протягом 2019 року завідувач сектору правового забезпечення апарату 
райдержадміністрації взяла участь у розгляді 25 судових справ у різних судових 
інстанціях. З них по 2 справах рішення прийняті на користь 
райдержадміністрації. 
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Станом на 01.01.2020 року сектором правової допомоги апарату 
райдержадміністрації ведеться облік та супровід 5 договорів оренди земельних 
ділянок на території Піщанського району, укладених райдержадміністрацією з 
суб’єктами господарської діяльності і фізичними особами.  

Стосовно реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» до районної державної адміністрації надійшло 43 запити про 
надання публічної інформації, які розглянуто відповідними структурними 
підрозділами, забезпечено інформування запитувачів або інших розпорядників 
інформації у встановлені законодавством терміни.  

 
Робота з кадрами 

 
Відповідно до Закону України «Про державну службу» у 2019 році в 

райдержадміністрації проводилася робота з персоналом, яка була  спрямована 
на реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір 
персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня 
професійної компетентності державних службовців, документальне 
оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. 

До складу структури райдержадміністрації у звітному році входило 6 
структурних підрозділів апарату і 12 самостійних структурних підрозділів (2 
управління, 6 відділів, 3 сектори та 1 служба), на 1 структурний підрозділ 
менше ніж у 2018 році, так як ліквідовано сектор сім’ї, молоді і спорту 
райдержадміністрації. Повноваження в галузі фізкультури і спорту покладено 
на відділ освіти райдержадміністрації, а повноваження в галузі материнства і 
дитинства, сім’ї та молоді покладено на управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації.  

Станом на 01.01.2019 року гранична чисельність працівників 
райдержадміністрації становила 94 штатних одиниць, з них 77 – державні 
службовці, 12 – працівники, які виконують функції з обслуговування, 5 – 
технічний персонал.  

У зв’язку із внесенням  змін: постановою Кабінету Міністрів України від 
03 листопада 2019 року № 923 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 
квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків 
структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, 
районної, в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій;  постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 року № 926 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 91 «Деякі питання 
діяльності місцевих державних адміністрацій» прийнято розпорядження голови 
облдержадміністрації від 20 листопада 2019 року № 902 «Деякі питання 
встановлення граничної чисельності працівників райдержадміністрації», яким 
затверджено граничну чисельність працівників районних державних 
адміністрацій – 65 штатних одиниць. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 листопада 2019 року 
№ 348 «Про структуру та граничну чисельність працівників Піщанської 
райдержадміністрації»: 
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 затверджено граничну чисельність та структуру працівників Піщанської 
райдержадміністрації: апарат  – 14 штатних одиниць; управління соціального 
захисту населення  – 26 штатних одиниць; фінансове управління – 7 штатних 
одиниць; відділ з питань надання адміністративних послуг та державної 
реєстрації – 4 штатні одиниці; відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля – 3 штатні 
одиниці; відділ освіти – 3 штатні одиниці; архівний відділ - 2 штатні одиниці; 
служба у справах дітей – 2 штатні одиниці; сектор культури, молоді та спорту – 
2 штатні одиниці; сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами – 2 штатні одиниці; 

ліквідовано  структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ 
агропромислового розвитку; відділ економічного розвитку і торгівлі; відділ 
надання адміністративних послуг; сектор з питань державної реєстрації; сектор 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
інфраструктури; 

ліквідовано  структурні підрозділи апарату райдержадміністрації: відділ з 
питань організаційної роботи, внутрішньої політики, зв’язків із засобами 
масової інформації та громадськістю; сектор правового забезпечення; сектор 
управління персоналом; сектор контролю загального відділу.  

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 
№ 246 (зі змінами) упродовж 2019 року в апараті та структурних підрозділах 
проведено 6 конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців 
категорій «Б» та «В». 

У звітному році на посади державних службовців призначено 10 осіб, з них 
6 – за конкурсом та 4 – за переведенням. 

З метою реалізації норм Закону України «Про державну службу» в частині 
підвищення ефективності і компетентності державних службовців 
27 державних службовців райдержадміністрації підвищили кваліфікацію на базі 
Вінницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій. 

Відповідно Закону України «Про державну службу», Типового порядку 
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 
серпня 2017 року № 640:  

- у  жовтні 2019 року проведено оцінювання всіх державних службовців 
райдержадміністрації за 2018 рік, результати якого затверджені 
розпорядженням голови райдержадміністрації – оцінювання керівника апарату 
та керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного 
права та наказами керівників державної служби – оцінювання всіх інших 
державних службовців райдержадміністрації; 

- у грудні 2019 року для всіх державних службовців райдержадміністрації 
визначені та затверджені безпосередніми керівниками завдання, ключові 
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показники результативності, ефективності та якості службової діяльності на 
2020 рік; 

- у грудні 2019 року службами управління персоналом апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації складено індивідуальні програми 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 
райдержадміністрації та  затверджено керівниками самостійних структурних 
підрозділів райдержадміністрації. 
 

Ведення Державного реєстру виборців 
 
 Станом на 01.01.2020 року в АІТС ДРВ по відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату райдержадміністрації значилося 14734 виборців (в 
т.ч. виборці без виборчої адреси - 150). 

У районі нараховується 33 суб'єкти подання відомостей у відділ. Отримано 
відомостей періодичного поновлення – 427, в них 2389 виборців. 

За 2019 році відділом ведення Державного реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації проведено 497 наказів по 2356 виборців: 54 накази щодо 
вибуття 158 виборців; 57 наказів щодо внесення запису до ДРВ по 128 
виборцях; 172 накази щодо внесення змін по 863 виборцях; 107 наказів щодо 
зміни адреси по 345 виборцях; 95 наказів щодо знищення запису по 378 
виборцях; 2 накази щодо усунення кратників по 3 виборцях.  

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації за звітний період: 
      сформовано запитів до суб’єктів подання відомостей – 37 по 194 виборцях; 
      сформовано звернення засобами АІТС до інших відділів ведення для зміни 
виборчої адреси виборцям  по 164 виборцях; 
      виконано аналіз розбіжностей  даних у ДРВ і відомостях періодичного 
поновлення по 78 виборцям;  
       надано 27 довідок переселенцям з АРК, ОРДЛО; 
       виконано уточнення по 77 особам, які набули громадянство України; 
       по рішенню Піщанського районного суду проведено недієздатність 4 
громадянам; 
       опрацьовано переадресацію  з інших відділів по  35 виборцях; 
       виконано переадресацію записів до інших відділів по 75 виборцях; 
       в системі перевірки знань виконано 45 тестувань. 
      У межах повноважень відділ ведення ДРВ взяв участь у підготовці і 
проведенню виборів Президента України та виборів народних депутатів 
України. 

Списки виборців і запрошення були вчасно надруковані і передані 
виборчим комісіям. 
          Всі зауваження виборчих комісій стосовно списків виборців 
опрацьовувались у встановлені терміни.  

 
 



 8 

Робота зі зверненнями громадян 
 
Розгляд звернень громадян здійснюється згідно вимог Закону України 

«Про звернення громадян», актів Президента України, доручень Уряду, 
Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в 
органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2009 № 630. 

Від жителів Піщанського району у 2019 році до райдержадміністрації 
надійшло 220 звернень, що на 1 звернення менше, ніж за минулий рік.  

Здебільшого звернення стосувались: соціальної політики та соціального 
захисту – 146 звернень (на 13 звернень більше, ніж за минулий рік); аграрної 
політики і земельних відносин – 44 звернення (на 26 звернень більше, ніж за 
минулий рік); діяльності органів місцевого самоврядування – 20 звернень (на 15 
звернень більше, ніж за минулий рік). 

Найбільше звернень надійшло від жителів: смт. Піщанка – 56 звернень; с. 
Студеняна  - 21 звернення; с. Дмитрашківська – 21 звернення; смт. Рудниця – 
17 звернень, с. Кукули – 11 звернень. 

Періодично здійснюється моніторинг організації роботи зі зверненнями 
громадян. Постійно надається практична і методична допомога в організації 
роботи зі зверненнями громадян виконкомам сільських, селищних рад. 

Стан роботи зі зверненнями громадян постійно висвітлюється на 
сторінках веб-сайту райдержадміністрації. 
 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 
                                               

Доходи бюджету району 
 

В бюджет Піщанського району входять 1 районний бюджет, 2 селищних 
та 11 сільських бюджетів. 
          Бюджет району по доходах загального фонду на 2019  рік затверджено в 
сумі 180 488 520,00 грн., станом на 28.12.2019 р. бюджет уточнено в сумі                            
194 390 314,87 грн., збільшено на суму 13 901 794,87 грн.  

Основні бюджетоутворюючі підприємства: бюджетні установи – 26,1 % 
питомої ваги надходжень, ТОВ «Технологічний синтез» - 16,4 % питомої ваги 
надходжень, ПАТ «Плазма Тек» - 12 % питомої ваги надходжень, ТОВ 
«Зернятко Південь» - 4,8 % питомої ваги надходжень, ПСП «Промінь» - 3,8 % 
питомої ваги надходжень та ін. 

За 2019 рік бюджет району по доходах загального фонду виконано в 
цілому на 98,4 % до затверджених показників місцевими радами. 
Недовиконання планових показників становить  3 212 185,30 грн., що на 
6 676 863,74 грн. (на 3,6  %) більше минулого року. 
               Надходження до бюджету району  доходів загального фонду (без 
врахування трансфертів)   за  2019 рік в цілому складають 113,6 % 
затверджених показників на звітний період  ( план 67 256 847,37 грн., надійшло  
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76 369 981,39 грн.), порівнюючи з  2018 роком надходження збільшились на 
13 178 754,58 грн. (на 20,9 %). 

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду 
бюджету  у вказаному періоді поточного року  залишається податок  на доходи  
фізичних осіб (59,8 % фактичного обсягу надходжень). 
            Надходження  податку  на доходи фізичних осіб забезпечено   в   сумі  
45 694 847,92 грн.  ( 115,9 %   до  плану   звітного   періоду).  
                 Надійшло податку на прибуток  підприємств  комунальної  власності    
20 714,71 грн. (103,6 %) при плані 20 000,00 грн., в порівнянні з минулим   
роком надходження зменшились на 30 073,74 грн. (59,2%),  в зв’язку зі 
зменшенням отриманих прибутків по підприємствах комунальної власності. 

         Надходження по   рентній   платі  та платі за використання інших 
природних ресурсів  виконано на  187,1 % (при плані       537 055,00 грн. факт 
склав 1 005 031,42 грн.), порівнюючи з  2018 роком надходження збільшились 
на 775 421,42 грн. ( в 4,4 рази).  

 Надходження  по внутрішніх податках на товари та послуги виконано  в 
сумі 3 063 005,32 грн. при плані 3 116 301,00 грн. або   98,3 % виконання, проти 
минулого року надходження  зросли на 15 031,09 грн.  ( на 0,5 %).         

Надходження по податку на  майно   складають         13 352 229,80 грн., 
при плані 11 591 375,91 грн.,  виконання становить 115,2 %, порівнюючи з  2018 
роком надходження збільшились   на суму 3 339 079,22 грн. або  на 33,4 %.  

Основним  платежем  податку  на майно  є  плата за землю, яка 
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності . Станом на 28.12.2019 року  надходження 
складають  12 517 495,59 грн., при плані   10 814 144,90 грн. – 115,8 %, 
перевиконання надходжень пояснюється переглядом укладених договорів на 
оренду землі, збільшенням  розміру орендної плати та одноразовою сплатою 
платниками річної суми нарахувань (згідно нових договорів). Порівнюючи з  
2018 роком надходження збільшились  на 3 667 842,89 грн. ( 41,5 %). Станом на 
01.01.2020  року  середній розмір орендної плати по  орних землях запасу 
становить  1802,1  грн/га,  по землях резервного фонду – 2687,5  грн/га, в тому 
числі. 

  Надійшло транспортного податку з юридичних та фізичних осіб в сумі  
6 420,33 грн., що становить 25,7 % виконання річного плану.  

 Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб склав     12 418 871,62 грн. 
- 106,0 % при плані 11 718 078,11 грн., порівнюючи з  2018 роком 
надходження збільшились    на 1 390 327,34 грн. (  12,6 %).  

         Неподаткові надходження виконано на  97,5 %, при плані  836 437,35 грн. 
факт склав 815 280,60 грн., порівнюючи з  2018 роком надходження  
зменшились на  399 910,58 грн. або 32,9 %.  

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності  адміністративних послуг при плані   799 535,35 грн. факт - 
699 460,02 грн.  або 87,5% виконання, проти минулого року  надходження 
зменшились  на 145 416,42 грн.  (на 17,2 %) за рахунок зменшення  
надання інших адміністративних послуг.  
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Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
забезпечено в сумі 32 891,16 грн. (110,4 %), проти минулого року зменшилось 
на 639,81 грн. ( на 1,9 %).  

Державне мито – виконано  на 138,4 %, в сумі 59 320,43 грн. 
(перевиконано  на 16 465,08 грн.), у порівнянні з минулим  роком  
надходження збільшились   на 13 819,20 грн. (30,4 %).  

Інші  надходження  забезпечено в сумі 57 541,52 грн.,  виконано  на 359,6 % 
(перевиконано 41 541,52 грн.), проти минулого року  ріст надходжень 
збільшився на 1 718,41 грн. (3,1%).  Це повернення зайво нарахованих  коштів 
фінансування  по управлінню праці – 29 060,62 грн., погашення боргу згідно 
виконавчого припису – 15 056,54 грн., 13 424,36 грн – повернення переплати за 
2018 рік. 

 
За 2019 рік  фактичні надходження до показників дохідної части 

спеціального фонду зведеного бюджету Піщанського району( без врахування 
міжбюджетних трансфертів)  склали   2 595 697,58 грн., що при плані  
1 319 417,00 грн. становить 196,7 % виконання, у порівнянні  до 2018 року 
зменшились  на 744 583,83 гр 

 
Міжбюджетні трансферти по загальному фонду   за  2019 рік виконано  

на 90,3 %  до  плану ( план 127 133 467,50 грн., фактично   надійшло 
114 808 148,18 грн.), в т.ч. надійшло: 

 - базова  дотація  з Державного бюджету – 5 911 200,00 грн., виконання 
на звітний період  100,0 %  ; 

-  освітня  субвенція  з державного бюджету - 31 568 000,00 грн., на 
звітний період  100,0 %   ; 

-  медична  субвенція з  державного бюджету - 11 687 400,00 грн., на 
звітний період  100,0 %  ; 
     -  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 
3 292 258,14 грн., на звітний період  100,0 %   ;  

- дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з 
державного бюджету -62 010,80 грн., на звітний період  100,0 %    ;  

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 5 757 999,00 грн., на 
звітний період  100,0 %   ;  

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління  –1 484 295,07 грн., на звітний 
період 99,6 %; 
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-  субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 
7 149 207,53 грн., на звітний період  57,0 % ; 

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги -  27 407 532,03 грн., на звітний 
період  82,7 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу   -  кошти надійшли та  
були повернено до обласного бюджету (план 76 800,00 грн.);  

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування  - 1 059 412,00 грн., на звітний період 
99,7%; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 345 227,65 грн.,  на звітний 
період 100 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -  180 700,00 грн., на звітний період 85,6 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету  - 534 752,00 грн., на звітний 
період 100 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції - 2 874 200,00 
грн., на звітний період  100 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 84 287,29 грн., на звітний період  100 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  - 1 546 258,14 грн., на звітний період  100 %;  

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету  - 195 000,00 грн., на звітний період 16,7 %;  

- інші субвенції з місцевого бюджету - 13 668 408,53 грн.,  на звітний 
період 99,1 %.                                                                                                                 

Міжбюджетні трансферти до спеціального фонду   виконано за 2019 рік  
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на 90,6 %  до  плану (план 2 103 548,64 грн., фактично   надійшло 1 905 545,68  
грн.).  

 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РАЙОН 

 
Загальний обсяг видатків бюджету району по загальному фонду 

використано в сумі 185 412 390,00 грн. при уточненому плані на рік                  
180 164 692,00 грн., що становить 97,3 %.  Видатки на заробітну плату з 
нарахуваннями використані в сумі   87 148 99,00 грн., оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 69 371 151,00 грн., соціальне забезпечення 30 148 627,00 
грн.  

                        Станом на 01.01.2020р. рахується дебіторська заборгованість в сумі 
78 666,00 грн.(передплата періодичних видань сільськими, селищними радами 
та бюджетними установами району). Кредиторська заборгованість відсутня. 

                                             
                    Видатки по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 
використані  на 99,8 % до уточненого призначення на рік:   

                 - видатки на заробітну плату з нарахуванням  17 908 151,00 грн.;  
                 - видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 487 829,00 грн.; 

       - видатки на навчання тендерного комітету з видачі сертифіката по 
електронних закупівлях: районною радою в сумі 1 490,00 грн., Рудницькою 
селищною радою в сумі 1 490 грн.; на навчання електрика Дмитрашківською 
сільською радою в сумі 350,00 грн. 

              
 По КПКВКМБ 0210180, 0110180  «Інша діяльність у сфері державного 

управління» кошти використані  на 78,1 % до уточненого призначення на рік: 
- «Районна програма військово- патріотичного виховання та підготовки 

молоді до служби в збройних силах України  2016-2020 роки» використано 
68 500,00 грн. (оплата послуг перевезення призовників до пункту призначення – 
47 920,00 грн., оплата послуг перевезення контрактників і резервістів військових 
частин – для їх участі в навчальних зборах до місць призначення вказаних 
Піщанським районним військовим комісаріатом 4 400,00 грн.); 

 - «Програма сприяння функціонуванню Центру надання  адмінпослуг у 
Піщанському районі на 2017-2020 роки» використано 44 436,00 грн. (енергоносії 
– 46 935,00 грн., канцтовари- 12 744,00  грн., послуги по виготовленню 
електронних ключів – 2 452,00 грн.) ; 
      - «Районна програма підтримки учасників  антитерористичної операції, ООС 
та членів їх сімей на 2016-2020 роки» використано 5 650,00 грн. ( на оплату по 
виготовленню технічної документації ФАПу с. Миролюбівка ). 

                                                                  
                 Кошти  по закладах освіти району в цілому використані  на 97,8 %  до 

уточненого призначення на рік: кошти на заробітну плату з нарахуваннями 
використано в сумі 59 095 763,00 грн., оплату комунальних послуг та 
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енергоносіїв 5 280 718,00 грн., продукти харчування 1 702 258,00 грн., оплата 
послуг (крім комунальних ) 1 390 209,00 грн.: 

                 
 -   КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  кошти використані в 

сумі 12 570 005,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями - 778 464,00 грн.,  
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 172 109,00 грн.,  продукти 
харчування -  916 693,00 грн.); 

                  
 - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами» ( в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» уточнений план на рік 52 283 477,00 грн.:               

   - залишок освітньої субвенції – 3 283 256,00 грн.; 
- додаткова дотація з державного бюджету – 5 757 999,00 грн.; 
-  кошти отримані з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 1 585 622,00 грн. (415 622,00 грн. - в рамках 
впровадження загальної середньої освіти «Нова українська школа»;                    
1 170 000,00 грн. - на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти);  

- інша субвенції села - 510 328,00 грн.; 
- інша субвенція з ОТГ с.Студена – 67 101,00 грн.; 
-  кошти районного бюджету –  9 511 171,00 грн.  
Фактично кошти використані в загальній сумі 51 108 802,00 грн., що 

становить 97,8 % (на заробітну плату з нарахуваннями - 44 034 150,00 грн., 
продукти харчування – 785 566,00 грн., енергоносії – 3 904 009,00 грн.); 

               
- КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  кошти використані 
в сумі 723 404,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями - 620 877,00 грн.,  на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 60 602,00 грн.); 

             
- КПКВК 0611100 «Школи естетичного виховання дітей» використано 

майже на 100,0% ( на заробітну плату з нарахуваннями - 2 517 664,00 грн.,  на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 136 069,00 грн.); 

           
-  КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів та інші програми ,заклади та заходи в галузі освіти» кошти 
використані  на 99,8 % - 649 354,00 грн., з них на заробітну плату з 
нарахуваннями -  628 000,00 грн.; 

           
 -   КПКВК 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» 

кошти використані  на 74,8 % - 1 433 527,00 грн. для утримання централізованої 
бухгалтерії  (на заробітну плату з нарахуваннями - 1 334 400,00 грн., предмети, 
матеріали, бензин – 85 323,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 9 334,00 
грн., оплата навчання членів тендерного комітету на курсах по публічних 



 14 

закупівлях – 4 470,00 грн.); 
            

 - КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів»  використано на 91,4 % ф 560 120,00 грн., в т.ч. з обласного бюджету – 
452 334,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями - 413 470,00 грн., на 
предмети та матеріали – 131 686,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 
5 258,00 грн.).    

                                                 
                   Кошти по закладах охорони здоров’я  району в цілому використані  на 

99,6 %  до уточненого призначення на рік: 
- кошти  медичної  субвенції з державного бюджету – 11 687 400,00 грн.;  
- кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері охороно здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам – 626 700,00 грн. (цільові  видатки на лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет  – 518 700,00 грн., на заробітну плату 
– 108 000,00 грн.); 

-  кошти субвенції з місцевого бюджету  на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету - 84 300,00 грн. (цукровий діабет ІІ типу – 
12 000,00 грн., серцево-судинні захворювання – 71 600,00 грн., бронхіальна 
астма – 700,00 грн.); 

- субвенція з бюджету ОТГ с.Студена   на здійснення переданих видатків 
у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 247 500,00 
грн.;  

- вільний залишок коштів медичної субвенції станом на 01.01.2019р. в 
сумі 24,00 грн.; 

- кошти районного бюджету – 4 024 544,00 грн.  
                     Фактично використано  18 705 155,00 грн. (на заробітну плату з 

нарахуваннями використано - 13 632 700,00 грн., медикаменти - 281 024,00 грн.,  
продукти харчування – 261 000,00 грн., оплата послуг та енергоносіїв –               
2 666 400,00 грн., пільгові пенсії - 87 000,00 грн., пільгові ліки – 148 262,00 грн., 
відшкодування вартості лікарських засобів – 84 287,00 грн., централізовані 
заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 835 552,00 грн., 
плата за навчання інтерна відповідно до районної «Програми підтримки 
кадрового забезпечення медичної галузі на 2013-2019 роки» - 36 080,00 грн.,  
бензин, предмети і матеріали – 385 78,00 грн., оплата послуг (крім 
комунальних) – 250 311,00 грн., витрати на відрядження – 36 751,00 грн.): 

                 
-  КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» кошти в цілому використані  на 100 % (на заробітну плату з 
нарахуваннями використано - 13 175 900,00 грн., медикаменти – 281 024,00 
грн., продукти харчування 261 000,00 грн., оплату послуг та енергоносіїв –        
2 280 000,00 грн., пільгові пенсії – 87 000,00 грн., пільгові ліки – 20 062,00 грн.,  
бензин та інші матеріали – 223 251,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 
250 311,00 грн.,  витрати на відрядження -36 751,00грн. ); 
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              -  По КПКВК 0212111«Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги » 
кошти в цілому використані  на 95,9 % до уточненого призначення на рік (на 
заробітну плату з нарахуваннями - 456 800,00 грн., оплата послуг та 
енергоносіїв – 386 400,00 грн., пільгові ліки – 128 200,00 грн.,  бензин та інші 
матеріали – 162 537,00 грн.); 

              
- КПКВК 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони 

здоров`я» в цілому використані  на 99,9 %  до уточненого призначення на рік: 
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет» кошти фактично використано 835 552,00 грн.;  
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих видів 

захворювання кошти в цілому використано -  84 287,00 грн.;  
                     

 - КПКВК 0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров`я» кошти в цілому використані  на 59,8 %  - 36 080,00 грн.  (плата за 
навчання інтерна відповідно до районної програми підтримки кадрового 
забезпечення медичної галузі на 2013-2019 роки); 

                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                   Кошти по закладах соціального захисту  та соціального забезпечення  

району в цілому використані  на 99,1 %  до уточненого призначення на рік: 
               

  - КПКВКМБ 0813104"Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю» кошти використані в сумі 3 586 970,00 грн. ( на 
заробітну плату з нарахуваннями використано - 3 315 550,00 грн., на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв – 209 604,00 грн.); 

                 
 - КПКВК 0213120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими 

категоріями населення» кошти використані в сумі 708 381,00 грн. на 
утримання та забезпечення діяльності центрів  соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді - 708 381,00 грн. ( на заробітну плату з нарахуваннями 
використані - 668 382,00 грн., на окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм - 20 000,00 грн.); 

           
 - КПКВК 0213130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»  

кошти використані в сумі 49 989,00 грн. на здійснення заходів та реалізація 
проектів на виконання  Районної  цільової соціальної програми «Молодь 
Піщанського району» на 2019-2021 роки»; 

                
- КПКВК 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей»  кошти 

використані в сумі  299 040,00 грн.  (на придбання путівок по Районній 
програмі оздоровлення та відпочинку  дітей  на 2019-2021роки); 

            
 - КПКВК 0213190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці» кошти 
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використані в сумі 361 900,00 грн. надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю (на виконання районної Програми 
«Ветеран» на 2019-2023 роки - 144 900,00 грн.; на виконання районної  
програми  підтримки громадської організації «Спілка учасників  АТО 
Піщанського району» -   217 000,00 грн.); 

              
 - КПКВКМБ 0813210 «Організація та проведення громадських робіт» 

кошти використані в сумі 130 408,00 грн. на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями  працівникам відповідно трудових угод, складених із 
адміністрацією центру зайнятості ( бюджет с. Рудницьке -5 436,00 грн., бюджет 
с. Дмитрашківка – 87 273,00 грн., бюджет с.Грабарівка – 8 154,00 грн., бюджет 
с. Болган – 6 226,00 грн., бюджет с.Городище- 5436,00 грн., бюджет с.Кукули -
4 973,00 грн., бюджет с.Чорномин- 12 909,00 грн.); 

               
            - КПКВКМБ 0113240 «Інші заклади та заходи» використано 788 885,00 

грн.:  
            - «Районна програма надання пільг хворим з хронічною нирковою 

недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний 
гемодіаліз на 2016-2020 роки» - 74 132,00 грн. (вартість витрат проїзду до лікарні 
хворим, які отримують програмний гемодіаліз); 

             -  «Районна програма надання соціальних послуг та підтримки пільгових 
категорій населення на 2018-2020 роки» - 30 553,00 грн. (11 247,00 грн. - 
матеріальна допомога воїнам - афганцям,  19 306,00 грн. - матеріальна допомога 
ліквідаторам наслідків Чорнобильської АЕС); 

              - «Районна програма підтримки військовослужбовців, які зараховані для 
проходження служби за контрактом до Збройних сил України у 2018-2020 роках 
або членів їх сімей» - 110 000,00 грн. (матеріальна допомога);  

               - для використання коштів фонду депутата районної ради 7 скликання – 
286 000,00 грн.; 

               - на фінансування Районної програми підтримки малозабезпечених 
верств населення на 2016-2020 роки - 55 000,00 грн.; 

               - субвенція з обласного бюджету місцевим  на здійснення 
компенсаційних виплат за навчання учасників АТО та їх дітей - 38 600,00 грн.;      

                - матеріальна допомога на лікування онкохворих, на поховання, сім’ям 
мобілізованих, учасникам АТО - 194 600,00 грн. (Піщанська селищна рада - 
66 000,00  грн.; Дмитрашківська сільська рада – 51 000,00 грн.; Кукулівська 
сільська рада – 15 000,00 грн.; Миролюбівська сільська рада – 16 000,00 грн.; 
Чорноминська сільська рада – 3 000,00 грн.; Рудницька селищна рада – 15 000,00 
грн.; Болганська сільська рада  10 000,00 грн.; Городищенська сільська рада – 
15 000,00 грн.; Грабарівська сільська рада – 3 600,00 грн.). 
 

                  Кошти в цілому по закладах культури використані на 98,8 % до уточненого 
плану на рік:  

          
  - КПКВК 1014080 «Інші заклади та заходи у галузі культури і 
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мистецтва» кошти використані в сумі 941 926,00 грн. (на утримання бухгалтерії  
кошти - 359 810,00 грн., на виконання районної програми «Районна програма 
про відзначення в районі державних свят, пам’ятних та ювілейних дат, 
вшанування кращих виробничників, проведення інших культурних заходів на 
2019р.» -  582 116,00 грн.). 
 

              Кошти по фізичній культурі і спорту в цілому по району  використані на 95,9 
%, фактично використано 1 080 327,00 грн.: 

          
   -  КПКВК 0215010 «Проведення спортивної роботи в регіоні» кошти 

використані в сумі 40 000,00 грн. на проведення спортивно - масових заходів; 
   

- КПКВК 0315030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» 
кошти використані в сумі 910 532,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями 
використано в сумі 718 519,00 грн.,  на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв 100 007,00 грн); 

              
    - КПКВК 0215040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»  

використано в сумі 129 794,00 грн. ( утримання спортивних залів: селищною 
радою смт.Піщанка – 64 006,00 грн., сільською радою  с. Дмитрашківка – 
60 788,00 грн., сільською радою с. Кукули – 5 000,00 грн.). 

                                                               
 Кошти в цілому по галузі житлово-комунального господарства   

використані на 96,7 %, фактично використано 3 828 597,00 грн.: 
           

   - КПКВК 0116010 «Утримання та ефективна експлуатація об`єктів 
житлово-комунального господарства» використано 1 322 740,00 грн.: 

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -   
1 229 740,00 грн. ( поточний ремонт водогонів: с. Чорномин - 149 658,00 грн., 
с.Ставки - 37 700,00 грн., с.Городище – 2 656,00 грн., с.Яворівка - 32 572,00 
грн., с. Кукули 590,00 грн.; надано субсидії та поточні трансферти Піщанською 
с/р ДП «Піщанка водоканал» в сумі 933 510,00 грн.; надано субсидії та поточні 
трансферти Дмитрашківською с/р обслуговуючому кооперативу 
«Дмитрашківка» в сумі 65300 грн.  на оплату послуг електроенергії);    

- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів - 93 000,00 грн. 
(Піщанською селищною радою  на  прибирання  вулиць, стихійних  
сміттєзвалищ;                                  

            - кошти використані на благоустрій населених пунктів згідно програм 
затверджених на сесіях сільських та селищних рад (ремонт доріг, вуличне 
освітлення) в сумі 2 405 857,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями 
працівникам за виконання робіт згідно з договорами - 541 374,00 грн., 
розрахунки з РЕМ   за вуличне освітлення – 394 507,00 грн., оплата послуг 
(крім комунальних) - 1 114 530,00 грн., на придбання матеріалів по 
благоустрою населених пунктів ( пісок, щебінь) – 355 445,00 грн.); 
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              - КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства»  кошти використані в сумі 100 000,00 грн. Піщанською 
селищною радою (поточні трансферти  комунальному підприємству Піщанська 
лазня, відповідно до прийнятої Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства  «Піщанська лазня» на 2018-2019 роки) .    

 
                      По економічній діяльності кошти в цілому по району  використані на 

69,5 %: 
                

 - КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» кошти 
використані в сумі 202 559,00 грн., а саме:  

- зонування земель населених пунктів – 119 389,00 грн. (сільські 
бюджети: с. Дмитрашківка – 92 098,00 грн., с. Городище – 27 291,00 грн.);     

- виготовлення проектно-кошторисної документації по землеустрою на 
території села в сумі 13 172,00 грн. (сільський бюджет с. Чорномин);  

- оплата послуг за виготовлення генерального плану селища в сумі  
69 998,00 грн. (селищний бюджет смт. Піщанка); 

          
 - КПКВК 0117460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури» кошти використані в сумі 2 649 492,00 грн. (на 
придбання матеріалів для проведення поточного ремонту та зимового 
утримання доріг - 313 350,00 грн., на оплату транспортних послуг, наданих 
райавтодором   з поточного ремонту сільських вулиць - 2 336 142,00 грн.); 

               
 - КПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» кошти використані в сумі 5 000,00 грн. на фінансування 
районної «Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 
Піщанському  районі на 2019-2021роки  » (папір ксероксний  та канцтовари);   

              
- КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» кошти використані в сумі 32 300,00 грн. на оплату членських 
внесків до Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування ( 
Піщанська районна рада – 12 000,00 грн., селищні ради: смт. Рудниця – 3 000,00 
грн., смт. Піщанка – 3 000,00 грн.; сільські ради : с. Болган – 2 000,00 грн., с. 
Дмитрашківка – 2 000,00 грн., с.Кукули – 1 000,00 грн., с. Трибусівка – 1 000,00 
грн., с. Чорномин – 2 500,00 грн., с.Яворівка – 1 000,00 грн., с. Городище – 
800,00 грн., с. Рудницьке – 1 000,00 грн., с. Ставки -  1 000,00 грн., с. 
Миролюбівка – 2 000,00 грн.); 

                 
 - КПКВК 0117690 «Інша економічна діяльність» кошти використані в 

сумі 99 847,00 грн. Піщанською селищною радою на  зміцнення матеріальної 
бази комунального підприємства «Агенція стратегічного планування та 
місцевого  соціально - економічного розвитку».      
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                По іншій діяльності кошти використані в сумі 134 232,00 грн.: 
                       
       - КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха» кошти використані в сумі 134 232,00 грн. 
відповідно до районної Комплексної  програми захисту населення і територій 
Піщанського району в разі загрози та  виникнення  надзвичайних ситуацій на 
2016-2020 роки;  

                         
      - КПКВК 3718700 «Резервний фонд» кошти заплановані в сумі 150 997,00 
грн.,  за звітний період не використані. 
                      

                  Міжбюджетні трансферти: 
  
  - КПКВК 3719330 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету» при плані на рік 15 152,00 грн. кошти не 
використані і повернені до обласного бюджету ( підтримка осіб з особливими 
освітніми потребами у закладі дошкільної освіти Піщанської селищної ради);  

 
                 - КПКВК 3719510 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально - економічного розвитку окремих територій за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету»  профінансовано 1 546 258,00 
грн., а саме: 

- Грабарівська сільська рада - 87 00,00 грн. (на капітальний ремонт 
вуличного освітлення в с.Грабарівка по: вул. Центральній, вул. Молодіжній); 
      - Городищенська сільська рада - 87 000,00 грн. ( на капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Городище по вул. Центральній);   

- Дмитрашківська сільська рада - 87 000,00 грн. ( на капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Дмитрашківка по: вул. Весняній, вул. Гончара, вул. 
Дружби, вул. Коцюбинського, вул. Сонячній, вул. Музейній, вул. Перемоги, 
вул. Грушецького); 

 - Миролюбівська сільська рада - 147 000,00 грн. ( на капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Миролюбівка по: вул. Центральній, вул. Гагаріна, вул. 
Молодіжній, вул. Квітневій, вул. Пушкіна);   

- Ставківська сільська рада - 87 000,00 грн. (на капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Ставки по вул. Вишневій  - 38 000,00 грн. та капітальний ремонт 
об’єкту «Джерело»- 49 000,00 грн.); 

- Трибусівська сільська рада - 87 000,00 грн. (на капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Трибусівка по вул. Миру); 

- Яворівська сільська рада - 117 000,00 грн. (на капітальний ремонт будинку 
культури с.Яворівка); 

 - Рудницька селищна рада - 40 000,00 грн. ( кошти на облаштування паркової 
зони); 
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- Болганська сільська рада - 500 000,00 грн. (в сумі 152 000,00 грн. - на 
капітальний ремонт елементів мережі зовнішнього освітлення з застосуванням 
енергоефективних технологій в с.Болган по вул. Миру, вул. Лесі Українки, вул. 
Правобережній, вул. Коцюбинського, вул. Шевченка; в  сумі 278 000,00 грн. – на 
облаштування зони відпочинку в с.Болган по вул. Коцюбинського; в сумі 
70 000,00  грн.  -  на придбання дитячого майданчика в с. Болган); 

– Кукулівська сільська рада - 100 000,00 грн. (на електроосвітлення  в 
с.Кукули вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Травнева); 

 – Грабарівська сільська рада - 30 00,00 грн. (на капітальний ремонт вуличного 
освітлення в с.Грабарівка по вул. Жовтнева); 

 – Городищенська сільська рада - 30 000,00 грн. (на капітальний ремонт 
елементів мережі зовнішнього освітлення в с.Городище); 

 – Дмитрашківська сільська рада - 30 000,00 грн. (на капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Дмитрашківка по вул. Сонячній); 

– Миролюбівська сільська рада - 50 000,00 грн. (на встановлення ігрового 
майданчика в дитячому садочку «Малятко» с.Миролюбівка); 

– Трибусівська сільська рада - 30 000,00 грн. (на модернізацію вуличного 
освітлення с.Трибусівка по вул. Миру); 

– Піщанська селищна рада - 37 331,00  грн. (на виготовлення проектно-
кошторисної документації та експертизи для проведення капітального ремонту 
дорожнього покриття: по вул. Гагаріна (від буд. №59 до знаку «Піщанка» зі 
сторони с.Студена) - 13 663,00  грн.; по вул.Європейська – 23 668,00 грн.); 

  
Кошти перераховані у вигляді субвенції з місцевого бюджету  - 12 318 000,00 

грн. у вигляді :  
 
- субвенції з районного бюджету сільським селищним бюджетам на 

утримання ДНЗ - 10 154 012,00 грн.;  
 - субвенції з районного бюджету сільським селищним бюджетам на 
утримання, будинків культури та клубів - 1 720 000,00 грн.; 
 - субвенції з районного бюджету обласному бюджету  - 120 000,00 грн. (для 
інвестування житлового будівництва "Власний дім» – 60 000,00 грн.; для 
забезпечення пацієнтів Піщанського району медикаментами та матеріалами 
супроводу, які отримують лікування гемодіалізом в Центрі нефрології та 
діалізу ВОКЛ ім. М.І. Пирогова -   60 000,00 грн.); 
    - субвенції з районного бюджету Ставківській сільській раді для ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася у домогосподарстві Бурдейного 
Михайла Васильовича, жителя с.Ставки - 5 000,00 грн.; 
      - субвенції з районного бюджету Трибусівській сільській раді на закупівлю  
сценічного взуття для аматорського колективу «Червона калина» - 20 000,00 
грн.; 
   - субвенції з районного бюджету Дмитрашківському  сільському бюджету -

228 000,00 грн. (на придбання  музичних інструментів для сільського клубу – 
10 000,00 грн., на облаштування зони відпочинку – 218 000,00 грн.);  
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      - субвенції з районного бюджету Городищенському сільському бюджету 
(для проведення ремонтних робіт біля пам’ятника загиблим воїнам)  - 
25 000,00 грн.; 

     - субвенції районному бюджету з сільських, селищних бюджетів на 
фінансування районних програм - 845 936,00 грн.: 
         виконання «Районної комплексної програми надання соціальних послуг 
та підтримки пільгових категорій населення на 2016-2020» - 190 050,00 грн.; 
         на реалізацію «Програми  подальшого розвитку та удосконалення 
організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
Піщанського району» - 505 320,00 грн.;  
       на виконання «Програми підтримки медичної галузі» - 58 566,00 грн.  (для 
утримання ФАПів та придбання медикаментів);  
      на виконання «Районної програми підтримки сімей, дітей та молоді 
Піщанського району» - 67 000,00 грн.; 

  на виконання «Районної програми покращання матеріально-технічної бази 
закладів освіти» - 5 000,00 грн. ( проведення поточного ремонту закладів ); 
      на виконання «Районної програми розвитку культури та духовного 
відродження на 2015-2020» - 20 000,00 грн., (придбання сценічного вбрання для 
колективів художньої самодіяльності Піщанського районного будинку 
культури); 

-  іншої субвенції районному бюджету з бюджету ОТГ с.Студена - 
456 764,00 грн.: 

 на виконання «Районної комплексної програми надання соціальних послуг 
та підтримки пільгових категорій населення» - 40 765,00 грн.; 

 на  утримання територіального центру - 285 000,00 грн.; 
  на   виконання  «Програми підтримки медичної галузі» - 14 590,00 грн.; 

 на виконання «Районної програми покращання матеріально-технічної бази 
закладів освіти» - 67 101,00грн. 

 
 Кошти перераховані у вигляді субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання районних програм:  
      
- на фінансування «Програми виконання Піщанською РДА повноважень, 

делегованих Піщанською районною радою щодо забезпечення державної 
політики в бюджетній сфері, реалізації заходів соціально- економічного 
розвитку Піщанського р-ну на 2019 рік» - 3 596 559,00 грн.; 

 - на фінансування «Єдиної комплексної оборонно-правоохоронної 
Програми Піщанського району на 2016-2020 роки» - 155 000,00 грн. 
(Піщанській  ВК-59  на  ремонт освітлення та  придбання матеріалів - 
10 000,00  грн.; Піщанському  відділенню  поліції: на поточний  ремонт та 
придбання матеріалів -  50 000,00 тис. грн., на систему відео-спостереження – 
30 000,00 грн.; Піщанському районному військовому комісаріату  на поточний 
ремонт призовної дільниці та придбання меблів - 35 000,00 грн.; Могилів-
Подільському прикордонному загону для покращення соціально-побутових 
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умов  інспекторів прикордонної служби «Грабарівка», «Болган», «Студена» -
30 000,00 грн.); 
       - на  фінансування  «Районної програми військово-патріотичного виховання 
та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2016-2020 роки» 
- 20 000,00 грн. (Піщанському районному військовому комісаріату на послуги 
по доставці призовників до ОПЗ); 
       - на   фінансування  «Районної програми поліпшення техногенної та 
пожежної безпеки населених пунктів, об'єктів усіх форм власності та розвитку  
пожежної охорони у Піщанському районі  на 2016-2020 роки» - 126 000,00 грн. 
( Піщанському районному сектору державної служби  України з надзвичайних 
ситуацій на придбання спецкостюмів та пального);    
        - на фінансування «Програми економічного і соціального розвитку 
Піщанського району на 2019 рік» - 10 000,00 грн. (Піщанському районному 
сектору філії державної установи «Центр пробаціїї»); 
        - на фінансування «Програми супроводження бюджетного процессу» 
фінансовому управлінню райдержадміністрації  51 000,00 грн. 

                                                                                        
     Видатки спеціального фонду бюджету:                                               
 
                  -  КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» -    
1 229 581,00 грн. 

                   Капітальні видатки  - 1 195 889,00 грн. :  
                   - Піщанською районною радою використано 1 132 869,00 грн. ( 299 407,00 

грн. - на капітальний ремонт малого актового залу, 74 340,00 грн. - на 
придбання електронної  системи поіменного голосування, 55 400,00 грн. - для 
придбання столу в малий актовий зал, 104 180,00 грн. - на придбання 
комп’ютерної техніки та меблів,  299 998,00 грн. - на капітальний ремонт 
котельні,   299 544,00 грн.  - на капітальний ремонт санвузлів); 

                  - сільською радою с. Кукули  використано 10 450,00 грн.; 
        - Піщанською селищною радою  використано 7 960,00 грн.; 
        - сільською радою с. Ставки використано 38 000,00 грн. ( на придбання 
комп’ютерної техніки). 

                   
Закладами освіти  використано коштів спеціального фонду в сумі 3 

096 981,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями  працівникам  музичної 
школи – 236 682,00 грн., на харчування дітей – 1 032 971,00 грн., на оплату 
послуг (крім комунальних) – 4 765,00 грн., на придбання предметів та 
матеріалів – 110 852,00 грн.,  на капітальні видатки - 1 710 180,00 грн.): 

                                                                                                           
      - КПКВК 1011010 «Надання дошкільної освіти» використано 196 400,00 
грн. (9 400,00 грн. - на придбання електроплити  для ДНЗ «Дзвіночок с. 
Трибусівка», 187 000,00 грн. - на впровадження  енергозберігаючих та 
ресурсоефективних заходів  в ДНЗ «Ромашка» с. Рудницьке); 
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               -  КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 
використано 1 661 213,00 грн.: 

-на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних 
меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту 
для початкових класів загальноосвітніх шкіл району в рамах впровадження 
проекту «Нова українська школа» - 172 605,00 грн.; 

- для придбання  комп’ютерного обладнання: «ЗОШ І-ІІІ ступеня » с. 
Яворівка - 20 000,00 грн.,  «ЗОШ І-ІІ ступеня » с. Городище - 20 000,00 грн.,  
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня –гімназія» смт. Піщанка - 32 000,00 грн.,   НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступеня –ліцей» смт. Піщанка  - 12 500,00  грн.; 

- придбання тенісних столів – 69 045,00 грн.; 
- придбання котла для «ЗОШ І-ІІІ ступеня» с. Чорномин – 191 500,00 грн.; 
- встановлення вікон в «ЗОШ І-ІІІ ступеня» с. Дмитрашківка – 134 812,00 

грн.; 
 - на заміну вікон в «ЗОШ І-ІІІ ступенів»:  с. Миролюбівка - 52 000,00 

грн., с. Дмитрашківка - 324 768,00 грн.; 
     

- КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)» кошти  використані в сумі 65 000,00 грн. на придбання 
фортепіано для музичної школи ім. П. Муравського; 
      
            - КПКВК 1011170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів»  кошти   використані  в сумі 360 407,00 грн. на капітальний ремонт та 
обладнання кабінету інклюзивної освіти. 

                                                                 
                         На охорону здоров’я  використано 141 300,00 грн. на придбання 

медичного обладнання для КП ЦРЛ.  
 
                   Кошти по закладах соціального захисту  та соціального забезпечення  

району використано 668 854,00 грн.: 
                             

        - КПКВК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю»  кошти використані на утримання 
стаціонарного відділення постійного проживання одиноких та пристарілих 
громадян в сумі 538 446,00 грн., з них  капітальні видатки – 269 370,00 грн.( 
капітальний ремонт приміщення   Територіального центру соціального 
обслуговування); 

               
- КПКВК 3210 «Організація та проведення громадських робіт» кошти 

використані   в сумі 130 408,00 грн. на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями відповідно до укладених угод. 
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                     По КПКВК 4000 « Культура і мистецтво » кошти використані в сумі 

526 419,00 грн.: 
- на  придбання баяна  для будинку культури с. Трибусівка – 38 400,00 

грн.;  
- на придбання оберегу для  будинку  культури с. Чорномин  -     10 00,00 

грн.;  
- на придбання комп’ютерного обладнання для сільських бібліотек – 

50 430,00 грн.;  
- централізованій бухгалтерії – 10 190,00 грн.;  
- поповнення бібліотечного фонду – 88 143,00 грн.;  
- капітальний ремонт системи опалення РБК – 227 550,00 грн.;   
- придбання котла для РБК - 59650 грн. 

 
           По КПКВК 0315030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»  
кошти використані в сумі 67 418,00 грн. на утримання комунального закладу 
Піщанська ДЮСШ), в т.ч. на капітальний ремонт спортивного залу 
використано 64 995,00 грн. 
 
 Кошти на житлово-комунальне господарство: 

                          
- КПКВК 0116010 «Утримання та ефективна експлуатація об`єктів 

житлово-комунального господарства» використано 159 210,00 грн.: 
                 102 808,00 грн. - в комунальну власність Піщанської селищної ради 

передано без оплати житловий будинок;  
                 56 402,00 грн. - для придбання глибинного насосу (с. Чорномин – 39 202,00 

грн., смт. Рудниця  - 17 200,00 грн.); 
             

      -  КПКВК  0116030 « Організація благоустрою населених пунктів »  
використані в сумі 1 083 756,00 грн. відповідно програм благоустрою населених 
пунктів:  

                   - придбання обладнання та предметів довгострокового використання -  
354 480,00 грн. (на придбання дитячого майданчика Кукулівською  сільською 
радою  - 60 000,00 грн., на придбання камери відео-спостереження Піщанською 
селищною радою – 6 010,00 грн., на придбання тренажерного комплекту для 
спортивно - ігрового майданчика Болганською сільською радою – 100 000,00 
грн., на придбання двох  комплектів ігрових майданчиків Дмитрашківською 
сільською радою  - 140 000,00 грн.);  

  -  капітальний ремонт -  371 982,00 грн. (Піщанською селищною радою  на 
капітальний ремонт сходової площадки – 51 982,00 грн.; Миролюбівською 
сільською радою на встановлення дитячого майданчика – 100 000,00 грн., на 
модернізацію мереж вуличного освітлення – 100 000,00 грн.; Ставківською 
сільською радою  на облаштування пам’ятного меморіалу – 120 000 грн.); 
     - реконструкція та реставрація   – 314 844,00 грн. (Піщанською селищною 
радою на модернізацію мереж вуличного освітлення -149 998,00 грн., 
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Болганською сільською радою на проведення робіт по встановленню 
спортивно-ігрового майданчика- 34 000,00 грн.); 

 
      - КПКВК 0116080 « Реалізація державних та місцевих житлових 

програм» кошти використані в сумі 1 059 412,00 грн. (проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». 
 

Кошти по економічній діяльності  використані в сумі  3 886 826,00 грн.: 
 
                - КПКВК 0117360 «Виконання інвестиційних проектів» - 3 973 313,00 грн.; 
                

 - КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» -                    
2 050 568,00 грн. (на капітальний ремонт дорожнього покриття по  вулиці 
Гагаріна смт. Піщанка - 911 008,00 грн.; на капітальний ремонт тротуарної 
доріжки по вулиці Центральна смт. Піщанка - 327 564,00 грн.; послуги грейдера 
с. Ставки – 10 000,00 грн.; капремонт дорожного покриття смт. Рудниця – 
729 240,00 грн.; на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожного покриття с. Дмитрашківка - 9 756,00 грн.); 

                
  - КПКВК 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади , органами 
місцевого самоврядування» - 147 754,00 грн.;  

                 
 - КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»  

– 1 263,00 грн. (за рахунок власних надходжень закуплено вогнегасники ); 
                 

 - КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів» при плані 520,00 грн. кошти не використані;  
       
           - КПКВК 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів»  при плані 4 000,00 грн.,кошти не використані; 

                  
- КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»                                 

при плані 1 140,00 грн. кошти не використані. 
 
          Міжбюджетні трансферти:  

                 
 - КПКВК 3719770 «Інші субвенціі з місцевого бюджету»  використано     

1 140 399,00 грн.: 
- за рахунок субвенції з районного бюджету, отриманої із обласного 

бюджету на відзначення проектів-переможців 16-го обласного Конкурсу 
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проектів розвитку територіальних громад - 649 999,00 грн. ( с. Болган для 
встановлення спортивно - ігрового майданчика - 100 000,00 грн.; с. 
Миролюбівка на модернізацію мереж вуличного освітлення - 100 000,00 грн.;  с. 
Рудницьке на впровадження енергозберігаючих та  ресурсоефективних заходів  
в ДНЗ «Ромашка» - 100 000,00 грн.;  с. Ставки  для облаштування пам’ятного 
меморіалу загиблим воїнам на території Ставківської сільської ради - 
100 000,00 грн.;  с. Трибусівка на модернізацію мереж вуличного освітлення - 
100 000,00 грн.; в смт. Піщанка на модернізацію мереж вуличного освітлення 
по вулицях Пирогова, Лермонтова, Вишневій, Перемоги, Сковороди, пр. 
Барвінковому - 149 999,00 грн.); 
     - інша субвенція з районного бюджету Піщанській селищній раді  (спів- 
фінансування на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна) - 
300 000,00 грн.; 
    - інша субвенція з районного бюджету Трибусівській сільській раді на 
придбання баяна для будинку культури –  38 400,00 грн.;                              
     - інша субвенція з бюджету Миролюбівської сільської ради районному 
бюджету на заміну вікон ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Миролюбівка - 52 000,00 грн.; 
    - інша субвенція з бюджету Дмитрашківської сільської ради районному 
бюджету на заміну вікон ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Дмитрашківка - 100 000,00 грн.; 
                         

     - ТПКВ 03719800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів“ » використано видатки в сумі 99 717,00 грн. (Ямпільській 
міжрайонній СБУ на капітальний ремонт приміщення). 
                 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 Промислову продукцію протягом 2019 року виробляли та реалізовували 2 
підприємства основного кола району: Приватне Акціонерне Товариство 
«Плазма Тек» та ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби 
України (№ 59)».  

ПрАТ «Плазматек» за звітний рік: вироблено 29 371 тонн промислової 
продукції, що  в порівнянні з попереднім роком менше на 7 226 тонн; 
реалізовано промислової  продукції на суму 1 084,3 млн. грн., що на 150,5 млн. 
грн. більше ніж у 2018 році. 

За результатами 2019 року виконання запланованого обсягу виробництва 
продукції ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби 
України (№59)»  становило 40,9 %: при плані випуску продукції на 817,3 тис. 
грн., фактично випущено продукції на 334,4 тис. грн.; реалізовано продукції 
при плані 819,7 тис.грн. на  317,8  тис.грн. (38,9% до запланованих  показників.)   
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МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО 
  

 В районі  діючих 596 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 96 
- юридичних  осіб та 500 - фізичних осіб-підприємців.  Загальна чисельність 
працюючих  суб’єктів малого підприємництва становить 594 чоловік (483 
чоловіки - у юридичних осіб та 111 чоловік -  у фізичних осіб). 
 За   2019 рік зареєстровано: 5 юридичних осіб та 107  фізичних осіб – 
підприємців, знято з реєстрації: 1 - юридичну особу та 112- фізичних осіб - 
підприємців.           
 Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва на території 
району складає 4 одиниці із загальною чисельністю 453 працюючих. 
 Станом на 01.01.2020 року сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від 
суб’єктів малого підприємництва  складає – 65,3млн.грн., з них 58,5млн.грн. – 
надходження від юридичних осіб та 6,8 млн.грн. – надходження від фізичних 
осіб. Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх 
рівнів становить 38,7%.  
 Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб`єктів середнього  
підприємництва складає 29,4 млн.грн. Частка надходжень становить 17,4 %. 
 Сума надходжень до місцевого бюджету від субєктів малого 
підприємництва складає 31,4 млн.грн., з них від юридичних осіб – 25,3 млн. 
грн., від фізичних осіб – 6,1 млн.грн. Частка надходжень становить 31,4%. 
 Сума надходжень до місцевого бюджету 
від субєктів середнього підприємництва складає 12,7 млн.грн. 
Частка надходжень становить 12,7%. 

 
ТОРГІВЛЯ   

 
 Торговельна мережа району  налічує : 124 об`єкти роздрібної торгівлі,  44 
об’єкти ресторанного господарства, 1 об’єкт побутового обслуговування 
населення, 3 бензозаправки, 1 газова заправка, 7 аптечних пунктів та 4 
ветеринарних кіоски. 
  За звітний період  відкрито  1 аптеку - «Бажаємо здоров`я», фірмовий 
магазин по продажу  кондитерських виробів «Вацак», магазин  
молокопродуктів.   

Побутове обслуговування населення здійснюється зусиллями фізичних 
осіб-підприємців, які надають перукарські послуги, послуги з ремонту взуття, 
готових металевих виробів, ритуальні послуги. 
  Стабільно працюють такі торгові підприємства як: «Будинок торгівлі», 
МАФ «Наша ряба», «Люкс маркет», «Міні маркет», «Мега маркет», «Барви» та 
ряд інших. За даними моніторингу цін, в районі спостерігається   тенденція   до 
їх   зростання   як на продовольчі так і непродовольчі товари.     

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, що здійснюють діяльність з 
роздрібної торгівлі та звітують в органи статистики,  за січень-вересень 2019 
року становив 40,9 млн.грн. Товарообіг на 1 особу склав 2 032  грн. Індекс 
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фізичного обсягу роздрібного товарообігу ( у порівняних цінах), до 
аналогічного періоду попереднього року склав - 111,0%  

Обсяг зовнішньої  торгівлі товарами  за  січень -  листопад  2019 року  
становив  1 506,9 тис. дол. США.  

Обсяг  експорту  становив 1 160,5 тис. дол.США., обсяг імпорту за січень-
листопад 2019   року   склав 346,4 тис. дол. США, що  становить  відповідно 
103,2 % та 91,4%  до аналогічного періоду   попереднього року та 0,1% до 
загального обсягу по області. 

 
                                 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
 За січень – вересень 2019 року підприємствами та організаціями району 
за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 48,8  млн. грн. капітальних 
інвестицій, що становить 0,5 % до загального обсягу по Вінницькій області. 
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, що в розрахунку на одну особу становить 2 310,8 грн. 

ПАТ «Плазма Тек» продовжує роботи по будівництву:  гуртожитку (3 
робочих місця, вартість об’єкту 450 тис.грн.), їдальні (20 робочих місць, 
вартість об’єкту 17 млн. грн.), дільниці з виробництва залізного порошку ( 40 
робочих місць, вартість об’єкту 40 млн. грн.), збільшення об’ємів виробництва 
зварювального дроту (10 робочих місць, вартість об’єкту 20 млн. грн.).   

У звітному році у ПАТ «Плазма Тек»  завершено реалізацію  об’єктів: 
 модернізацію  цехів ( вартість об’єкту 11млн. грн., створено 25 робочих місць); 
 збільшення об’ємів виробництва ( вартість об’єкту 70 млн. грн., створено 27 
робочих місць). 

ТОВ «Фінпром»  реалізує проект  по  будівництву зерносховища для 
збереження і сушки зерна потужністю  до 30 тис. тон. ( вартість проекту – 15 
млн. гривень,  освоєно 6 млн.грн.). 

Продовжується  будівництво фруктосховища  в ПСП «Промінь» с. 
Трибусівка (освоєно 1,2 млн.грн.). 
 На території Дмитрашків - Трудівського родовища вапняку та глинистих 
порід у квітні 2019 року запущено виробничу лінію нового підприємства ТОВ 
«Компанія ОРТУС». Інвестиційний фонд підприємства становить 30 млн грн., 
наразі освоєно близько половини цих коштів. Створено нові робочі місця -  
працевлаштовано 13 робітників різних спеціальностей. Відновлюються 
потужності підприємства, що дасть змогу щомісячно виготовляти близько 30 
тис тонн продукції. При поновленні ліцензії на видобуток  планується 
збільшити кількість працівників до 100 осіб та збільшити потужності 
виробництва в 10 разів. 

У сільськогосподарському комплексі протягом звітного періоду: 
 - СФГ «Світоч» с.Студена завершено  реконструкцію приміщення 

свинотоварної ферми ( створено додатково 3 робочих місця, вартість робіт - 6 
млн. грн.); 
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- ПП «Колос Лан» с.Болган завершено реконструкцію приміщення 
свинотоварної ферми на 90 голів ( створено додатково 2 робочих місця,  
вартість 2 млн. грн.);      

- продовжувалось  будівництво фруктосховища  в ПСП «Промінь» с. 
Трибусівка (освоєно 1,2 млн.грн); 

- продовжувалось будівництво міні - елеватора  ТОВ «ТД Фінпром» 
(освоєно 6 млн. грн.). 

У звітному періоді заплановано реалізацію інвестиційного проекту по 
будівництву сонячної електростанції - Піщанської сонячної електростанції, яка 
буде розташована на землях запасу с. Чорномин площею 15,6  га потужністю 
7,2 мегават.   
 На території Ставецької сільської ради на 2 ділянках завершено 
будівництво сонячних електростанцій площею 5,29 та 6,07 га. потужністю 6 
мегават. Створено 5 робочих місць. 
  
 

ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ 
  
 На XVI обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 
подано 25 проектів та 3 проекти по Студенянській ОТГ.  Рішенням Конкурсної 
ради (протокол від 22.05.2019р. № 2) по Піщанському районі визнано  
переможцями 7 проектів. Переможці - Піщанська селищна рада, Рудницька 
сільська рада, Трибусівка сільська рада, Болганська сільська рада, Ставківська 
сільська рада, Миролюбівська сільська рада, відділ культури та туризму 
Піщанської райдержадміністрації. 
 В звітному періоді продовжувались  роботи щодо освоєння фінансового 
ресурсу виділеного  відповідно до розпорядження КМУ «Про деякі питання 
розподілу у 2018 році  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам  на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».  
Виконано роботи: по поточному ремонту вуличного  освітлення по вул. 
Центральній с. Грабарівка; капітальному ремонту вуличного освітлення  в с. 
Дмитрашківка вул. Весняній, вул. Гончара, вул. Дружби, вул. Коцюбинського, 
вул. Сонячній, вул. Музейній, вул. Перемоги вул. Грушецького; ремонту  
вуличного освітлення Ставківської  сільської ради; капітальний ремонт 
вуличного освітлення Городищенської  сільської  ради  по вул. Центральній та 
ряд інших проектів. За звітний період   доосвоєно ввесь залишок коштів 
невикористаних у 2018 році – 2 099 тис. грн.  
 У 2019 році  надійшло субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 3 292,3 тис.грн, освоєно 1 546,2 тис. грн., залишок  
невикористаних коштів на кінець звітного року – 1 746,1 тис. грн.  
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  СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZZORO  
 
 Станом на 01.01.2020 р. в системі ProZorro працює 12 бюджетних 

установ. За  2019 рік проведено 169 електронних закупівель – 13 тендерних та 
156 допорогових. В результаті здійснення закупівель  вдалося заощадити 
коштів на 1561,7 тис. грн., зокрема:  по тендерним процедурам 465,2 тис. грн., 
по допороговим – 1096,5 тис. грн.  

  
 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
 

За 3 квартал 2019 року середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника  становить 7 156 ,00 грн., або 111,3 % до аналогічного періоду 2018 
року. Середньооблікова кількість штатних працівників складає 2 441 особа, що 
на  23,2 % більше відповідного періоду минулого року.   
 Заборгованість із заробітної плати у районі відсутня. 

 
АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

 
         В землекористуванні  району  знаходиться  59,5 тис. га землі,  в  т.ч.: 
сільськогосподарських  угідь – 40,7 тис.га,   ріллі  - 35,5 тис.га., з  них  в  
особисто – селянських  господарствах – 2,6 тис.га, в  інших  господарюючих  
структурах – 32,9тис.га. 
           В районі  діють: 3 сільськогосподарських кооператива пайовиків, 4 - 
с/г  товариств,  1 - приватне  підприємство,  43 -  фермерських господарств,                                 
7540 - господарств населення; працює 3  інвестори, якими обробляється 11,6 
тис. га земель за договорами оренди.  
        У  структурі  посівних  площ  2019 року найбільшу  питому  вагу  займали  
зернові  культури – 60,4 % ( 16,5 тис.га),  технічні – 36 % (9,8 тис.га), кормові 
культури – 3,6 % (1,0 тис га). 

У 2019 р.  по  господарствах   засіяно 27,3 тис.га ріллі, з них: озимих 
зернових -  6 413 га,  в т.ч. озимої пшениці –  5 317 га, озимого ячменю -1 016 
га, озимого гороху – 70 га, озимого жита - 10 га; озимого ріпаку - 2386 га  
  Посів  ярих зернових культур становив– 10 055 га, в т.ч. кукурудзи  – 9 
825 га, соняшнику – 6 048 га, сої - 1363 га, цукрового буряка - 25 га, ярого 
ріпаку – 10 га. 
         Сільськогосподарськими підприємствами району різних форм власності у 
2019 році зібрано  110,1 тис. тонн зернових та зернобобових культур, середня 
урожайність  -  65,2 цнт/га:  

 - соняшнику на площі  6,1 тис. га, вал - 19,5 тис.тонн, урожайність - 31,7 
цнт/га;  

- цукрового буряку з площі 25 га, вал - 0,7 тис.тонн, урожайність 262,8 
цтн/га; 

-  сої з площі 1,4 тис га, 2,4   тис.тонн, урожайність 17,3 цнт/га.   
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Зібрано   7,0 тис. тонн ріпаку, урожайність 30,64 цнт/га. 
 Під урожай 2020 року сільськогосподарськими підприємствами  району  

посіяно: 7,0 тис. га  озимих зернових (4,9 тис. га -  озимої пшениці, 2,1 тис. га - 
озимого ячменю); 1,5 тис. га озимого ріпаку. 

Під посів ярих культур урожаю 2020 року – зорано 18  тис. га зябу.               

          Тваринництвом в районі займаються   7 господарств різних форм 
власності. Станом на 01.01.2020 року поголів’я  ВРХ становило 926 голів, 
що на 7 голів менше минулорічного показника: корів - 347 голови, (на 5 
голів більше 2018 року), свиней - 5940 голови (на 2022 голови більше 2018 
року), овець - 545 голів (на 24 голови більше 2018 року), птиці  7519 голів 
(на 7516 голів менше 2018 року). 
         За 2019 рік  виробництво молока становить 2646 тонн, що на 19 тонн 
менше ніж в минулому році; вирощено худоби і птиці 749 тонни (на 217 
тонн більше 2018 року), реалізовано на забій у живій вазі 871 тонн (на 290 
тонн більше 2018 року), одержано 420 тис. штук яєць (на 8,2 
тис.шт.менше2018 року). Надій на корову за 2019 рік становить  7 736 кг (13 
кг більше до минулого року). Середньодобові прирости по ВРХ становлять 
512 г, по свинях - 435 г  (відповідно на 32 г та 5 г більше 2018 року). 
       
     По району укладено – 10 125 договорів оренди землі, нараховано орендної 
плати - 68,8 млн. грн. Станом на 01.01.2020 року фактично сплачено 100% 
орендної плати. 
  

В районі є 45 водних об’єкти загальною площею 132,23 га: 
-  перебувають в користуванні на правах договору оренди - 8 об’єктів 

загальною площею 58,41га; 
- в процесі виготовлення технічної документації з метою подальшої 

реалізації через аукціон права на їх оренду - 3 об’єкта площею 4 га; 
- непридатних для подальшого використання по причині заболоченості і 

повної відсутності води 20 об’єктів загальною площею 44,58 га; 
 - тривають пошуки потенційних орендарів ще для 14 об’єктів площею 

25,24 га.  
 
Станом на 01.01.2020 р в районі в наявності заповідний фонд: 

  - 1 заказник загальнодержавного значення ( ботанічний ) –« Гарячківська 
дача»; 

- 1 пам’ятка природи загальнодержавного значення ( комплексна ) – 
урочище «Княгиня»; 

- 3 заказники місцевого значення (ботанічні): «Кукулянська дача», 
«Кисерняк», «Кикеї»; 

- 3  заказники місцевого значення (ландшафтні): «Вище школи»,  
«Біля вапняків», «Зачарована долина»; 
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- 1 пам’ятка природи місцевого значення (ботанічна) - «Дуб 
пірамідальний»; 

- 1 пам’ятка природи місцевого значення (гідрологічна) -    джерело 
«Стінка». 

Планується створення 3 заказників та пам’яток природи у 
с.Дмитрашківка. 
 

      Станом на 1 грудня 2019 року  виділено державної дотації 
господарствам населення за утримання молодняку ВРХ – 778,00 тис.грн. ( за  
2018 рік отримано - 330 тис.грн.).  

СВК «Прогрес» с.Студена одержав 540 тис.грн. державних коштів за 
утримання корів.  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
Для життєдіяльності людини у 2019 році: 
-  висаджено 489 дерев та кущів; 
- упорядковано: 11 га парків та скверів, 32 меморіали та пам’ятники, 37 
кладовищ, 12 братських могил; 
- відремонтовано та приведено в належний стан 63 спортивних та дитячих  
майданчиків; 
- очищено від сміття та заростів 35,8 км берегів річок та водоймищ;  
- упорядковано та  розчищено 28 джерел; 
- ліквідовано 287  стихійних сміттєзвалищ; 
- проведено  двотижневу акцію по очищенню території сіл, селищ, парків, 
придорожніх  посадок від чагарників, хмизу, сухої трави та опалого листя.    
     
З метою економії енергоресурсів та по  впровадженню енергозберігаючих 
заходів: 
- в   смт. Рудниця: в селищній раді замінено двері на суму 6,6 тис.грн.;  в 
будинку культури замінено двері на суму 6,5 тис.грн.; 
- в с.Миролюбівка: в ДНЗ « Малятко» за рахунок спонсорської допомоги 
замінено 5 вікон на суму 30,0 тис.грн.; в «ЗОШ І-ІІІ ст.» замінено 6 вікон за 
кошти сільської ради на суму 52,0 тис.грн.; 
- в с. Дмитрашківка заміна вікон в сільському будинку культури на суму 20,5 
тис.грн. 
    Протягом 2019 року проводилась  робота щодо впровадження в 
населених пунктах району роздільного збору твердих побутових відходів.   
ПРАТ «Вінницяоблпаливо» в  с. Попелюхи проводив  заготівлю скла та паперу 
для  відправлення на подальшу переробку, станом на 01.01.2020 року    
заготовлено 18 т скла та  5,4 т паперу .     
          За  2019  рік    виконано: 
- поточний  ремонт   вулиць комунальної власності : с. Болган     на  суму 71,0 
тис. грн., с. Ставки на суму 29,0 тис.грн., с. Миролюбівка  на суму 11,0 тис.грн., 
с. Кукули  на суму 98,0 тис.грн., смт. Піщанка на суму 423,6  тис.грн., смт. 



 33 

Рудниця на суму 18,8 тис. грн., с.Рудницьке на суму 7,3 тис.грн., с. Грабарівка  
на суму 25,0 тис.грн., с. Чорномин  на суму 28,8 тис.грн., с.Яворівка на суму 
67,3 тис.грн., с.Трибусівка на суму 155,8 тис.грн., дороги сполученням Козлівка 
– Рибки – Рибки – Чорномин протяжністю 4 км на суму 320,0 тис.грн., дороги 
сполученням Чорномин – Рудницьке на суму 25,0 тис.грн.; 
- капітальний ремонт у: смт. Рудниця  дорожнього покриття по вул. Гагаріна на 
суму 822,6 тис.грн., вул. Шевченка на суму 780,0 тис.грн.; с.Трибусівка на суму 
148,0 тис.грн.; 
- в смт Піщанка на грейдерування та підсипку доріг  в зимній період 
використано  80,0 тис.грн. 
 За 2019 рік з державного бюджету  на  утримання:     автомобільних  доріг 
Вапнярка – Крижопіль - КПП Загнітків  використано  1585,3 тис. грн.,  
автомобільної дороги КПП Болган – Піщанка - 661,0 тис. грн., місцевих 
автомобільних доріг – 7205,9 тис. грн.  
        Для забезпечення мешканців району стабільним водопостачанням 
проводились роботи: 
- по ремонту водопровідної мережі та заміни насоса в с. Попелюхи на суму 24,0 
тис.грн.; 
- в смт. Рудниця придбано насос  на суму 17,0 тис.грн.; 
-  в смт.  Піщанка   здійснено очистку колодязів     на суму 25,2 тис.грн.; 
-  в с. Городище    проведено  поточний ремонт сільського водогону на суму 
12,1 тис. грн.; 
- в с. Кукули завершили капітальний ремонт 2 км водогону на суму 130,0 
тис.грн.; 
- в с. Миролюбівка проведено ремонт водонапірної башні на суму 15,00 
тис.грн.; 
- в с.Рудницьке проведено  250 м водопроводу на суму 25,0 тис.грн. 
(спонсорська допомога); 
- в с.Ставки проведено поточний ремонт водогону на суму 33,7 тис.грн.  та 
поточний ремонт 4 криниць на суму 22,0 тис.грн.; 
- в с. Яворівка проведено ремонт водогону на суму 11,4 тис. грн.;  
- в с. Попелюхи замінено водопровідну мережу на суму 10,0 тис.грн., придбано 
глибинний насос та каскад на артсвердловину на суму 23,3 тис.грн.; 
- в смт. Піщанка здійснено поточний ремонт каналізації в ДНЗ «Райдуга»  на 
суму  8,8 тис. грн. 
 Забезпечення  вуличних освітлювальних мереж на вулицях селищ та сіл  
виконана на 89 %.  Встановлено біля 174 нових світлодіодних ліхтарів, 
збудовано близько 7,2 км  ліхтарних ліній. Проводяться роботи по ущільненню 
мережі та впровадженню енергозберігаючих заходів.  
За звітний період: 
-  в с. Миролюбівка здійснено монтаж вуличного освітлення протяжністю 3,5 
км. на суму 199,0 тис. грн.; 
- в с. Городище здійснено капітальний ремонт елементів мережі вуличного 
освітлення  по  вул. Центральна на суму 148,0 тис. грн.(субвенція) та поточний  
ремонт  вуличного освітлення  на суму 18,0 тис. грн.; 
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- в с. Кукули освітлено 2,1 км вулиць на суму 100,0 тис. грн.; 
- в с. Грабарівка здійснено вуличне освітлення (за рахунок субвенції)  на суму 
148,0 тис. грн.; 
- в смт. Піщанка здійснено монтаж вуличного освітлення  по вулицях 
Сковороди, Пирогова  та провулку Барвінковий  в сумі  94,9 тис. грн.; 
- здійснено монтаж вуличного освітлення по вул. Центральна  в  с. Трудове; 
-  здійснено обслуговування вуличного освітлення в смт. Піщанка   на суму  
29,5 тис. грн.; 
- проведено  вуличне освітлення в с. Козлівці на суму 92,2 тис.грн.; 
- по Чорноминській сільській раді здійснено поточний ремонт освітлення на 
суму 52,6 тис.грн.; 
- в с.Дмитрашківка здійснено обслуговування вуличного освітлення на суму 
65,3 тис.грн.; 
- в с. Рудницьке здійснено обслуговування вуличного освітлення на суму 65,3 
тис.грн.; 
- в с. Ставки здійснено монтаж   вуличного освітлення на суму 100,0 тис.грн. 
 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА 
 
В галузі містобудування та архітектури в  2019 році: 
 - підготовлено та видано  4 містобудівних умов та обмежень  забудови 
земельних ділянок; 
- підготовлено 14 актів обстеження технічного  стану   індивідуальних 
житлових будинків; 
- підготовлено та видано 25 висновків з питань землеустрою; 
- видано 2 паспорти прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприєв 6 
висновків щодо відповідності місця розташування самочинно збудованого 
об’єкта вимогам державних будівельних норм. 

  
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

     
Управлінням праці та соціального захисту населення 

райдержадміністраціїпраці  постійно проводився   моніторинг дотримання  
мінімального  розміру  заробітної плати  та погашення заборгованості  із 
виплати  заробітної плати . За 2019 рік здійснено 50 перевірок підприємств. 
         Проведено 4 засідання робочої групи із забезпечення контролю за 
додержання законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері 
зайнятості населення  на яких заслуховувалися керівники підприємств, установ, 
організацій суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили трудове 
законодавство про працю та зайнятість населення. 
         Районною робочою групою протягом звітного періоду проведено 
відвідування 104 суб’єктів підприємницької діяльності, які розташовані на 
території Піщанської району. Виявлено 23 працівника без оформлення  
трудових  відносин. В результаті проведеної роботи оформили підприємницьку 
діяльність або укладено договори з найманими працівниками 14 фізичними 
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(юридичними) особами.  Інформацію про недотримання законодавства про 
працю та зайнятості населення надіслано  Управлінню Держпраці у Вінницькій  
області для відповідного  реагування. 
       Заборгованість із заробітної плати  в районі відсутня. 

          Робота підприємств, установ і організацій району спрямовувалась на 
дотримання чинного законодавства та нормативних актів з питань охорони праці. 
За 2019 рік   102 працівника та спеціалісти підприємств та організацій району 
пройшли навчання з питань підвищення професійного рівня щодо охорони праці 
та техніки безпеки. 

          
Протягом   2019  року  до  управління звернулося  5585 осіб за 

призначенням  різних видів допомог, житлових субсидій та пільг. 
          За призначенням державної соціальної допомоги  малозабезпеченим 
сім’ям згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»  за звітний період  звернулося 93 особи.  Виплата 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  становить 12,9 
млн.грн. 
 
      Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям – інвалідам» на обліку перебуває 187 осіб.  Виплата 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за 12 місяців 2019 року 
становить 4,4 млн.грн .         
           

 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам , які надають 
соціальні послуги» на обліку перебувають 106 осіб, яким за звітний період 
виплачено 286,7 тис.грн..  
      

Згідно Закону України «Про психіатричну допомогу» на обліку перебуває 
27 осіб, яким 2019 рік виплачено допомоги 610,1 тис.грн. 
      

Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію та особам з інвалідністю» на обліку перебуває 55 осіб з 
інвалідністю та 17 осіб, які досягли пенсійного віку але не набули права на 
пенсію. За 2019 рік виплачено допомоги на суму 1,1 млн.грн. 
       
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива» до управління звернулося 2377 осіб. 
Виплачено житлову субсидію на придбання скрапленого газу та твердого 
палива на суму 5,6 млн.грн.    
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Заборгованості з виплати державних соціальних допомог  немає. 
     

Протягом 2019 року було проведено 27 засіданнь районної комісії з 
питань призначення та виплати державних соціальних допомог, житлових 
субсидій та встановлення статусу учасника війни, за рішенням якої було надано 
18 особам державну соціальну допомогу та 422 особам житлові субсидії. 
         

Протягом  2019  року було  проведено виплати  щомісячних грошових 
компенсацій вартості продуктів харчування 38 громадянам, віднесеним до 
категорії І,ІІ осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно 
ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» на загальну суму  113,7 тис.грн. 

Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення в 
сумі 3,4 тис. грн. Здійснено компенсаційні витрати на медичне забезпечення 
громадян які постраждали внаслідок ЧАЕС на суму 3,7 тис.грн. 
           

  Проведено виплату грошової допомоги переміщеним особам згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про 
надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг» на суму 533,1 тис. грн.. 

 
Здійснено виплату грошової компенсації на тверде паливо і скраплений 

газ пільговій категорії населення згідно законів України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про культуру», «Про статус ветеранів 
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний 
захист», «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  на суму 1437,0 тис.грн. 
  
  Виплачено одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 
непрацюючим малозабезпеченим особам згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.04.2017 рок № 256 «Матеріальна допомога малозабезпеченим 
особам і особам з інвалідністю» в сумі 10,8 тис.грн. 
           

Здійснено виплату  пільг на житлово-комунальні послуги  організаціям 
надавачам послуг згідно законів України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
охорону дитинства», «Про культуру», «Про статус ветеранів військової служби і 
ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про освіту», «Про 
бібліотеку і бібліотечну справу», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни» на суму 943,3  
тис.грн. 
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 Проведено відшкодування витрат на поховання інвалідів та  учасників 
УБД згідно ЗУ «Про поховання та похоронну справу » в сумі 7,1 тис.грн. 
       Виплата матеріальної допомоги особам, які звільнились з строкової служби 
згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 08.04.2015 року № 185 «Про 
затвердження Порядку використання коштів передбачених у держбюджеті для 
виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям звільненим з строкової 
служби » в сумі 613,36 тис.грн. 
          
 Видано 344  направлення для забезпечення протезно-ортопедичними 
виробами та іншими технічними засобами реабілітації згідно постанови Кабінету 
Міністрів України  від 05.04.2012 року № 321.          
          
  Видано 4 талони на пільговий проїзд особам з інвалідністю внаслідок 
війни. 
          
 Видано 4 посвідчення пільговій категорії громадян.      
          
 Проведено виплату матеріальної допомоги з проїзду, згідно рішення сесії 
районної ради від 21 червня 2017 року № 351 «Про Районну цільову програму 
надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, 
які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 
2017-2020 роки» в сумі 116,5 тис.грн. 
              
 Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян згідно законів України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про культуру», «Про статус ветеранів 
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», 
«Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни»  по 
міжміському сполученню на суму 650,8  тис.грн.   
          Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям 
громадян залізничним транспортом на суму 710,0 тис.грн. 
          
  Проведено виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послу 
зв’язку згідно законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», «Про охорону дитинства», «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус 
ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх 
соціальний захист»  в сумі 42,0  тис.грн. 
    
  Проведено виплату одноразової фінансової допомоги особам, які 
зараховані  для проходження військової служби за контрактом відповідно 
районної програми прийнятої рішенням сесії районної ради від 14 червня 2018 
року № 157   в сумі 110,0 тис.грн. 
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Підприємствам виробникам було перераховано за доставлені технічні 
засоби реабілітації 1486,5 тис.грн. 
            Відшкодовано кошти за надані послуги з реабілітації дітей з 
інвалідністю в розмірі   10,3 тис.грн. 
            
  Виплачено щорічну разову допомогу до 9 травня в сумі 606,9  тис.грн 

  
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

здійснює заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій  
відповідно до Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді до 
2021 року, затвердженої рішенням сесії районної ради  від 11 лютого 2019 року 
№ 605.  

На проведення оздоровчої кампанії у 2019 році з районного бюджету 
управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
виділено 300 тис. грн. 

Згідно проведених тендерних закупівель право на оздоровлення дітей 
отримав ДОТЗТ «Аист» с.Приморське, Кілійського району Одеської області, в 
кількості 48 путівок (300,000 грн.). 

117 із 855 дітей (14 %), які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки, відпочивали та оздоровлювалися в: 

-  міжнародному дитячому центрі «Артек» – 7 дітей; 
- українському дитячому центрі «Молода гвардія» – 5 дітей; 
- Вінницькому ДЮСОБ «Колос» – 4 дітей; 
-  ДОЗ санаторного типу «Подільський Артек» – 3 дітей; 
- ДОТЗТ «Аист» с.Приморське, Кілійського району – 57 дітей; 
-  ОДПС ім.Заболотного – 8 дітей; 
- Вінницькому ОДКС – 6 дітей;  
- пришкільному таборі з денним перебуванням Чорноминської 

загальноосвітньої школи – 27 дітей. 
З них: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 10; діти з 
інвалідністю – 6; діти з багатодітних сімей – 63; діти з малозабезпечених сімей 
– 10; талановиті та обдаровані діти – 17; діти осіб, визнаних учасниками 
бойових дій – 10; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 1.  

          
  В  2019 році здійснено перевірку правильності призначення та 
нарахування 259 державних допомог, 2310 житлових субсидій,  перевірено 
довідки про склад сім’ї, заробітну плату, наявність та розмір земельних і 
майнових паїв, поданих заявниками. Подано запитів 38. Виявлено помилок: 
субсидій 18, з них  переплати 18 на суму 25430,31 грн.; допомог 6 випадків на 
суму 20955,92 грн. 

           Проведено 8 верифікацій Мінфіну відповідно до Порядку здійснення 
верифікації достовірності інформації, поданої фізичними особами для 
нарахування субсидії.  Проведено перевірку правильності надання державної 
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соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (перевірка Мінсоцполітики  в 
рамках угоди між Україною тав МБРР від 09.07.2014 року). 

         В  2019 року проведено обстеження матеріально-побутових умов 
проживання 784 сімей з метою виявлення ступеня нужденності сім’ї при 
призначенні державних допомог та житлових субсидій. 
        Здійснювався нагляд за додержанням вимог законодавства під час 
призначення, перерахунку та виплати пенсій органами ПФУ у Піщанському 
районі. Перевірено 192 призначених і 361 перерахованих справ. 

КУЛЬТУРА 
 

Мережа  закладів  культури  району: районний будинок культури -1; 
міський клуб -1;  сільські будинки культури – 10; сільські клуби – 5; дитяча 
музична школа – 1; музеї -2; бібліотеки – 16; кінотеатр – 1.  
      На  протязі  звітного року  в  11  закладах  культури  Піщанського  району   
проводились  поточні   ремонтні  роботи  на  загальну  суму  1099,2 тис. грн.:  

- будинок  культури с. Дмитрашківка –  заміна частини вікон - використано 
49,0 тис. грн. (місцевий бюджет); 

- будинок  культури  с. Трибусівка –  поточний ремонт приміщення, 
використано 25,3  тис. грн. (місцевий бюджет); 

- будинок культури с. Чорномин – заміна дверей, вікон, використано 70,8  
тис. грн. (місцевий бюджет); 

- будинок  культури с. Рудницьке – поточний ремонт, використано  44,2 
тис. грн. ( місцевий бюджет); 

- районний будинок культури – заміна вікон в дзеркальному залі, 
капітальний ремонт системи опалення -  362,0 тис. грн. (місцевий 
бюджет); 

- будинок культури с.Яворівка - перекриття даху, використано 148,0 тис. 
грн. (місцевий бюджет); 

- сільський клуб с. Грабарівка - поточний ремонт, використано 87,6 тис 
грн.(місцевий бюджет); 

- сільський клуб с. Козлівка – поточний ремонт, використано 139,2 тис. грн. 
(місцевий бюджет); 

- міський клуб смт. Рудниця – поточний ремонт, використано 17,1 тис. грн. 
(місцевий бюджет); 

- Піщанський краєзнавчий музей – заміна покриття даху,  використано 
126,0 тис. грн. (місцевий бюджет); 

- Піщанська дитяча музична школа – фарбування фасаду, використано 30,0 
тис. грн. (місцевий бюджет). 

 
 Придбано для закладів культури на  загальну  суму  303,9 тис. грн. за 
рахунок місцевих бюджетів: 
         - Піщанська  дитяча музична школа  – електронне фортепіанно на  суму  
65,0 тис. грн.; 
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- Козлівський сільський клуб -  підсилююча аппаратура на суму  20,0 тис 
грн.; 

- Трибусівський сільський будинок культури -  баян на суму 38,0 тис. 
грн.; 

- Городищанський  сільський будинок культури  – ноутбук на суму 10,0 
тис. грн.; 

- Дмитрашківський сільський будинок культури – мікрофони, 
підсилююча колонка  на суму 10,0 тис. грн.; 

- Яворівський  сільський будинок культури – стільці на суму 20,7 тис. 
грн.; 

- Ставківський  сільський будинок культури – вбрання сцени на суму 7,2 
тис. грн.; 

- бібліотеки району – 4 комп’ютери на суму 73,6 тис. грн 
В  районі  працює:   
- 113  клубних  формувань, 101 -колективи  художньої  творчості                

(  оркестрів  та  інструментальних  ансамблів - 12, вокально-хорових  колективів 
- 42,  хореографічних - 14,  театральних -23, фольклорних – 10). 

 - 7 народних колективів:  народний  аматорський фольклорний  ансамбль 
«Черемшина» Піщанського районного будинку культури, народний  
аматорський інструментальний  гурт  «Смерека»  Піщанського районного 
будинку культури, народна  самодіяльна  хорова  капела  «Діброва» 
Піщанського районного будинку культури, народний  аматорський  гурт  
весільних  музик  «Дебют»  Піщанського районного будинку культури, 
вокально-інструментальний ансамбль «Лаври» Піщанського районного будинку 
культури , народний вокальний ансамбль  викладачів  дитячої  музичної  школи  
«Колорит», народний вокальний ансамбль української пісні  «Червона калина» 
Трибусівського сільського будинку культури. 
 

       Протягом 2019 року колективи художньої самодіяльності району прийняли 
участь конкурсах:  

- міжнародному  фестивалі «Шевченківський березень »  (березень 2019 р., 
Придністров’я); 
 -  всеукраїнських фестивалях: (V Всеукраїнському багатожанровому 
конкурсі мистецтв «Зірковий тріумф» (12- 19 травня м. Вінниця );  «Червона 
рута» (лютий 2019 р.,  м. Чернівці); «Українська мова - мова єднання» (серпень, 
м. Одеса); IV Національному Чемпіонаті з Фольклору «Eurofolk – Запоріжжя 
2019»; IV  фестивалі етноекофест Кодимський район с. Івашків; 
всеукраїнському фестивалі «Співець Подільського краю » з нагоди 120-ї 
річниці від  дня народження Р. А Скалецького (м. Бершадь 27 листопада);   

- обласних фестивалях – конкурсах : конкурсі читців «Кобзар і Україна; VIII 
обласному фестивалі хорового мистецтва присвяченого пам’яті П.І. 
Муравського; V обласному  фестивалі  народної творчості «Різдвяне диво». 
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ОСВІТА 
 

У районі діє 13 закладів загальної середньої освіти, 9 загальноосвітніх 
закладів І-ІІІ ступеня, 4 загальноосвітніх заклади І-ІІ ступенів, в яких 
навчається 1548 учнів; 14 дошкільних навчальних закладів, де виховується 468 
дітей.  
    

З метою оптимізації мережі навчальних закладів та відповідно рішення  
сесії районної ради від 15 березня 2019 року № 632 створено опорний 
навчальний заклад «Чорноминська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 

  
Для надання позашкільних освітніх послуг  працює Будинок школярів та 

юнацтва, який нараховує 215 вихованців. 
 
 З 22 травня по 14 червня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання в 

якому взяли участь 49 учнів 11 класів. За результатами 3 учні із 49 отримали 
атестати з відзнакою: Піщанський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія - 2 срібні 
медалі; ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яворівка – 1 срібна медаль.  

З 1 по 8 червня 2018 р. проходила державна підсумкова атестація для 
учнів 9 класів, за результатами якої, 17 учнів отримали свідоцтва з відзнакою.  

 
З метою посилення військово-патріотичного виховання в освітніх 

закладах ведеться гурткова робота. Щорічно проводиться дитячо-юнацька 
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У 2019 році в ній взяли участь 8 
команд ЗОШ району. Переможцем районної гри стала команда «Піщанські 
Соколи» Піщанськього навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. ліцей», 
який виборов ІІХ місце в обласних змаганнях.  

 
У всіх освітніх закладах району створено умови для забезпечення учнів 

гарячим харчуванням. Всього було охоплено безкоштовним харчуванням 807 
учнів (56%), з них 547 учнів 1-4 класів, що становить 34 % від загальної 
кількості учнів, на продукти харчування витрачено  468,5 тис. грн. 

  Організовано харчування дітей пільгових категорій (16 дітей з числа 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 124 учні з 
малозабезпечених сімей; 101 дитина учасників АТО; 1 дитина з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах).  

В усіх школах району працюють їдальні, які на 85 % забезпечені 
холодильним обладнанням, посудом та іншим обладнанням. Контроль за 
організацією харчування здійснюють 5 медичних сестер. 

 Всі заклади освіти оснащені гарячою та холодною проточною водою, 
каналізацією.  

Завдяки реалізації програми «Шкільний автобус» організовано підвіз 199 
дітей та 15 вчителів до закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Для 
цього задіяно 3 автобуси та 3 мікроавтобуси. Підвезенням охоплено 100 % 
учнів, що потребують підвезення.  
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Протягом  2019 року проведено тендерні процедури  по придбанню 

вугілля кам’яного на суму 2070,907 тис. грн.,  меблів на суму 248,540 тис. грн.,  
встановлення протипожежного устаткування на суму 302,0 тис. грн., 
комп’ютерного обладнання на суму 287,0 тис. грн. та оголошено закупівлю на 
придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти на суму 1170,0 тис. 
грн.  

 
В рамках реалізації проекту «Нова українська школа» виділено кошти з 

державного бюджету -  534,752 тис. грн., з районного - 218, 575 тис. грн.  на 
придбання меблів і дидактичних матеріалів.  

 
Через систему Prozorro також проведено 33 допорогових та 7 тендерних 

закупівель. 
 
Проведено наступні роботи: 

- поточний ремонт 13 закладів загальної середньої освіти (120,0 тис.грн з 
місцевого бюджету на придбання фарби та 262,9 тис.грн позабюджетних 
коштів); 
- часткова заміна віконних блоків на енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІІ ст. с. 
Дмитрашківка ( 14 вікон на суму 100,0 тис.грн) та ЗОШ І-ІІІ ст. с. Миролюбівка 
(6 вікон на суму 52,0 тис. грн); 
- капітальний ремонт котельні в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дмитрашківка (411,8 тис. грн.); 
- поточний ремонт стін в ЗОШ І-ІІІ ст. смт Рудниця (120,0 тис.грн). 

Разом із тим, є й певні проблеми. Так, шкільні приміщення району 
щорічно потребують відповідних ремонтних робіт. Основними питаннями 
залишаються:  
- реконструкція приміщення Піщанського навчально – виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей», вартість – 6000,0 тис. грн.; 
- дооснащення харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Рудниця, 
вартість 125,2 тис. грн.; 
- облаштування внутрішньої вбиральні в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с. 
Дмитрашківка, вартість 150,0 тис. грн.; 
- недостатність фінансування заходів протипожежної безпеки (обробки 
вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищ, обладнання шкіл 
системами пожежогасіння та системами оповіщення  про пожежу, влаштування 
систем блискавкозахосту). 

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 
 

Пріоритетним напрямком роботи служби у справах дітей є забезпечення 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
влаштування до сімейних форм виховання.  

Станом на 31.12.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
Піщанської  райдержадміністрації  перебувало 67 дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування,  з них під опікою, піклуванням 
громадян перебуває 52 дитини, в прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу – 14 дітей, одна дитина за звітний період посиротіла, 
перебуваючи в Піщанській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат.  Отже, 
98 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із первинного 
обліку служби у справах дітей Піщанської РДА  влаштовані до сімейних форм 
виховання на кінець звітного періоду. Даний показник є вищим від 
загальноукраїнського та загальнообласного.  

Протягом    2019  року: 9 дітей  знято з первинного обліку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням 
повноліття; 5 дітей набули статусу дитини-сироти; 3 дитини набули статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування.  

 Протягом  2019 року працівниками служби у справах дітей Піщанської 
райдержадміністрації здійснювалися перевірки умов проживання та виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у  
сім’ях опікунів/піклувальників на території Піщанського району. Виявлено 1 
факт нераціонального використання коштів соціальних виплат, питання 
розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, сім’ю взято під 
соціальний супровід. 

Протягом     2019 року мали місце: 7 випадків  припинення  опіки  у 
зв’язку з досягненням підопічними повноліття, 2 випадки у зв’язку зі смертю 
опікуна. 6 дітей із первинного обліку служби у справах дітей Піщанської 
райдержадміністрації влаштовано під опіку протягом року, із них відносно 
трьох дітей рішення приймалися за місцем обліку дітей. 

 У звітному періоді усиновлення дітей українськими та іноземними 
громадянами не було.  Службою у справах дітей здійснюється контроль за 
умовами проживання та виховання 10 усиновлених дітей, які проживають на 
території району. 

Забезпечується організація діяльності комісії  з питань захисту прав 
дитини, яка функціонує при Піщанській районній державній адміністрації з 
метою захисту прав та законних інтересів дітей.  Протягом   звітного періоду  
було проведено 18  засідань, на яких було розглянуто   близько 100 питань,  
прийнято 90 рішення, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей. 

Працівники служби у справах дітей протягом  відповідного  звітного 
періоду 2019 року прийняли  участь у 43 судових засіданнях, які стосувалися 
захисту законних прав та інтересів дітей: кримінальні провадження стосовно 
неповнолітніх та за участю неповнолітніх – 27 засідання; позбавлення 
батьківських прав  – 13 засідань; повернення дитини – 2; житлові питання – 1. 

Протягом  звітного періоду службою у справах дітей розроблено 26 
розпоряджень, що стосуються захисту законних прав та інтересів дітей: 4  
розпорядження про влаштування під опіку; 1 розпорядження про  внесення змін 
до Положення про комісію з питань захисту прав дитини Піщанської  районної 
державної адміністрації; 4  розпорядження про захист житлових прав дітей; 2 
розпорядження про встановлення графіку спілкування з дітьми; 6  
розпоряджень про надання дітям статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування; 5 розпоряджень про надання дітям статусу дітей, що 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 1 розпорядження 
про надання повної цивільної дієздатності; 1 розпорядження про направлення 
дітей, позбавлених батьківського піклування, на проживання до дитячого 
будинку сімейного типу; 1 розпорядження про зміну прізвища малолітній 
дитині; 1 розпорядження про припинення опіки. 

 Протягом  2019 року розглянуто 4 випадки щодо надання дозволу на 
відрахування з навчальних закладів учнів та студентів. 

Проводиться робота в напрямку профілактики дитячої безпритульності та 
бездоглядності, вчинення правопорушень, раннього виявлення дітей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах. З цією метою протягом  2019 
року працівниками служби у справах дітей спільно із працівниками районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Піщанського відділення 
поліції із залученням представників інших  дотичних до охорони дитинства  
структур здійснено 73 профілактичних рейдів типу «Дитина в сім’ї», «Нічне 
місто», «Розважальний заклад», в ході яких обстежено 199 сімей, в яких 
виховуються діти. Попереджено 54 батьків, ініційовано притягнення до 
відповідальності – 32.  В ході проведення рейдів типу «Нічне місто» та 
«Розважальний заклад» проводилася роз’яснювальна робота серед 
неповнолітніх, виявлено 4 дітей, які вживали алкогольні напої, попереджено 4 
дітей, виявлено 3 випадок порушення правил торгівлі спиртними напоями та 
тютюновими виробами. 

 Ведеться облік дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. 
На початку   2019 року на обліку перебувало 38 дітей  із 13 сімей. Протягом 
року  взято на облік 11 дітей із 6 сімей, знято з обліку 14 дітей із 6 сімей. 
Станом на 31.12.2019 року на обліку перебувало 35 дітей із 13 сімей. Облік 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться також і в 
ЄІАС «Діти». Протягом 2019 року 3 дітей, що перебували на обліку дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, були відібрані у батьків без 
позбавлення батьківських прав та набули статусу дітей, позбавлених 
батьківського піклування;  3 дітей набули статусу дітей-сиріт. 

 
 
Загальна чисельність отримувачів послуг в РЦСССДМ в 2019 р. – 811, з них 

членів сімей/ окремих осіб, старших за 18 років – 1438, дітей – 1140.  
Проведено оцінку потреб сім’ї/особи у 2019 р. в 151 сім’ях  - 354 дитини, за 

результатами оцінки потреб сім’ї/особи взято на облік – 41 сімей, в яких 107 
дітей. 

Всього на обліку в складних життєвих обставинах  у РЦСССДМ перебувало 
у  2019 р.  – 168 сімей, в яких - 441 дитина та 12 осіб. 

Під соціальним супроводом в 2019 р. – 57 сімей, 5 осіб. 
В 2019 р. відбулося - 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

Піщанської РДА, на яких за сприянням РЦСССДМ розглядалося питання  по 59 
сім’ях.  
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Фахівцями центру була забезпечена робота в наданні соціальних послуг 
сім’ям з дітьми та окремими молодими людьми з проблемою інвалідності. В 
2019 р. відвідано і надано підтримку 62 сім’ям, в яких виховується 48 дітей з 
інвалідністю та 41 особам з інвалідністю (допомога в лікуванні, 
переоформленні і оформленні соціальних виплат; оформленні інвалідності; 
оздоровлення дітей; сприяння в забезпеченні навчання в Піщанській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернат для дітей з вадами мовлення та 
слуху, які знаходяться на території району). 

14 листопада 2019 року проведено районний фестиваль творчості і талантів 
для дітей та молоді з  інвалідністю «Повір у себе і в тебе повірять інші» на базі 
Піщанського районного будинку школяра та юнацтва. 

До Міжнародного дня людей з інвалідністю   було організовано і здійснено 
відвідування дітей і осіб прикутих до ліжка та  вручено подарункові набори. 

РЦСССДМ організовано і проведено заходи до Дня святого Миколая для 
дітей пільгових категорій. 

В 2019 р. продовжена робота з сім’ями демобілізованих учасників 
АТО/ООС, надано соціальні послуги - 168 сім’ям/особам, в яких  виховується – 
123 дитини.  

Також надана матеріальна допомога та проведена благодійна акція по збору 
коштів на лікування онкохворої дитини – Вольского М.О.  

Надана матеріальна допомога на встановлення пам’ятника загиблого 
учасника АТО Рубанського Ф.С.  

В 2019 році оздоровилося 7 учасників АТО/ООС, надано допомогу в 
оформленні земельних ділянок 49 сім’ям учасників АТО /ООС. 

За сприянням РЦСССДМ  проведено домовленість з дирекцією 
Крижопільського лісгоспу (Рудницьке лісництво про забезпеченність твердим 
паливом 141 сім'ям учасників АТО/ООС та  7 сімей ВПО). 

В 2019 р. налагоджена тісна співпраця з Піщанським УПСЗН по здійсненню 
моніторингу, щодо випадків нецільового використання допомоги при 
народженні дитини, дітей які виховуються в багатодітних сім'ях та у  сім'ях  в 
якій здійснюється догляд за хворою дитиною. Фахівцями із соціальної роботи 
перевірено використання  державних коштів при народжені дитини  у  83 
сім'ях, в яких 177  дітей. 

Підписано меморандум про співробітництво між філією Державної 
установи «Центр пробації» у Вінницькій області та РЦСССДМ, що дало 
можливість забезпечити контроль за поведінкою дітей та молоді, які засуджені 
до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Соціальними послугами 
охоплено  24 молодих людей, що засудженні до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням  волі, 3 дітей, що перебувають у конфлікті із законом та 3 осіб 
звільнених з місць позбавлення волі. 

Соціальними послугами в 2019 р. охоплено 18 сімей, що фактично 
проживають на території району, в яких 20 дітей цілодобово перебувають в 
закладах державного утримання. 

Значну увагу було приділено проведенню інформаційно-профілактичної 
роботи з пропаганди сімейних форм виховання дітей, попередження 
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домашнього насилля, попередження торгівлі людьми, ведення здорового 
способу життя, шляхом проведення заходів з даних питань, проведено 247 
групових заходів, де було задіяно 3604 особи. 

Піщанським РЦСССДМ спільно з службою у справах дітей проведено 
інформаційну кампанію «Прийміть дитину у родину». 
 

                            ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

 Піщанська ЦРЛ включає – стаціонар на 68 ліжок та діагностично-
консультативну поліклініку. У 2019 році завершено створення електронного 
облаштування робочих лікарських місць. Заклад повністю готовий до 
підписання угоди з НСЗУ. 

 
В 2019 році ліжко спрацювало 345,8 днів, що у порівнянні  з 2018 роком на 

7,8  днів більше ( 2018 р. - 338,0 днів).  
Середні терміни лікування на стаціонарному ліжку складають у 2019 році  

8,4 дня  проти 8,7 у 2018 році. 
     Відвідування поліклініки склало у 2019 році  66864 випадків проти  68503 
випадки у 2018 році, у тому числі: з профілактичною метою у 2019 році – 38224 
випадки ( 57,2 %),  з приводу захворювань в 2019 році -  28640 випадки (42,8%), 
із них направлено сімейними лікарями - 90 хворих, що становить  0,13 %. 
         Демографічні показники: 
         Народжуваність по району за 2019 рік становить  5,68, що нижчие 
показника за 2018 рік (6,76%).  
         Померло 340 чоловік, показник складає 16,65, що на рівні минулого року. 
Кількість померлих хворих в стаціонарі - 29 чоловік ( 2018 р. – 36 чоловік). 
        Основні причини смерті – ішемічна хвороба серця, гострі порушення 
мозкового кровообігу та онкологічні захворювання. 
        Не зафіксоввано випадків перинатальної та дитячої смертності, 
виробничого травматизму. Загальний травматизм на рівні минулого року  і 
становить 364,0 на 10 тис. населення. Різкий ріст шкільного травматизму 16,4 
на 10 тис. дитячого населення, що майже в 3 рази більше показника за 2018 
року. 
        Первинний вихід на інвалідність серед осіб працездатного віку на 10 тис. 
населення становить 22,4, що є одним із кращих в області. 
        Стабілізувалась статистика по захворюваності на наркоманію. За 2019 рік 
на диспансерний  облік не взято жодного наркомана. 
        Покращилось якісне та кількісне лабораторне обстеження за рахунок 
придбаного нового медичного обладнання.  Число  лабораторних аналізів 
174399, в тому числі для закладів сімейної медицини 21395. 
 
         Станом на 01.01.2020 року в лікарні нараховується 68 ліжок,  за 2019 рік 
оптимізовано 8 ліжок. 

Фактично зайнятих посад – 164,75.     
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       Профінансовано за 2019 рік – 18 093 000,00 грн., що складає 100 % 
виконання, в т.ч.: кошти медичної субвенції -  14 615 000,00 грн., (або 80% до 
загального бюджету); кошти районного бюджету – 3 531 000,00 гр. ( або 19,5% 
до загального бюджету). 
        Із розрахунку на 1 жителя району у 2019 році вартість  асигнувань складає  
873,00 грн., у порівнянні із 2018 роком  загальний бюджет  лікарні становив      
1 7258 578,00 грн., із розрахунку на 1 жителя  - 825,00 грн.  

 Видатки лікарні  на заробітну плату із нарахуванням за 2019 рік 
складають  13 175 958,00 грн., що складає 72%   до загального бюджету.  
          Середня заробітна плата  працівників лікарні  в 2019 році становить 
5458,74 грн. на одного   працюючого, у 2018 році - 5024,84 грн. 
                 Для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів у 2019 
році витратили 281 023,00 грн., у відсотках до загального бюджету 1,55 %. 
                 Фактична  вартість одного ліжко-дня в медикаментах на 1 хворого 
становить – 12,30 грн. При плані – 11,50 грн.  
                На лікування інвалідів війни та учасників АТО  на 1 хворого фактична 
вартість становить  65,00 грн., при плані – 65,00 грн. 

Через систему ПРОЗОРО закуплено медикаментів  та перев’язувальних 
матеріалів ( хлорне вапно, наркотичні засоби, рентгенівська плівка, хімічні 
реактиви, вакцину) на загальну суму – 281 023,00 грн. Економія від торгів на 
закупівлю  лікарських засобів складає 54 518,40 грн. 

Для придбання продуктів харчування видатки складають в 2019 році 
261 000,00 грн., у відсотках до загального бюджету 1,44 %. 
                Покращилась  якість харчування хворих у стаціонарі цілодобового 
перебування. Фактична вартість за 2019 рік  1 ліжко-дня на 1 хворого   склала 
13,17 грн. при плані  - 12,23 грн.  
               На харчування інвалідів війни та учасників АТО  на 1 хворого 
витрачено 55,00 грн. при плані 55,00 грн.  
  Закуплено в 2019 році  продукти харчування (морожена риба, масло 
вершкове, яйця курячі, сосиски, філе куряче) на суму  261 000,00 грн., що 
складає 1,44 % до загального бюджету. Економія від торгів на закупівлю 
продуктів складає 4 118,00 грн. 

Для розрахунків за спожиті енергоносії у 2019 році  видатки заплановані і 
використані в сумі 855 474,00 грн., у відсотках до загального  бюджету 4,72 %. 
 Проведеним аналізом використання електроенергії встановлено, що за 2019 рік  
використання склало  214 336 кВт/год  на суму  822 470,00 грн. Економія в 
кількісній величині в порівнянні з 2018 роком становить 26 118 кВт/год на суму 
100 293,00 грн.  
                Проведена закупівля вугілля кам’яного  для опалення приміщень 
лікарні  в кількості  400 тонн по ціні 2 589,00 грн. за 1 тонну на суму                    
1 035 600,00 грн. Економія  від торгів на закупівлю вугілля кам’яного складає 
164 400,00 грн. 
 
                 Для покращення матеріально-технічної бази лікарні  закуплено 
слідуюче обладнання: 2 котли - 500 026,00 грн.; 12 комп’ютерів  - 120 240,00 
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грн.; коагулятор  - 89 000,00 грн.; ліжка медичні – 23 000,00 грн.; електро-
монітор пацієнта – 38 000,00 грн.; противогази (4 шт.) – 3 312,00 грн.; матраци 
ватяні (6 шт.) – 1 800,00 грн.; постільна білизна (10 компл.) – 3 800,00 грн.; 
подушки (50 шт.) – 6 500,00 грн.; вогнегасники (10 шт.) – 2 400,00 грн.; 
автошини (4 шт.) – 5 980,00 грн.; рентген-касета  – 9 000,00 грн. 
  
 

В структуру КП « Піщанський районний  центр первинної медико-
санітарної допомоги» ПРР входять: 4 лікарських  амбулаторії загальної 
практики  сімейної  медицини, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів   і 9 
фельдшерських пункти. Функціонують 33  ліжка  денного  стаціонару. 

Станом на 01.01. 2020  року в КП «Піщанський РЦ ПМСД»ПРР працює 7 
лікарів ЗПСМ, 1 лікар-педіатр, 9 фельдшерів, 24 сестри медичних, з них 14 
сестер медичних ЗПСМ. 
Усі лікарські амбулаторії приєднані до мережі Іnternet. Всі лікарі забезпечені 
комп’ютерами (17 одиниць) та програмним забезпеченням (ІС «Медейр»).  

Станом на 01.01.2020 року  підписано 11 980 декларацій, що складає 78%  
від статистичної кількості жителів району.  

За  2019 рік  фінансування КП «Піщанського РЦ ПМСД» ПРР  
проводилось:  

- з НСЗУ – 7 153 200,00 грн., в т.ч.: на заробітну плату -                   4  
99 008,00 грн; нарахування на заробітну плату - 1 129 100,00  грн.; предмети і 
метеріали – 212 900,00  грн.; медикаменти – 223 500,00  грн; оплата послуг – 
277 200,00 грн; відрядження – 39 400,00  грн.; 

- з місцевого бюджету – 1 133 900,00 грн., в т.ч.: на заробітну плату 
374 100,00 грн.; нарахування на заробітну плату – 82 800,00 грн.; пільгові ліки -
128 200,00   грн.; комунальні послуги – 386 400,00  грн; предмети і матеріали – 
162 500,00  грн. 

 
             Цитологічне обстеження жіночого населення району  становить : у 2019 
році 2118 досліджень (у 2018 році 2127). 
       Рівень госпіталізації в  денний стаціонар покращився в порівнянні з 
минулим роком: 2019 рік  - 88,0  на 1000 населення (1412 хворих), 2018 рік  – 
70,17 на 1000 населення (1186 хворих). Найвищий показник у Дмитрашківській 
ЛАЗПСМ – 200,0 на 1000 населення (416 хворих), найнижчий показник в 
Піщанській ЛАЗПСМ – 28,16 на 1000 населення (321 хворий).  
     Знизилась реєстрація захворюваності населення на серцево-судинну 
патологію.  
       Знизилось виявлення  на гіпертонічну хворобу і становить у 2019 році 
3071 випадки (1914,1 на 10 000 населення), у 2018 році 6433 випадків (3805,84 
на 10 000 населення). 
     Зменшилась  захворюваність на ішемічну хворобу серця і становить в  
2019 році 2260 випадки (1408,6 на 10 000 населення), за аналогічний період 
2018 року 5482 випадки (3243,22 на 10 000 населення). 



 49 

    Захворюваність на стенокардію також знизилась: у 2019 році 613 
випадків (382,0 на 10 000 населення), у 2018 році 2010 випадків (1189,14 на 
10 000 населення).  
    Знизився  показник онкозахворюваності і становить в 2019 році 49 
випадків (305,4 на 100 000 населення), у 2018 році 55 випадків (325,38 на 
100 000 населення).  
      Питома вага хворих злоякісними новоутвореннями, виявленими в ІV ст. 
також знизилась: у 2019 році 15 випадків, у 2018 році – 25 випадків. 
       Кількість ЕКГ- обстежень за 2019 рік збільшився (3559 обстежень)   в 
порівняні з аналогічним періодом 2018 року (2653обстежень).  Найвищий 
показник у Піщанській ЛА ЗПСМ – 2220 обстежень, найнищий показник в 
Дмитрашківській ЛАЗПСМ – 442 обстежень.  
     За  2019 року  зросла захворюваність  на  інсульти і становить 67 випадків  
(41,7 на 10 000 населення), за 2018 рік – 63 випадки (37,28 на 10 000 населення).  
Найвищий показник в Піщанській ЛАЗПСМ – 52,63 на 10 000 населення (38 
випадків), найнищий в Дмитрашківській ЛАЗПСМ – 7,8 на 10 000 наспелення 
(2 випадки). 
       Інфаркт міокарда за  2019 рік зареєстровано у 14 випадків ( 8,7 на 10 000 
населення), за  2018 рік 12 випадків ( 7,10 на 10 000 населення). Високий 
показник по Дмитрашківській ЛА ЗПСМ – 11,7 на 10 000 населення. 
    Зросла  кількість хворих на туберкульоз: за  2019 рік - 8 випадків , що 
складає 49,8 на 100 000 населення, за  2018 року - 5 випадків, що складає 29,58 
на 100 000 населення.  

Аналогічно збільшилась кількість хворих з деструктивними формами 
туберкульозу: за 2019 рік 6 випадків, що становить 37,3 на 100 000 населення, 
за 2018 рік 4 випадки, що становить 23,67 на 100 000 населення. Найвищий 
показник в Дмитрашківській  ЛАЗПСМ – 48,1 на 100 000 населення (1 
випадок). 
      В зв’язку з цим в районі працював пересувний флюорограф Вінницького 
обласного протитуберкульозного диспансеру. Оглянуто  – 928 осіб. 
 
         

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ПРАВОВИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ 

 
              

У січні 2019 року  місяці проведено збір керівного складу ЦЗ району 
щодо підсумків виконання і підготовці ЦЗ району в 2018 році та визначенню 
завдань на 2019 рік. 
          Спланована та здійснюється робота районної  комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої основна 
увага звертається на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. Протягом  2019 року підготовлено та 
проведено 15 засідань районної  комісії, на яких   розглядались питання щодо 
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попередження загибелі людей на водних об’єктах, забезпечення пожежної 
безпеки в населених пунктах, виконання комплексного плану дій щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення району, 
попередження та профілактики отруєнь грибами, виконання заходів з боротьби 
і профілактики особливо-небезпечних інфекцій, про    організацію     та  
проведення заходів, спрямованих на посилення пожежної та техногенної 
безпеки об’єктів, в т. ч. з масовим перебуванням людей ,  населених  пунктів та 
територій Піщанського району в весняно-літній період 2019 року,  Про 
затвердження «Комплексного плану організаційних і практичних заходів 
Піщанської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування,  
підприємств, установ і організацій Піщанського району, направлених на 
забезпечення техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період 2019-
2020 року»  інші питання.  
           З метою відпрацювання спільних дій рятувальників та працівників 
лісового господарства під час ліквідації масштабної лісової пожежі, проведено 
тактико-спеціальні навчання з ліквідації лісової пожежі. 
           У серпні 2019 року  проведено  штабне тренування з органами 
управління та силами цивільного захисту Піщанської   районної  ланки щодо 
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на  автомобільних  дорогах  
загального  користування під  час  осінньо-зимового  періоду 2019-2020 років. 
На тренуванні  удосконалювались навички керівного складу щодо організації 
захисту населення і територій від наслідків НС, проводилась перевірка 
готовності сил і засобів спеціалізованих служб району до дій при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

У жовтні  2019 року проведено штабне тренування з органами управління та 
силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового 
періоду.  
      У листопаді 2019 року   проведено штабне тренування органів управління та 
сил цивільного захисту Піщанської  районної ланки Вінницької обласної 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за 
темою: «Дії органів управління Піщанської районної ланки Вінницької 
обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту при переведені з режиму функціонування в мирний час на режим 
функціонування в особливий період». 
             Протягом звітного період   з метою забезпечення оперативного реагування на 
можливі надзвичайні ситуації, небезпечні події, пов'язані з ускладненням руху 
транспорту,  із    районного матеріального резерву виділено Піщанській ДРП 
філії «Томашпільський райавтодор»  1000 літрів дизельного пального та 540 
літрів бензину А 92, ДПРЧ-27 смт Піщанка 2- ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області  виділено   400 л бензину А-92 в талонах  із   районного  
матеріального резерву  для рятувальної   техніки . 
         З резервного фонду районного бюджету виділено  кошти  Ставківській  
сільській   раді,  для  ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,  яка сталась у  
домогосподарстві   Бурдейного М.В. 
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   Протягом   2019 року  проводились  квартальні та річна перевірка системи 
централізованого оповіщення, під час якої було узагальнено інформацію про 
стан апаратури для оповіщення населення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій на території району. 

     В районі нараховується  15 захсних споруд (ПРУ): 3 – державної 
власності, 9 – комунальної власності, 3 – приватної власності. Проводилось 
обстеження та оцінка цих  захисних споруд. Доведено до керівників 
підприємств, установ та організацій, на балансі яких знаходяться захисні 
споруди цивільного захисту, щодо  забезпечення належного технічного стану  і 
готовності  протирадіаційного укриття  до прийняття осіб, що підлягають 
укриттю. 
        
  Сектором здійснювався постійний моніторинг надзвичайних подій.  
        За     2019 року   на території району, не дивлячись на заходи упередженого 
характеру, сталося 54 пожежі, економічні втрати від яких 2 124 538,00 грн.  Під 
час пожеж  загинуло 2 людини. Основними причинами загорання були, 
необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, правил 
обладнання та експлуатації електроустановок і печей, підпал сухої трави.  

Протягом звітного періоду на території району   виявлено  5  боєприпаси 
часів ВВВ.  
        

 Спільно з районним військовим комісаріатом проводилась робота з 
питань організації призову громадян на строкову військову службу. 
Забезпечення  виконання показників по призову громадян на строкову 
військову служби в 2019 році виконано на 100 %. 
        

 Протягом звітного періоду  прийнято участь  в командно – штабних 
тренуваннях з територіальної оборони. Це дало змогу перевірити готовність 
особового складу штабу територіальної оборони до виконання поставлених 
завдань. 

        Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами райдержадміністрації   співпрацює з 
прикордонниками, працівниками відділення поліції та прокуратури в 
організаційних  та практичних заходах 

 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
  

За 2019 рік для надання адміністративних послуг до Центру надання 
адміністративних послуг  від суб’єктів звернення  поступило – 9 947 заяв, що на 
3 159 заяв  менше  2018 року (13 106 заяв): 2 192 – послуг з реєстрації прав на 
нерухоме майно; 1 517 – послуг державного земельного кадастру; 314 – 
реєстрація бізнесу; 5 585 – соціальні послуги; 339 – інші послуги 
(містобудування - 73, довідки про не судимість, 36 громадські організації 4, 
архівний відділ - 226). 
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 В  розрізі сільських та селищних рад та ін..: Болганська сільська рада – 513; 
Городищенська сільська рада – 92; Грабарівська сільська рада – 274; 
Дмитрашківська сільська рада – 186; Кукулівська сільська рада – 159; 
Миролюбівська сільська рада – 155; Піщанська селищна рада – 621; Рудницька 
сільська рада – 53; Рудницька селищна рада – 49; Ставківська сільська рада – 
173; Студенянська сільська рада – 555; Трибусівська сільська рада – 206; 
Чорноминська сільська рада – 209; Яворівська сільська рада – 248; ТОВ «ПК 
«Зоря Поділля» - 275; інші райони області 14. 
 За 2019 рік надійшло коштів за адміністративні послуги: до районного 
бюджету – 21 9120,00 грн., до державного бюджету – 47 533,00 грн. 
 

 АРХІВНА СПРАВА 
 

 
 Внесено 12 змін у підсумкові записи описів, паспорт архівного відділу у 

зв’язку із прийманням документів на державне зберігання від сільських та 
селищної рад, а саме: Піщанської, Рудницької селищних, Болганської, 
Городищенської, Дмирашківської,  Миролюбівської, Студенянської, 
Ставківської, Чорноминської та Яворівської  сільських рад  Піщанського 
районного центру зайнятості, відділу культури і туризму райдержадміністрації. 
6  справ фондів поповнювалися певними обліковими  документами. 
 
     Доопрацьовано списки юридичних та фізичних осіб:  
- список 1 – юридичних осіб – джерел формування НАФ, що передають 
документи до архівного відділу, станом на 01.01.2019 р.  нараховував 31 юр. 
особи.       Порівняно з минулим роком, кількість юридичних осіб списку №1 
зменшилась  на _1_юридичну особу. У зв'язку з ліквідацією із списку підлягає 
виключенню одна юридична особа (індекс за списком 6.1 відділ 
Держгеокадастру у Піщанському районі).Станом на 01.01.2020 р. внесено 31 
юридичну особу списку № 1; 
       - список 2 юридичних осіб – джерел формування НАФ, документи яких не 
передаються на державне зберігання, станом на 01.01.2019р. список нараховує 
32 юр. осіб; 
         - список 3 юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи 
НАФ. Станом на 01.01.2019 р. список нараховує 186 юр. осіб. 
   На державне зберігання надійшло  12 частини фондів (Піщанської, 
Рудницької селищних, Болганської, Городищенської, Дмитрашківської, 
Миролюбівської, Ставківської, Студенянської, Чорноминської та Яворівської 
сільських рад, Піщанського районного центру зайнятості, відділу культури та 
туризму РДА ). 
        Організовано роботу експертної комісії архівного відділу, проведено 4  
засідання ЕК, які запротокольовано, розглядались питання погодження дев’яти 
Інструкцій з діловодства організацій списку № 1 ( райдержадміністрації, 
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районної ради, Піщанської, Рудницької селищних рад, Болганської, 
Дмитрашківської, Рудницької, Студенянської, Яворівської сільських рад). 
  

 Протягом звітного року архівним відділом здійснювались перевірки 
діяльності установ, організацій та підприємств: комплексна перевірка 
Чорноминської сільської ради, тематичні перевірки  Трибусівської, 
Студенянської, Кукулівської, Дмитрашківської, Рудницької  сільських рад по 
питаннях перевірки ведення діловодства та стану збереження документів,   
контрольної перевірки  у відділі освіти райдержадміністрації. 
 
 Протягом звітного року надійшло  773 звернень громадян, на які видано 
773 довідок, із них з негативним результатом – 3 довідки: 163 довідки про 
підтвердження та встановлення трудового стажу; 133 довідки – про розмір 
заробітної плати; 61 довідка – про реорганізацію підприємств; 416  довідок з 
підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно. 
      
   

 


	ВСТУП
	АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. НАСЕЛЕННЯ
	ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
	Організаційна робота
	Контроль за виконанням документів
	Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації
	Робота з кадрами
	Ведення Державного реєстру виборців
	Робота зі зверненнями громадян

	- КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» кошти використані в сумі 134 232,00 грн. відповідно до районної Комплексної  програми захисту населення і територій Піщанського району в ра...
	- на  фінансування  «Районної програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2016-2020 роки» - 20 000,00 грн. (Піщанському районному військовому комісаріату на послуги по доставці призовник...

	АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
	КУЛЬТУРА
	ОСВІТА
	ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
	БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ПРАВОВИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
	НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
	АРХІВНА СПРАВА

