Публічний звіт голови
Чигиринської районної державної адміністрації В.А. Клименка
за 2017 рік
Шановні присутні!
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».
Над основними завдання щодо здійснення основних галузевих повноважень
у структурі Чигиринської районної державної адміністрації працюють відповідні
управління та відділи.
Чисельність працівників районної державної адміністрації складає 89
штатних одиниць:
апарат – 21 державний службовець, 6 - інші посади недержавної служби;
структурні підрозділи – 60 державних службовців, 2 - інші посади
недержавної служби.
Станом на 01 січня 2018 року фактично працювали 73 державних
службовців, вакантних посад - 8.
З початку 2017 року пройшли підвищення кваліфікації 18 державних
службовців районної державної адміністрації у Черкаському обласному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації.
За звітний період було розроблено та внесено на розгляд депутатів районної
ради 15 районних програм. До 14 програм внесено відповідні зміни.
Упродовж
року проведено 13 засідань колегії районної державної
адміністрації, де було розглянуто 63 питання. За результатами видано 34
протокольних доручення.
За 2017 рік прийнято 878 розпоряджень районної державної адміністрації, з
них 423 – кадрових.
При районній державній адміністрації діє громадська рада. В 2017 році
проведено 4 її засідання, на яких розглядалися питання: регіонального розвитку
Черкащини, туристичної привабливості району, розвиток громадянського
суспільства тощо.
Протягом 2017 року надано комплексну методичну допомогу виконкомам
сільських рад та проведено 18 перевірок щодо виконання ними делегованих
повноважень. Хотів би відмітити роботу в даному напрямку Головківської,
Суботівської сільських рад. Потребує покращення робота Новоселицької та
Худоліївської сільських рад.
Протягом звітного періоду організовувалась претензійна та позовна робота,
забезпечувалось представництво районної державної адміністрації в судах під час
розгляду правових питань і спорів. Протягом 2017 року Чигиринська
райдержадміністрація була стороною у 83-х судових справах, які розглядалися у
судах в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства.
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У звітному періоді до районної державної
адміністрації
всього
надійшло 5049 вхідних листів, з них:
24 укази Президента України,
236 постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України,
165 розпорядчих документів голови Черкаської обласної державної
адміністрації.
Зареєстровано та направлено виконавцям 2140 вихідних документів.
Районною державною адміністрацією протягом минулого року підготовлено
та видано 455 розпоряджень з основної діяльності.
Звернення громадян
За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 349
звернень громадян, що на 73, або 17,2%, менше, ніж у 2016 році.
Протягом 2017 року до районної державної адміністрації на розгляд від
урядової телефонної «гарячої лінії» надійшло 225 звернень громадян, що на 27,
або 13,6% більше у порівнянні з минулим роком. Найбільше звернень, які
надійшли стосувалися питань соціального захисту, а саме щодо надання субсидій
на житлово-комунальні послуги та соціальних виплат, комунального
господарства, аграрної політики.
Найбільше зверталися ветерани праці, пенсіонери (46), інваліди, учасники
бойових дій (44).
Із загальної кількості звернень, що надійшли на адресу районної державної
адміністрації, на 238 (68%) - надано роз’яснення про порядок їх вирішення,
107(31%) – питання вирішено на користь заявників, 4 звернення (1%) – надіслано
за належністю.
Аналізуючи роботу зі зверненнями громадян у виконкомах сільських рад,
спостерігається ріст звернень по Чигиринській міській раді, Боровицькій та
Рацівській сільських радах.
Стан злочинності
Правоохоронними органами району проведено певний обсяг роботи,
спрямований на зміцнення законності і правопорядку. Проте, криміногенна
ситуація в районі залишається складною.
Протягом 2017 року зареєстровано 3693 заяви та повідомлення про
кримінальні правопорушення та інші події (проти 3741 в 2016 році).
Відбувся ріст хуліганства (3 проти 1 в 2016 році), крадіжок (236 проти 159 в
2016 році), крадіжок приватного майна (196 проти 159 в 2016 році), умисних
знищень або пошкоджень майна (6 проти 4 в 2016 році), незаконних володінь
транспортними засобами (12 проти 8 в 2016 році).
Завдяки профілактичній роботі працівників відділення вдалося зменшити
кількість кримінальних правопорушень, вчинених за фактами шахрайств,
грабежів, тяжких тілесних ушкоджень, ДТП, розбоїв.
Упродовж 2017 року Чигиринським відділенням поліції проводилася робота
по виявленню злочинів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів.
За вказаний період працівниками відділення виявлено 10 злочинів у сфері
незаконного обігу наркотиків (4 в 2016 році).
Розкрито 16 злочинів минулих років, з яких 8 відносяться до категорії
особливо тяжких і тяжких. Виявлено 536 адміністративних правопорушень.

3

Бюджетна політика
Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного
виконання зведеного бюджету району.
Дохідна частина бюджету району станом на 01 січня 2018 року по власних
доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових
показниках у сумі 74 мільйони 481 тисяча гривень фактично виконана на 87
мільйонів 230 тисяч гривень, що становить 117 %, перевиконання склало 12
мільйонів 749 тисяч гривень.
Районний бюджет за січень-грудень 2017 року виконаний на 118,5%, при
плані 38 мільйонів 417 тисяч гривень, фактичне виконання склало 45 мільйонів
528 тисяч гривень, перевиконано на 7 мільйонів 110 тисяч гривень.
Аналізуючи виконання дохідної частини зведеного бюджету району у розрізі
податків, доречно зазначити, що планові показники виконано по всіх дохідних
джерелах, які надходять до місцевого бюджету.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина
бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду збільшилася
на 25 мільйонів 427 тисяч гривень, або на 141%, зокрема, за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб – 15 мільйонів 341 тисяча гривень, акцизного
податку – 530 тисяч гривень, земельного податку – 3 мільйона 692 тисячі
гривень, єдиного податку – 5 мільйонів 226 тисяч гривень.
Чигиринським відділенням Черкаської об’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Черкаській
області забезпечено платежів до державного бюджету у сумі 92 мільйони 19
тисяч гривень
при планових завданнях 91 мільйон 735 тисяч гривень,
розрахункова база виконана на 100,3%, до місцевого бюджету у сумі 96 мільйонів
287 тисяч гривень, при планових завданнях 91 мільйон 845 тисяч гривень,
розрахункова база виконана на 104,8%.
Одним із напрямків розвитку району є сільське господарство.
Станом на 01 січня 2018 року сільськогосподарськими підприємствами
зареєстровано 13 тисяч 500 договорів оренди на загальну площу 25,7 тисячі
гектарів. Орендна плата за використання 1 гектара орендованої землі в
середньому по району, згідно договорів оренди, становить 3308 гривень, а
фактично
виплачена
орендна
плата
3313
гривень.
Фактично
по сільськогосподарських підприємствах району проведено виплату за оренду
земельних ділянок (паїв) на 100,2 відсотка, в сумі 85,3 мільйона
гривень. Середній відсоток вартості орендованих земель становить 9,7 відсотка.
Збільшено виплати орендної плати за земельні паї порівняно з 2016 роком по
ТОВ «Суботів», ТОВ «Головківське-3», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Матвій-Агро»
(із 4,5 до 9,0%), а по ТОВ «АПК «Маїс» та ДП «Перемога Нова» - до 12%.
Всіма категоріями господарств зібрано 95,2 тисячі тонн зернових при
середній врожайності 43,1 центнера з гектара.
В 2017 році валове виробництво зернових культур сільськогосподарськими
товариствами склало 88,8 тисячі тонн при урожайності 43,2 центнера з гектара.
Під урожай 2018 року посіяно 7 тисяч гектар озимих зернових та 1,3 тисячі
гектар озимого ріпаку.
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В 2017 році в районі продовжено роботу по розвитку садівництва. В
районі налічується 173 га інтенсивного саду ТОВ АПК «Маїс». Даним
товариством закладено молодого саду на площі 2 га та придбано
сільськогосподарську техніку. ТОВ АПК «Маїс» отримало за рахунок коштів
державного бюджету відшкодування вартості придбаної техніки та часткове
відшкодування витрат на посадку молодого саду та догляд за садом сумі 1
мільйон 400 тисяч гривень.
В районі 5 сільськогосподарських підприємств займаються тваринництвом.
У Державному бюджеті на 2018 рік передбачено суттєве збільшення
підтримки агропромислового сектору, через реалізацію низки державних програм,
що забезпечить довготривалий позитивний ефект для економіки та соціальної
сфери села.
Інвестиційна діяльність
На сьогодні важливим напрямком розвитку району є підвищення його
інвестиційної привабливості.
В розвиток економіки району інвестовано капітальних вкладень на суму
близько 108 мільйонів гривень, що більше на 40 % у порівнянні з минулим роком,
з них понад 91 мільйон гривень інвестовано сільгоспвиробниками району (85 %).
В 2017 році розпочало роботу підприємство з виробництва взуття торгової
марки «Meraclе me». Створено більше 100 робочих місць.
Також в 2018 році планується реалізація інвестиційних проектів з розміщення
сонячних електростанцій на території району. А це знову нові робочі місця та
надходження до бюджету.
Соціальний захист
Одним із важливих напрямків діяльності є забезпечення соціальних гарантій
населення.
В районі 10576 жителів отримують пільги відповідно до діючого
законодавства.
Для надання пільг населенню району на 2017 рік виділено субвенцію з
державного бюджету в сумі 3 мільйони 500 тисяч гривень, що на 356 тисяч
гривень більше, ніж у минулому році.
В районі субсидії на житлово-комунальні послуги одержують 8736 родин.
Здійснювалися заходи щодо соціального захисту постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, зокрема, виплачено допомог і компенсацій
громадянам даної категорії на суму 1 мільйон 71 тисяча гривень.
На обліку перебуває 263 громадянина, переміщених з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції. Виплачено
щомісячної адресної допомоги, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг 149 сім’ям на суму 1 мільйон 11 тисяч гривень.
На обліку перебуває 346 учасників бойових дій та 22 інваліда війни з числа
учасників АТО. За 2017 рік за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено
матеріальну допомогу 14 учасникам АТО та 3 членам їх сімей. Отримали статус
інваліда війни 5 осіб, члена сім’ї загиблого 2 особи.
Протягом 2017 року виплачено компенсацію в сумі 2 мільйона 100 тисяч
гривень на придбання житла 3-м особам, з числа
сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній
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операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.
Станом на 01 січня 2018 року в державному земельному кадастрі
зареєстровано 212 проектів землеустрою. 270 учасників АТО отримали дозволи
на розробку технічної документації. Один проект землеустрою перебуває в стадії
розробки у проектних організаціях. 179 осіб отримали земельні ділянки у
приватну власність для ведення особистого селянського господарства.
Ринок праці
Станом на 01 січня 2018 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 695 осіб з числа безробітних, що на 157 осіб або на 18,5 відсотка
менше ніж на цю дату торік.
Протягом 2017 року працевлаштовано 1298 осіб, з них 830 безробітних, що
на 4 відсотка більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Заробітна плата є основним джерелом доходів населення району.
Середньомісячний розмір заробітної плати в розрахунку на одного штатного
працівника за ІІІ квартал 2017 року склав 5807 гривень, що на 34,7 відсотка
більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Житлово-комунальне господарство
В минулому році спрямовувалася робота щодо ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів. З цією метою переведено на автономні котельні,
які працюють на альтернативних видах палива, 8 об’єктів. Тоді як за останнім
тарифом одна гігакалорія теплової енергії по госпрозрахунковому підприємству
«Чигиринські теплові мережі» коштувала 2209 гривень, то після переведення на
автономні котельні цей показник становить 1390 гривень. Різниця складає 819
гривень/за 1 Гкал. Така економія спостерігається по Чигиринському НВК №3,
головному корпусу та початковій школі Чигиринської ЗОШ №1, Будинку дитячої
та юнацької творчості. По КП ГУ «Будинок Рад» економія складає 1380 гривень
/за 1 гігакалорію. По чотирьом закладам освіти економія коштів за опалення за
2017 рік склала близько 540 тисяч гривень, по КП ГУ Будинку Рад – близько 500
тисяч гривень.
Діє Програма, яка передбачає фінансову підтримку для переобладнання
систем централізованого теплопостачання житлових багатоквартирних будинків.
На реалізацію вказаної програми виділено 300 тисяч гривень з міського бюджету
та 200 тисяч гривень з районного бюджету. На сьогодні дану допомогу отримали
169 осіб. Робота по даному напрямку продовжується.
Для покращення якості питної води, безперебійного забезпечення
мешканців села Боровиця виконано капітальний ремонт свердловини на загальну
суму 137 тисяч гривень.
З початку року в населених пунктах Боровиця, Галаганівка, Головківка,
Зам’ятниця, Іванівка, Красносілля, Матвіївка, Новоселиця, Рацеве, Топилівка,
Трушівці, Чигирин виконано ремонт існуючої мережі та відновлено 32,3 км
вуличного освітлення на загальну суму 900 тисяч гривень.
Для належної роботи галузі житлово-комунального господарства району за
підтримки народного депутата Володимира Зубика з Державного бюджету
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виділено коштів в сумі 970 тисяч гривень. Виконано роботи по 5 об'єктах
в селах Боровиця, Головківка, Зам'ятниця, Трушівці, Медведівка.
Освіта
В районі працюють 17 закладів загальної середньої освіти, в яких
навчається 2 336 учнів, та 7 закладів дошкільної освіти, в яких перебуває 840
дошкільнят.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі діє 5
добровільних об'єднань навчальних закладів для надання якісних освітніх послуг
(освітніх округів).
Головним завданням є забезпечення якісної та доступної освіти.
В районі триває реалізація цільової обласної програми «Інноваційні школи
Черкащини на період до 2020 року».
За результатами конкурсу відбірковий тур пройшла Чигиринська школа №1
ім. Б.Хмельницького.
Учні початкових класів Чигиринської школи №1 ім. Б.Хмельницького мають
змогу отримувати якісні освітні послуги, навчаючись за проектом «Інтелект
України».
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району на
капітальні видатки спрямовано коштів в сумі 5 мільйонів 400 тисяч гривень.
На виконання програми «Інноваційні школи Черкащини» придбано:
навчальні набори LEGO на суму 398,2 тисячі гривень (на умовах
співфінансування: 50% районний бюджет, 50% - обласний бюджет);
кабінети фізики, хімії та біології для Чигиринської школи №1 ім.
Б.Хмельницького - 300 тисяч гривень з районного і 300 тисяч гривень з
обласного бюджетів.
В закладах освіти виконано такі роботи:
побудовано теплогенераторну для забезпечення теплопостачанням
Чигиринської школи №1 ім. Богдана Хмельницького - 915,1 тисячі гривень
(районний бюджет);
проведено технічне переоснащення газової котельні з установкою
твердопаливних котлів в Чигиринський НВК №2 на суму 1 мільйон 21 тисяча
гривень (820 тисяч Державний бюджет, 201 тисяча гривень – районний бюджет).
Триває реалізація районної програми «Шкільний автобус». Хочу відмітити,
що з 9 автобусів, придбаних для навчальних закладів Черкащини, в 2017 році, на
умовах співфінансування з обласним бюджетом (50% на 50%) придбано новий
шкільний автобус на суму 1 мільйон 725 тисяч гривень (із них 864 тисячі гривень
- кошти районного бюджету).
Тепер ним підвозяться близько сотні учнів та вчителів до Стецівського
навчально-виховного комплексу з чотирьох населених пунктів (Галаганівка,
Вітове, Стецівка та Новий Чигирин).
В 2018 році планується створення опорного освітнього закладу на базі
Чигиринського НВК №2.
За сприяння народного депутата придбано:
 твердопаливні котли та обладнання для Галаганівського НВК;
 кабінет математики для Рацівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 плазмові телевізори для Чигиринського НВК І-ІІІ ст.№3
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 лінгафонний
кабінет
для
Чигиринської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім.
Б.Хмельницького;
 ігровий майданчик для дитячого навчального закладу «Берізка»
Красносільської сільської ради;
 інтерактивний настінний комплекс для дитячого навчального закладу
«Берізка» Красносільської сільської ради.
Також проведено капітальний ремонт Топилівського НВК із заміною вікон на
енергозберігаючі.
З Державного бюджету виділено кошти в сумі 1 мільйон 489 тисяч гривень
для добудови спортивного корпусу до загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№1 в м.
Чигирині. На сьогодні підготовлено будівельний майданчик.
За сприяння депутата обласної ради Гури Сергія Вікторовича проведено
ремонт дошкільного навчального закладу «Сонечко» в с.Тіньки. Також придбано
модульний блок, твердопаливні котли і димове обладнання в Чигиринську школу
№1 ім. Б. Хмельницького.
За сприяння Захарцева Павла Петровича з власного депутатського фонду
придбано покриття для підлоги та металопластикові вікна для Чигиринського
навчально-виховного комплексу №2» (дитячий садок).
Молодь, спорт
Діяльність спортивних організацій Чигиринського району в 2017 році була
спрямована на розвиток фізичної культури і спорту серед жителів, зокрема
молоді.
В 2017 році проведено поточний ремонт приміщення спортивного залу
міського стадіону «Колос» на суму 100 тисяч гривень, в тому числі 50 тисяч
гривень – районний бюджет, а саме: проведено ремонт зали та замінено вікна та
двері на енергозберігаючі.
Протягом року проведено 46 районних спортивно-масових заходів.
Традиційним стало змагання „Найспортивніше село Черкащини”, де команда
с.Тіньки посіла 6 місце в обласному фінальному етапі цих змагань серед 20
районів.
Учні Чигиринської дитячої юнацької спортивної школи неодноразово
ставали переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських змагань.
218 переможців районних змагань були представлені на обласних змаганнях
різного рівня.
Восени відбулося відкриття спортивного майданчика "Гартівня нащадків
козацького роду", виготовленого за ініціативи Громадського руху "За процвітання
Черкащини" та встановленого за підтримки райдержадміністрації та районної
ради.
Також планується придбати спортивний майданчик в місті Чигирині. Для
цього з Державного бюджету виділено коштів в сумі 195 тисяч гривень.

Охорона здоров'я
В 2017 році для функціонування закладів охорони здоров’я району за кошти
місцевого бюджету придбано медичного обладнання :
для ЦРЛ за кошти місцевого бюджету в сумі 613,5 тисячі гривень
(фіброгастроскоп - 359,0 тисяч гривень, центрифуга лабораторна – 21,7 тисячі
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гривень, генератор - 6,8 тисячі гривень, установка для обробки рентгенівських
знімків 18 тисяч гривень, стоматологічна установка - 198 тисяч гривень);
для комунального закладу придбано обладнання на суму 126,6 тисячі
гривень.
За програмою «Доступні ліки» хворі на серцево-судинні захворювання,
цукровий діабет та бронхіальну астму отримали ліків на суму 408,4 тисячі
гривень.
В закладах охорони здоров’я району виконано ремонтних робіт на загальну
суму 1 мільйон 44 тисячі гривень, в тому числі:
369,5 тисячі гривень - капітальний ремонт кабінетів флюорографічного
відділення ЦРЛ та облаштування їх відповідно з вимогами;
95 тисяч гривень - проведено поточні ремонти палат та кабінетів
терапевтичного відділення;
147 тисяч гривень - проведено ремонт операційного блоку хірургічного
відділення;
168,8 тисячі гривень – поточний ремонт зовнішньої системи опалення ЦРЛ;
182,2 тисячі гривень - поточні ремонти: амбулаторій загальної практики
сімейної медицини та ФАПів комунального закладу Чигиринський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги.
За сприяння народного депутата Володимира Зубика завершуються роботи
щодо капітального ремонту системи опалення та приміщення ФАПу в с.
Новоселиця.
Також виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення
капітального ремонту системи із заміною вікон на енергозберігаючі для ФАПу в
с. Суботів.
За сприяння депутата обласної ради Захарцева Павла Петровича з власного
депутатського фонду придбано віконні блоки та двері для Чигиринської
центральної районної лікарні; твердопаливний котел для амбулаторії с.Матвіївка.
Також проведено поточні ремонти Матвіївського НВК І-ІІ ступенів, ванної
кімнати терапевтичного відділення Чигиринської центральної районної лікарні та
1-го поверху головного корпусу.
За рахунок коштів районного бюджету придбано 2 квартири для лікарів:
одна - вартістю 250 тисяч гривень для сім’ї лікарів анестезіолога та
стоматолога;
друга - вартістю 125 тисяч гривень для сімейного лікаря Медведівської
амбулаторії.
Протягом 2017 року надано субвенцію Черкаському обласному бюджету на
придбання медичного обладнання та проведення капітального ремонту приміщень
обласного кардіологічного центру – 426,7 тисяч гривень, на створення мережі
профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки» на базі медичних установ
області – 106,6 тис.грн.
Також, на умовах співфінансування з обласним бюджетом придбано
сучасний спеціалізований автомобіль швидкої допомоги. На це з районного
бюджету виділено 1 мільйон 125 тисяч гривень. Хотів би відзначити, що такий
автомобіль отримали 8 районів, в тому числі і Чигиринський район.
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У відповідності до
районної програми
«Медичні
кадри»
у
Вінницькому національному медичному університеті проходить підготовку
сімейний лікар. В 2017 році за навчання з коштів місцевих бюджетів проплачено
14 тисяч гривень.
Культура
На високому організаційно-творчому рівні проведено культурно-мистецькі
заходи загальнодержавного та районного значення.
В 2017 році почесні звання «народного» отримав вокальний ансамбль
«Дивоцвіт» Топилівського СБК та «зразкового» - хореографічний колектив
«Ексклюзив» Тіньківського СБК.
На проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району в
2017 році використано 3 мільйона 800 тисяч гривень, в тому числі 2 мільйона
169 - кошти державного бюджету. З них:
на ремонт покрівлі Чигиринського районного Будинку культури використано
1 мільйон 490 тисяч гривень;
на реконструкцію приміщення Тіньківського сільського Будинку культури 517,5 тисячі гривень;
на внутрішні ремонти приміщень Матвіївського, Новоселицького,
Вершацького сільських Будинків культури використано 650 тисяч гривень.
Для районного Будинку культури та закладів культури сіл Головківка,
Вітове, Стецівка, Тіньки, Трушівці придбано матеріально-технічну базу та
пошито сценічні костюми на суму 338,6 тисячі гривень.
На проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району
в 2017 році за сприяння народного депутата України Володимира Зубика
проведено капітальні та поточні ремонти будинків культури в селах Вершаці,
Іванівка, Мельники, Стецівка, Худоліївка, Матвіївка та капітальний ремонт даху
Чигиринського районного Будинку культури.
За сприяння депутата обласної ради Гури Сергія Вікторовича проведено
капітальний ремонт спорткомплексу Тіньківського сільського будинку культури
та сільського Будинку культури в с. Боровиця.
Туризм
Історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал району обумовлює
пріоритетні напрями розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, який є важливим
чинником створення додаткових робочих місць та наповнення бюджетів усіх
рівнів.
В 2017 році Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»
відвідали 125 257 відвідувачів, що на 5 600 осіб більше ніж у 2016 році.
В районі діє туристично-інформаційний центр, до якого в 2017 році
звернулось 492 особи та надано 220 консультацій.
На даний час в районі свої послуги в сфері сільського зеленого туризму
реалізують 14 осіб.
Волонтерська робота
Активно в районі проводиться волонтерська робота.
Збірний екіпаж
Чигиринщини неодноразово допомагав і продовжує допомагати бійцям на
передовій. Теплі речі, продукти харчування, ліки, інструменти – далеко не весь
перелік того, чим волонтери допомагають нашим бійцям.
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Допомогу надають сільськогосподарські товаровиробники, приватні
підприємці, учні, батьки та вчителі шкіл району. Особливу подяку за активну
волонтерську роботу висловлюю Благочинному Чигиринського району,
військовому капелану Володимиру Гладковському, протоієрею Василю Цирілю,
юрисконсульту районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Михайлу Кононенку, Деркачу Олександру Леонідовичу, Терещенку Григорію
Андрійовичу та всім небайдужим чигиринцям, які виявляють активність та
патріотизм і допомагають нашим бійцям.
Співпраця з районним військовим комісаріатом
Завдяки злагодженій співпраці з районним військовим комісаріатом,
відділенням поліції та органами місцевого самоврядування протягом 2017 року
забезпечено стовідсоткове виконання планових показників.
Надано шефську допомогу навчальному катеру «Чигирин», вручено
командиру катера матеріали для реставрації меблів, посуд та сувеніри.
У зв’язку з проведенням підготовки до навчань за участю другого
стрілкового батальону на базі навчального центру в с. Оршанець Державної
прикордонної служби імені генерал-майора Момота надано допомогу у вигляді
матеріалів, необхідних для розгортання польового табору.
Звітуючи про свою діяльність, я водночас хочу подякувати за співпрацю
районній, міській раді, депутатам усіх рівнів, сільським головам, керівникам
структурних підрозділів районної державної адміністрації та керівникам
підприємств, установ, організацій за те, що ми працювали в цих непростих умовах
однією командою, знаходили спільну мову у вирішенні важливих економічних і
соціальних питань. Але найбільші слова вдячності - громаді району – за
розуміння спільних проблем та підтримку всіх наших починань.
Твердо переконаний, що нам всім потрібно об'єднатися задля спільної
перемоги в ім'я, на користь та задля розвитку Чигиринського району.
Дякую за увагу!

