1. Стан реалізації регіональної стратегії розвитку та виконання плану
заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку.
В рамках реалізації Стратегії розвитку Черкаської області до 2020 року в
районі прийнято Стратегію розвитку Уманського району до 2020 року,яка
затверджена рішенням районної ради від 22.03.2016 № 6-7/УІІ, в жовтні 2017
року розроблено та прийнято Стратегічний план розвитку району до 2020 року.
Основною метою розробки Стратегічного плану є визначення пріоритетних
напрямів розвитку району на довгостроковий період та здійснення планомірних
і послідовних заходів по максимальному наближенню рівня життя мешканців
району до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання
внутрішнього і зовнішнього потенціалу.
Сратегічний план розвитку району включає чотири пріоритетних
напрями а саме:
покращення медичного обслуговування населення;
- покращення якості питної води в населених пунктах;
розвиток освіти та спорту;
зростання конкурентоспроможності економіки населених пунктів.
Першим пріоритетним напрямком є покращення медичного
обслуговування населення.
Планується: Створення госпітального округу на базі Уманської центральної
районної лікарні.
2018 рік
1. Реконструкція поліклінічного відділення центральної районної лікарні з
метою створення агіографічного відділення.
2. Придбання медичного обладнання для операційної акушерськогінекологічного відділення.
3. Придбання серверного обладнання для впровадження програми
інформатизації системи охорони здоров’я.
4. Завершення ремонту приміщення центральної районної лікарні для
розміщення та відкриття скринінгового центру ”Здоров’я жінки”.
5. Капітальний ремонт та облаштування приймально-діагностичного
відділення центральної районної лікарні.
6. Закупівля фібробронхоскопу для діагностичного відділення центральної
районної лікарні.
7. Закупівля програмного забезпечення для запровадження програми
інформатизації в центральній районні лікарні.
2019 рік
1. Закупівля обладнання для вузькопрофільних фахівців:
- офтальмоскоп з програмним забезпеченням;
- дерматоскоп з програмним забезпеченням.
2. Придбання аргоноплазменного коагулятора Аргон-4.
3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову корпусу з
розміщення наступних структурних підрозділів центральної районної
лікарні :
0 поверх – пральня, центральна стерилізаційна,

І поверх – розширення приймально-діагностичного відділення та розташування
підстанцій швидкої медичної допомоги;
ІІ поверх – п’ять операційних;
ІІІ поверх – відділення реанімації.
2020 рік
4. Добудова корпусу екстреної медичної допомоги.
Другим пріоритетним напрямком є покращення якості питної води в
населених пунктах.
Для вирішення даного питання планується будівництво водогонів:
2018 рік
в селах: Полянецьке, Гродзево , Краснопілка , Дмитрушки.
2019 рік
в селах: Родниківка, Ладижинка, Ропотуха , Фурманка, Аполянка.
Третім пріоритетним напрямком є розвиток освіти і спорту, яким
планується провести оптимізацію мережі навчальних закладів та створення:
8 – опорних закладів загальної середньої освіти (2018 рік - Дубова,
Ладижинка, Паланка, 2019 рік-Доброводи, Дмитрушки, 2020 рік - Юрківка,
Бабанка, Родниківка)
4 - закладів середньої освіти I-IIIступенів (в селах: Колодисте, Полянецьке,
Старі Бабани,Сушківка)
15 – закладів середньої освіти I-II ступенів (в селах: Краснопілка, Посухівка,
Гереженівка, Кочержинці, Громи, Собківка, Танське, Шарин, Черповоди,
Городецьке, Іванівка, Кочубіївка, Оксанино, Текуча, Косенівка)
7 - закладів середньої освіти Iступеня (в селах: Антонівка, Гродзево,
Пугачівка, Рижавка, Берестівець, Городниця, Ятранівка)
4 – заклади дошкільної освіти (в селах: Максимівка, Ропотуха, Томашівка,
Затишок).
На умовах спів фінансування планується закупити шість шкільних
автобусів.
Планується:
- Поновити та осучаснити комп
ֹ’ютерною технікою
та закупити
ліцензоване програмне забезпечення для опорних шкіл сіл: 2018 рік - Дубова,
Ладижинка, Паланка, 2019 рік - Доброводи, Дмитрушки, 2020 рік -Юрківка,
Бабанка, Родниківка.
- Придбати сучасні навчальні кабінети для опорних закладів освіти 2018
рік – Дмитрушки, Паланка, 2019 рік - Ладижинка, Доброводи, 2020 рік Юрківка, Бабанка, Дубова.
2018 рік
- Побудувати футбольні поля зі штучним покриттям в селах Родниківка та
Паланка
- Провести реконструкцію стадіонів в селах: 2018 рік - Собківка,
2019 рік - Ладижинка, 2020 рік - Ропотуха.
- Придбати спортивний інвентар та спортивну форму для спортсменівучасників обласних та Всеукраїнських змагань
Четвертим
пріоритетним
напрямком
є
зростання
конкурентоспроможності економіки населених пунктів, який має сприяти

діяльності суб’єктам господарювання в реалізації економічно і соціально
значущих для району інвестиційних проектів із залученням усіх джерел
фінансових ресурсів.
2. Стан обєднання територіальних громад та розвиток вже створених
обєднаних територіальних громад.
При Уманській райдержадміністрації діє робоча група з питань створення
добровільного об’єднання територіальних громад на території Уманського
району. Нею було напрацьовано декілька варіантів об’єднання – із 7, 3, 9 громад
та однієї громади в районі. Розроблені перспективні плани направлялися на
розгляд до обласної державної адміністрації.
Із поданого перспективного плану об’єднання 9-ти громад Кабінет
Міністрів України затвердив у листопаді 2015 року лише Ладижинську
територіальну громаду, визнавши її одну спроможною. Але об'єднання не
відбулося, так як не всі села з перспективної громади виявили на це бажання.
За участі районної влади питання об'єднання громад активно
обговорювалося на загальних зборах громадян у всіх селах району,
досліджувався досвід уже створених територіальних громад, що діють на
Черкащині, Тернопільщині, Буковині та інших територіях. Представники влади
надавали консультації та методичні рекомендації щодо процесу добровільного
об'єднання територіальних громад.
Висловили підтримку щодо процесів децентралізації влади в селах
Дмитрушки, Собківка, Ропотуха, Іванівка, Яроватка, Берестівець, Краснопілка,
смт.Бабанка та ряді інших населених пунктів.
Тривалі обговорення врешті забезпечили результат – пройшла всі
процедурні моменти перспективна Паланської об'єднаної територіальної
громади.
29 жовтня 2017 р. відбулися вибори до Паланської об'єднаної
територіальної громади, в яку увійшли 8 сіл Уманського району – Кочержинці,
Берестівець, Громи, Кочубіївка, Максимівка, Томашівка, Городецьке і Паланка.
23 листопада 2017 р. відбулася перша сесія Паланської сільської ради
об’єднаної територіальної громади. Головою Паланської ОТГ було обрано
Кучеренка Петра Федоровича, 26 депутатів приступили до виконання своїх
обовязків.
Робота в напрямку роз’яснення переваг децентралізації влади ведеться
постійно через особисті зустрічі керівництва району з громадянами, засоби
масової інформації, офіційний веб-сайт райдержадміністрації.
3. Бюджет, фінанси та облік.
За 2017 рік до зведеного бюджету Уманського району надійшло
363,7 млн.грн., темп росту до відповідного періоду минулого року –
123,7 відсотка, втомучислідо державного бюджету- відповідно
158,3 млн.грн. та 126,0 відсотків.
До місцевих бюджетів району за 2017 рік надійшло 188,6 млн. грн. власних
доходів загального фонду (без трансфертів), що становить 104,5 відсотка до
уточнених планових показників на рік (понад план надійшло 8,2 млн.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження
збільшилися на 36,9 млн.грн. або 24,4 відсотка.
Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду
забезпечено по районному, селищному, та 40 сільських бюджетах.
Найбільший ріст протягом 2017 року в порівнянні з надходженнями за
2016 рік досягнуто по податку на доходи фізичних осіб (138,4 відсотка), рентній
платі за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення (154,9
відсотка), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (152,9
відсотка), по єдиномуподатку з фізичних і юридичних осіб (152,4 відсотка),
адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно ( 125,5 відсотка).
Видаткова частина бюджету району за 2017 рік виконана в сумі 523,3 млн.
грн., що становить 92,3 відсотків до уточнених планових призначень на звітний
період, з них: по загальному фонду – 469,5 млн. грн. (відповідно 94,4 відсотка),
по спеціальному - 53,8 млн. грн. (77,8 відсотка).
На фінансування закладів освіти використано 134,1 млн. грн.(48,4
відсотка загального обсягу видатків, без врахування міжбюджетних
трансфертів); охорони здоров’я – 53,0 млн.грн. (19,1 відсотка); культури – 15,7
млн. грн. (5,7 відсотка); державне управління – 33,0 млн. грн. (12,3 відсотка);
соціального захисту – 11,9 млн.грн. (4,4 відсотка); фізкультури і спорту – 1,6
млн. грн. (0,6 відсотка); інші видатки – 27,6 млн. грн. (10,0 відсотків).
За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів на здійснення
загальнодержавних програм соціального захисту та соціального забезпечення
спрямовано кошти в сумі 155,9 млн. грн. (33,2 відсотка загального обсягу
видатків по загальному фонду).
За економічною структурою видатки бюджету району на утримання установ
характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з
нарахуваннями – 194,3 млн. грн. (70,2 відсотка загального обсягу без врахування
міжбюджетних трансфертів), оплата комунальних послуг та енергоносіїв –
20,9 млн. грн.(7,5 відсотка), інші поточні видатки склали18,0 відсотка на суму
50,0 млн. грн.: з них медикаменти – 4,5 млн. грн., продукти харчування – 7,2 млн.
грн.
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної плати
працівникам бюджетної сфери району та повноту розрахунків за спожиті
енергоносії.
4. Управління державною та спільною (комунальною) власністю,
дерегуляція та підприємництво.
На сьогоднішній деньіз 14 багатоквартирних житлових будинків, що
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району 1
перебуває в управлінні ОСББ.
Жоден із даних будинків не оснащений приладами обліку теплової енергії.
Послуги житловим будинкам, що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селища району надає Уманське комунальне
підприємство "Уманьтеплокомуненерго". З 14 будинків, 9 - відключено від
централізованого опалення повністю, 5 – частково. З загальної кількості квартир
(407) 327 переведено на індивідуальне опалення.

В подальшому планується влаштувати індивідуальне опалення у кожній
житловій квартирі.
5. Промисловість, сільське господарство, будівництво та інвестиції,
транспорт та звязок.
Промисловість
За
січень-грудень 2017 року промисловими підприємствами району
вироблено продукціїв оптових порівняних цінах на суму 210,8млн.грн., що
становить 83,7 відсотка до відповідного періоду минулого року, реалізовано
промислової продукції на суму 279,0млн.грн., що становить 111,7 відсоткадо
відповідного період минулого року .
У розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованої продукції склав
6534,5 грн.
Вагомий внесок у нарощування промислового потенціалу зроблено ПраТ
”Світ меблів Україна” – питома вага якого склала 87 відсотків у загальному
обсязі реалізованої продукції.
Сільське господарство
Не зважаючи на складні погодно-кліматичні умови осені 2016 року та
весни-літа 2017 року аграріями району вироблено 220 тис. тонн зерна, що
становить 7,8 % загальнообласного виробництва зерна.
Зернових ранньої групи намолочено 105,5 тис. тонн, в тому числі озимої
пшениці – 69,5 тис. тонн, ярого ячменю – 27,4 тис. тонн, ярої пшениці – 2 тис.
тонн, гороху – 6,5 тис. тонн.
Основної валоутворюючої культури кукурудзи на зерно зібрано 114 тис.
тонн, що становить 51,8% валового збору зернових.
Вагому частку в структурі посівних площ району займають і технічні
культури: соняшник, соя, цукровий буряк та озимий ріпак.
Цукрового буряка накопано 55 тис. тонн, валовий збір соняшника склав
45,2 тис. тонн, сої намолочено 12,3 тис. тонн. Крім того, зібрано 5,8 тис. тонн
озимого та ярого ріпаку.
Поряд з виробництвом зернових та технічних культур аграрії району
займаються вирощуванням плодово-ягідних культур.
В 2017 році ТОВ «Уманська фруктова компанія» закладено на
промисловій основі черешневий сад на площі 10,2 га. В загальному в районі
протягом останніх років закладено садів за новими технологіями на площі 103,57
га.
В сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.01.2018
року утримується 4354 голів великої рогатої худоби, 16549 голів свиней.
За січень-листопад 2017 року сільськогосподарськими підприємствами
вирощено худоби в живій вазі 2822,8 тонн.
Вироблено молока 9002,2 тонн. Середній надій на корову за звітний
період склав 4853 кг.
В 2017 році ТОВ ”Агрокомплекс-Вільшанка” реалізовано інвестиційний
проект щодо побудови цеху з виробництва пелет. Планова потужність
виробництва 2000 тонн пелет на рік.

24 квітня 2017 року ТОВ «Агроплант» введено в експлуатацію цех по забою
кролів продуктивністю 300 кг/добу.
Інвестиційна діяльність
За
січень-вересень 2017 року підприємствами району освоєно
207,4 млн. грн. капітальних інвестицій.
На кожного мешканця району припало 4861 грн. капітальних інвестицій.
Основні інвестиційні проекти, які реалізовано в районі у 2017 році:
введено в експлуатацію цех по забою кролів в ТОВ «Агроплант».
ТОВ ”Агрокомлекс-Вільшанка” реалізовано інвестиційний проект щодо
побудови цеху з виробництва пелет.
Мале підприємництво
Загальна кількість суб’єктів малого бізнесу по району складає 1106, в
тому числі: 944 - підприємців - фізичних осіб та 162 - малих підприємства.
За 2017 рік надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
малого бізнесу склали 94,0 млн. грн., в тому числі від малих підприємств
80,5 млн.грн., від підприємців фізичних осіб – 13,5 млн. грн.
Частка податкових надходжень від малого підприємництва склала
25,8 відсотка.
Транспорт
Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням
вантажних комерційних перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні –
листопаді 2017 року доставлено замовникам 101,7 тис. т вантажів та виконано
вантажооборот в обсязі 26,0 млн.т км. Послугами пасажирського автотранспорту
(з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами-підприємцями) у
січні – листопаді 2017 року скористалися 73,2 тис. пасажирів, виконана при
цьому пасажирська робота дорівнює 1,9 млн.пас. км.
6. Енергоефективність та енергозбереження.
Для підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018 років складено перелік основних заходів проведення ремонтнобудівельних робіт. Згідно переліку у 2017 році відремонтовано:
- зовнішню тепломережу (Кочержинський НВК);
- 2 системи опалення (Доброводівський НВК, Кочержинський НВК –
спортивна зала);
- 3332 м.кв. покрівлі (Бабанська ЗОШ 2512м.кв., Дмитрушківська ЗОШ
400м.кв., Ладижинська ЗОШ 280м.кв., Колодистенська ЗОШ 140м.кв.);
Замінено:
- 2 котли на твердому паливі (Полянецька ЗОШ, Колодистенська ЗОШ);
- 16 дверних блоків (Доброводівський НВК 2, Полянецька ЗОШ 1,
Сушківська ЗОШ 1, Шаринський НВК 1, Кочержинський НВК 11);
- 66 віконних блоків (Берестівецька ЗОШ 18, Доброводівський НВК 2,
Шаринський НВК 1, Ладижинська ЗОШ 26, Кочержинський НВК 19);
Котельні закладів освіти
забезпечено
вугіллям (1050 т) та
дровами (2130 м3).
Щодо закладів медицини району то в Уманській ЦРЛ проведено заміну
дверей в поліклінічному відділенні в кількості 3 шт. Також здійснено заміну

вікон в поліклінічному відділенні в кількості 13 шт. та акушерськогінекологічному відділенні в кількості 10 шт.
В закладах первинної медицини також були проведені роботи щодо
енергоефективності та енергозбереження, а саме:
Проведено поточний ремонт системи опалення в фельдшерськоакушерському пункті с. Рижавка.
Здійснено заміну дверей в фельдшерському пункті с. Доброводи та
с. Антонівка.
Проведено утеплення стін в фельдшерському пункті с. Фурманка,
с Аполянка, та амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
с. Родниківка.
Проведено заміну віконних блоків в амбулаторії загальної практики та
сімейної медицини смт. Бабанка та с. Дмитрушки.
7. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок праці та доходи
населення.
В районі системою державної допомоги, в тому числі і житловими
субсидіями охоплено 11927 сімей, що становить 49 відсотків від їх загальної
кількості. Загальна сума нарахувань за 2017 рік становить 147 млн. 912 тис. грн.,
що на 21 млн. 604 тис. грн. більше ніж за 2016 рік.
У 2017році виплачено:
- допомогу по вагітності та пологах 291 жінці на суму 559,1 тис. грн.
- допомогу при народженні дитини 1842 особам на суму 23 млн. 331тис.
грн.
- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 65
особам на суму 31,8 тис. грн.
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 54
опікунам на суму 2 млн. 677 тис. грн.
- допомогу на дітей одиноким матерям 544 жінкам на суму 9 млн. 522
тис. грн.
- допомогу при усиновлені дитини 5 родинам на суму 103,2 тис. грн.
Загальна сума нарахувань допомоги сім’ям з дітьми за 2017 рік склала 36
млн. 225 тис. грн..
Згідно
Закону
України
„Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям” 623 малозабезпеченим сім’ям, в тому числі 227
багатодітним, в яких виховується 798 дітей, виплачено соціальну допомогу на
суму 21 млн. 472 тис. грн., що на 2 млн. 846 тис. грн. більше, ніж у 2016 році.
Середній розмір допомоги у малозабезпечених багатодітних сім’ях у грудні 2017
року становив 3871,47 грн.
Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні перебуває 322 особи з
інвалідністю та 163 дитини з інвалідністю, яким призначено державну соціальну
допомогу.
104 матерям, які доглядають за дитиною з інвалідністю, виплачується
надбавка на догляд, так як вони не працюють (з них надбавку на дітей віком до 6
років отримують 24 особи, на дітей віком від 6 до 18 років – 80 осіб). Сума
нарахувань у 2017 році становить 9 млн. 907 тис. грн., що на 1702 тис. грн.
більше до минулого року.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 7
прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей та 1 будинок сімейного типу, де
виховується 11 дітей. Сума виплат державної соціальної допомоги на дітей сиріт
та дітей, позбавленого батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг за
принципом «гроші ходять за дитиною» становить 1206,2 тис. грн.
Призначено та виплачено одноразову винагороду на суму 1 млн.271 тис. 130
грн., в тому числі в 2017 році – 1 жінці на суму 16 тис. грн.
У квітні 2017 року виплачено одноразову грошову допомогу матері особи,
смерть якого пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що
відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року у 200кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб
на час виплати цієї суми. Розмір допомоги становить 320 тис. грн.
Субсидією на житлово-комунальні послуги в районі скористалось 9646
сімей, загальна сума нарахувань по даній соціальній допомозі становить 64 млн.
447 тис. грн.
Виплачено невикористану суму субсидії на послугу газопостачання 3806
особам та на послугу електропостачання 69 особам на загальну суму 2461,3 тис.
грн.
Субсидію на відшкодування витрат на придбання твердого палива та
скрапленого газу у 2017 році призначено 3758 сім’ям. Загальна сума нарахувань
становить 9604,2 тис. грн.
За рахунок коштів державного бюджету 117 осіб, що проживають разом з
інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, які за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього
догляду за 2017 рік отримали кошти на догляд на суму 1 млн. 621 тис. грн.,
що на 348,3 тис. грн. більше, ніж за 2016 рік.
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» за рахунок коштів
місцевого бюджету 112 фізичним особам нараховано та виплачено
компенсаційні виплати за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної
сторонньої допомоги на загальну суму 255,2 тис. грн.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам призначена 204 особі на загальну суму 2111,85 тис. грн.
Взято на облік 352 особи (233 сімей), які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року
«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг» 74 сім’ям призначено та виплачено грошову допомогу на
суму 1066,10 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні перебуває 1667 осіб з
інвалідністю різних категорій, 1400 ветеранів війни (в т.ч. 113 – інвалідів війни).
В районі технічними засобами реабілітації користуються 378 осіб з
обмеженими фізичними можливостями (з них 45 дітей з інвалідністю до 18
років). З них: 97 - візочників, в т.ч. 17 – дітей з інвалідністю та 174 осіб протезними виробами.

У 2017 року 44 особи з інвалідністю різних категорій забезпечено 54
засобами реабілітації, з них 17– інвалідними візками.
З метою забезпечення людей з особливими потребами необхідними
засобами реабілітації, за звітний період видано 175 направлень на забезпечення
протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації.
За сприянням управління працевлаштовані центром зайнятості – 23 особи з
інвалідністю, 5 осіб проходили професійне навчання, 5 – приймали участь у
тимчасових та громадських роботах.
6 учасників АТО пройшли навчання за професіями водіїв за рахунок коштів
державного бюджету на суму 27,2 тис. грн.
4 учасники бойових дій, які приймали участь в АТО пройшли психологічну
реабілітацію в реабілітаційних установах України за рахунок коштів державного
бюджету.
Санаторно-курортними лікуванням забезпечено 73 особи, з них 7 ветеранів
війни, 22 учасники бойових дій, які приймали участь в антитерористичній
операції, 26 інвалідів загального захворювання та 18 потерпілих від наслідків
Чорнобильської катастрофи. З державного бюджету на санаторно-курортне
лікування зазначених осіб спрямовано 311,6 тис. грн., з місцевого бюджету 75,0 тис. грн.
Виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку 12
інвалідам війни та особам з інвалідністю на загальну суму 4,3 тис. грн.
Надано матеріальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету 20
особам з інвалідністю, що потрапили у складні життєві обставини на суму 23,5
тис. грн.
Нараховано та виплачено щорічну грошову допомогу до 5 травня 1009
ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань на загальну суму 945,9
тис. грн.
18 особам, які звільнилися зі строкової військової служби, виплачено
матеріальну допомогу на загальну суму 27,4 тис. грн.
Виплачена одноразова грошова допомога батькам загиблого в зоні
проведення антитерористичної операції в сумі 609,0 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету:
1 жертві політичних репресій щомісячно надано фінансову допомогу в
розмірі 500 грн. на загальну суму 6 тис. грн.
1 сім’ї померлого учасника антитерористичної операції в східних районах
України виплачено одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50,0 тис. грн.
56 інвалідам, які мають у користуванні спецавтотранспорт або перебувають
на черзі для одержання автомобілів виплачено компенсацію на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування
автомобіля на загальну суму 18,7 тис. грн.
Для поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними
можливостями, ветеранів війни і праці, та громадян, які постраждали від
наслідків Чорнобильської катастрофи, районною комплексною програмою
«Турбота» за січень-грудень 2017 року спрямовано 2790,2 тис. грн. та на
соціальний захист учасників антитерористичної операції та їх сімей районною
комплексною програмою щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації,
психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників

антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування
пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки
спрямовано 1167,4 тис. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету:
- виплачена щомісячна стипендія інвалідам війни, учасникам бойових дій,
яким виповнилось 90 і більше років, які брали безпосередню участь в бойових
діях Другої світової війни, 1 особі, якій виповнилося 100 років по 100 грн.
кожному та 2 батькам загиблих воїнів-афганців в розмірі 200 грн. кожному. У
2017 році на дані цілі спрямовано кошти районного бюджету на загальну суму
31,2 тис. грн.
- виплачено стипендію 5 дітям загиблих (померлого) учасників
антитерористичної операції на загальну суму 57,0 тис. грн.
- виплачена одноразова матеріальна допомога 20 військовослужбовцям
рядового, сержантського та старшинського складу, які уклали контракт з
01.01.2017 року про проходження військової служби на загальну суму 200,0 тис.
грн.
- виплачена одноразова грошова компенсація за проходження курсу
реабілітації (лікування) 2 дітей з інвалідністю з діагнозом ДЦП в реабілітаційних
установах України на загальну суму 19,2 тис. грн. та одноразова грошова
допомога на дорого вартісне лікування за межами України в сумі 100,0 тис. грн.
- на фінансову підтримку діяльності громадських організацій, а саме:
організацію ветеранів Уманського району, УГРО „Союз Чорнобиль України”,
«Уманської міськрайонної спілки ветеранів Афганістану» та «Координаційного
центру захисників Уманщини» спрямовано 291,8 тис. грн.
- впродовж 2017 року медичну реабілітацію в Центрі соціальної
реабілітації «Пролісок» пройшли 6 дітей з інвалідністю, 3 особам з інвалідністю
та 2 учасникам антитерористичної операції надано соціально-реабілітаційні
послуги в Реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами
Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення
Уманської міської ради на загальну суму 17,9 тис. грн.
За 2017 рік з державного бюджету на виплату компенсацій, допомог
громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС виплачено 638,3 тис. грн.
З обласного бюджету на зубопротезування 13 потерпілих внаслідок аварії на
ЧАЕС спрямовано 25,6 тис, грн. та на забезпечення безкоштовними ліками – 96,3
тис. грн.
Надана одноразова грошова допомога до 31-х роковин аварії на
Чорнобильської катастрофи та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС за рахунок коштів районного бюджету 174
ліквідаторам 1-3 категорії та 28 вдовам на загальну суму 27,3 тис. грн.
З районного бюджету на відшкодування вартості проїзду міжміським
транспортом громадянам, постраждалим від наслідків Чорнобильської
катастрофи виплачено 1,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
осіб створено 13422 електронних справ пільговиків району. Здійснюється
постійне оновлення та доповнення Реєстру, що забезпечує його підтримку в
актуальному стані.

За 2017 рік в цілому по району за рахунок субвенції із Державного бюджету
на фінансування пільг спрямовано понад 6,2 млн. грн.
Так, пільгами на житлово-комунальні послуги скористались 4082
пільговиків на загальну суму 4,547 млн. грн.
Нараховано компенсацію на придбання твердого палива і скрапленого газу
1010 пільговикам на загальну суму 1,702 млн. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету 20 особам відшкодовано витрати на
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на загальну суму 26,0 тис.
грн.
Районною комплексною програмою „Турбота” на 2014-2020 роки
передбачено надання пільг найбільш вразливим верствам населення.
Так, за рахунок коштів місцевого бюджету:
пільгами на електроенергію, газопостачання та абонплату за користування
телефоном в розмірі 50% відповідно норм споживання скористалися 31 інвалідів
по зору І та ІІ групи та 37 сімей, в яких проживають діти з інвалідністю віком до
18 років пільгами на електроенергію в розмірі 50% відповідно норм споживання
скористалися на загальну суму 51,5 тис. грн.;
пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (електроенергію,
газопостачання, водопостачання та водовідведення) в розмірі 100 % відповідно
соціальних норм споживання скористались 284 учасників антитерористичної
операції та їх сім’ї на загальну суму 529,4 тис. грн.;
нараховано компенсацію на придбання твердого палива і скрапленого газу
155 учасникам антитерористичної операції на загальну суму 100,3 тис. грн.
Впродовж 2017 року пільгами з послуг зв’язку скористалися 126 пільгових
категорій громадян на загальну суму 32,1 тис. грн.
За 2017 рік пільгами по пільговому перевезенню скористалось 13899
громадян району на загальну суму 1,378 млн. грн. (автомобільним транспортом –
1351,1 тис. грн., залізничним – 26,5 тис. грн.).
Постійно на всіх приміських маршрутах проводиться перевірка щодо
кількості пільговиків, які перевозяться безкоштовно та дотримання
перевізниками затверджених договором графіків руху автобусів.
Перевезення пільгових категорій громадян на території району транспортом
приміського сполучення здійснюють три перевізники: ТОВ „Круїз - Авто”, ПП
Воєвода О.В., ФОП Грицаюк А.В.
За даними Головного управління статистики у Черкаській області
заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 по району
відсутня.
З метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати і сплати
обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та попередження виникнення
нових заборгованостей спеціалістами сектору підготовлено матеріали для
проведення 2 засідань тимчасової комісії райдержадміністрації з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій
та інших соціальних виплат.
За оперативними даними середньомісячна заробітна плата за 2017 рік
становить 6800 грн. У порівнянні з 2016 роком середньомісячна заробітна плата
зросла на 2395 грн., що становить 154 відсотки росту.

У 2017 році проведено 49 обстежень суб’єктів господарювання з питань
контролю за своєчасною та не нижче встановленого державою мінімального
розміру заробітної плати. Із них обстежено: 15 - сільськогосподарських
підприємств, 4 - промислових, 1 - будівельне та 29 інших суб’єктів економічної
діяльності району. Спільно з державним інспектором з питань праці управління
Держпраці у Черкаській області проведено 2 інспекційних обстеження.
З метою забезпечення легалізації тіньової зайнятості в діяльності фізичних
осіб - підприємців робочою групою з питань забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати було здійснено 8 виїздів у
36 сіл району. Під час виїздів проведено 126 обстежень
суб’єктів
підприємницької діяльності, які використовують найману працю та займаються
роздрібною торгівлею.
В ході обстежень виявлено 6 порушень, які усунені шляхом укладення
трудових угод між роботодавцями та найманими працівниками.
У 2017 році зареєстровано 18 колективних договорів та змін до них. Надано
консультації та методична допомога 98 представникам трудових колективів
щодо укладання колективних договорів.
Впродовж 2017 року перевірено 16 підприємств та установ щодо якісного
проведення атестації робочих місць за умовами праці, надано 83 консультацій
посадовим особам по питанню проведення атестації робочих місць.
Організовано 4 засідання районної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення, на яких розглянуто 11 питань з охорони праці.
Аналіз виробничого травматизму в районі показує, що на підприємствах і
в організаціях району у 2017 році зареєстровано 1 випадок виробничого
травматизму (ТОВ «Українсько-німецьке підприємство з іноземними
інвестиціями «Агрофірма Текуча» с.Текуча).
Відповідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» здійснюється 100-відсотковий нагляд за новопризначеними
пенсійними справами управлінням Пенсійного фонду України в м. Умані та
Уманського району.
У 2017 році перевірено 1112 пенсійних справ, в тому числі:
новопризначених – 571 пенсійну справу та 541 перерахунок пенсій, що
становить 100 % від загальної кількості.
Перевірено:
- припинення виплати пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера та оформлення
виплати допомоги на поховання по 617 особових рахунках;
- відрахувань з пенсій по 202 особових рахунках;
- правильність утримання по аліментах по 108 особових рахунках;
- виплату пенсій за разовим дорученням по 148 особових рахунках;
- правильність нарахування та складання документів для виплати пенсій по
5179 особових рахунках.
Під час перевірки виявлено 8 порушень чинного законодавства, що в 2-х
випадках призвело до недоплати пенсії на суму 12 грн.57коп., в 1-му випадку
призвело до попередженої переплати на суму 1826 грн.20 коп.,
1–му випадку
призвело до надміру виплачених коштів пенсіонерові 0 грн. 80 коп.

Довідково: Станом на 01.01.2018 в Уманському об’єднаному управлінні
Пенсійного фонду України Черкаської області перебуває 78557 одержувачів
пенсій та допомог, з них 12878 – пенсіонери району. Середній розмір пенсії
становить 2065,04 грн. Щомісячна потреба на виплату пенсії пенсіонерів
району складає 21363 тис. грн.
Управлінням постійно вживаються заходи щодо безумовного виконання
вимог чинного законодавства у роботі із зверненнями громадян, Указу
Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
У 2017 році управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації розглянуто 329 звернень.
Всі звернення оперативно розглянуті та своєчасно надано письмові
роз’яснення та відповіді авторам звернень.
8. Наука, освіта, культура, охорона здоровя, фізична культура і спорт,
вирішення питань сімї, жінок, молоді та неповнолітніх.
Наука, освіта, фізична культура і спорт
Мережа закладів освіти району складається з 38 закладів загальної
середньої освіти(ЗЗСО), з них:
6 НВК - І ступеня, у Томашівському та Затишанському НВК з 01.09.2017
року призупинено навчально-виховний процес у 1-4 класах, у зв’язку з
відсутністю контингенту дітей 1-4 класів, відповідно до наказів відділу освіти,
молоді та спорту від 01.09.2017 № 85/01-21, № 86/01-21;
5 НВК - І-ІІ ступенів;
9 НВК - І-ІІІ ступенів;
3 ЗЗСО - І-ІІ ступенів;
15 ЗЗСО - І-ІІІ ступенів.
2 спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей з вадами
розумового розвитку, в яких навчається 174 дітей із різних регіонів Черкаської
області;
2 позашкільні навчальні заклади, в яких гуртковою роботою охоплено
1266 учнів, що становить 36% від загальної кількості учнів району.
Учні 10-11 класів Ладижинської ЗОШ, Собківського, Шаринського,
Юрківського НВК здобувають професійну освіту на базі Рижавського
Міжшкільного навчально-виховного комплексу.
Навчанням охоплено 3723 дітей, що проживають на території Уманського
району. З них у ЗЗСО, підпорядкованих відділу освіти, молоді та спорту,
навчається 3549 учнів.
Середня наповнюваність учнів у класах становить 10,8.
У закладах освіти району створено умови для задоволення освітніх потреб
національних меншин. Навчанням охоплено 41 учень ромської національності,
які здобувають освіту на базі Краснопільського НВК І-ІІ ступенів(1),
Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка(6) та Ятранівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів(34).

На базі Кочубіївської ЗОШ, Черповодівської ЗОШ, Дубівського НВК,
Ладижинської ЗОШ відкрито 4 інклюзивні класи для дітей з особливими
освітніми потребами та введено в штатні розписи ЗЗСО по 0,5 ст. асистента
вчителя.
У районі функціонує 22 заклади дошкільної освіти (ЗДО) та 20 дошкільних
підрозділів НВК. Діє 83 дошкільні групи: 56 у ЗДО, 27 у НВК.
Дошкільною освітою охоплено від 1 року до 6 – 1330 дітей, що становить
68%, від 3 до 6 років – 1179 дітей, з них 19 дітей охоплено соціальнопедагогічним патронатом, що становить 100% здобуття дітьми дошкільної
освіти.
Мережа дошкільних навчальних закладів району відповідає запитам
населення.
Дошкільні навчальні заклади знаходяться на балансі сільських та селищної
рад і фінансуються згідно з кошторисом.
На утримання дітей в дошкільних навчальних закладах у 2017 році
використано коштів в сумі 25952,66 тис.грн.(на одного вихованця
30530 грн.), в тому числі:
на заробітну плату 19563,38 тис.грн. (на одного вихованця 23015грн.);
харчування дітей – 2105,79тис.грн. (на одного вихованця 2480 грн.);
енергоносії – 2631,7 тис.грн. (на одного вихованця 3096 грн.);
інші видатки 1651,8 тис.грн. (на одного вихованця 1943 грн.).
На утримання дітей у дошкільних підрозділах НВК у 2017 році
використано коштів у сумі: 5675,1 тис.грн. (на одного вихованця 18950 грн.), в
тому числі:
на заробітну плату 4745,3 тис.грн. (на одного вихованця 15810 грн.);
харчування дітей – 636,2 тис. грн. (на одного вихованця 2120 грн.);
інші видатки 293,6 тис.грн. (на одного вихованця 997грн.).
В середньому по району утримання одного вихованця - 19600 грн.
Навчально-виховний процес забезпечують 882 педагогічних працівника.
З них:
- у ЗЗСО – 648,
- у школах-інтернатах – 83,
- у позашкільних закладах – 23,
- Рижавський МНВК – 7,
- у ЗДО – 121.
Усі заклади освіти забезпечені комп’ютерною технікою (встановлено 666
одиниці комп’ютерної техніки, у т.ч. 52 НКК).
Використовуються 12 інтерактивних дошок та 28 проекторів. На один
комп’ютер в районі припадає 4 учні 1-11 класів та 3 учні 5-11 класів. З
державного бюджету в Бабанську та Родниківську ЗОШ І-ІІІ ступенів надійшла
комп’ютерна техніка в кількості 15 шт. та 10 шт. відповідно.
У 2017 році придбано кабінет інформатики в Бабанську та математики в
Ладижинську
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
на
умовах
співфінансування
10/90.(100тис.грн/300 тис.грн.)
До мережі Інтернет підключені всі ЗЗСО та шкільні бібліотеки. Постійно
оновлюється веб-сторінка відділу освіти, молоді та спорту. Створено власні
веб-сторінки у 38 навчальних закладах.

Забезпеченість учнів підручниками становить 94 %.
У 2017 році гарячим харчування охоплено 97 % учнів 1-11 класів.
Стовідсотково харчуються:
учні 1-4 класів(1538) – використано 2682,9 тис.грн.;
64 дітей-сиріт з числа дітей, які позбавлені батьківського
піклування - (використано 90,8 тис. грн.);
- 332 дітей з малозабезпечених сімей – (використано 421,0 тис.грн.);
- 48 дітей-інвалідів, які навчаються на загальних підставах та на
інклюзивній формі навчання(використано 57,3 тис.грн.);
- 13 дітей, які переселені з тимчасово окупованих територій України
(використано 20,3 тис.грн.);
- 121 дитина, батьки, яких були – є учасниками АТО.
Натуральні норми харчування у загальноосвітніх навчальних закладах
виконуються на 93%.
Харчування учнів 5-11 класів здешевлюється за рахунок власних
пришкільних ділянок та спонсорської допомоги сільськогосподарських
товариств.
На виконання програми «Шкільний автобус» у 2017 році придбано
1
шкільний автобус на умовах співфінансування 50/50 за рахунок коштів
місцевого бюджету та субвенцій сільський рад (1725,0 тис.грн.).
Організовано безкоштовний підвіз 536 учнів до місця навчання та у
зворотному напрямі 18 шкільними автобусами.
Сервісне обслуговування шкільних автобусів здійснюється на базі
Рижавського МНВК.
У 2017 році порівняно з 2016 роком видатки на утримання закладів освіти
району збільшено на 19788,5 тис.грн. і склали 103371,1 тис.грн.(по загальному
фонду 95732,2 тис.грн. та по спеціальному – 7638,9 тис.грн.). З них, за рахунок
коштів освітньої субвенції з державного бюджету
58225,9 тис.грн., решта –
кошти районного бюджету та субвенцій сільських рад.
Для підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період
2017-2018 років складено перелік основних заходів проведення ремонтнобудівельних робіт. Згідно переліку у 2017 році відремонтовано:
- 50м. зовнішньої каналізаційної системи (Бабанська ЗОШ);
- 235м. зовнішньої водогінної системи (Дубівський НВК 30м.,
Косенівський НВК 80м., Іванівська ЗОШ 125м.);
- зовнішню тепломережу (Кочержинський НВК);
- 2 системи опалення (Доброводівський НВК, Кочержинський НВК – спортивна
зала);
- 3332м.кв. покрівлі (Бабанська ЗОШ 2512м.кв., Дмитрушківська ЗОШ 400м.кв.,
Ладижинська ЗОШ 280м.кв., Колодистенська ЗОШ 140м.кв.);
- спортивну залу з улаштуванням 240м.кв. штучного покриття підлоги –
Ладижинська ЗОШ та 55м.кв. - Полянецька ЗОШ,
- замінено систему освітлення та змонтовано туристичне спортивне обладнання
для тренування (Оксанинська ЗОШ);
- підвальне приміщення (Родниківська ЗОШ).
Замінено:
- 2 котли на твердому паливі (Полянецька ЗОШ, Колодистенська ЗОШ);

- 16 дверних блоків (Доброводівський НВК 2, Полянецька ЗОШ 1, Сушківська
ЗОШ 1, Шаринський НВК 1, Кочержинський НВК 11);
- 66 віконних блоків (Берестівецька ЗОШ 18, Доброводівський НВК 2,
Шаринський НВК 1, Ладижинська ЗОШ 26, Кочержинський НВК 19);
- 125м. дерев’яного паркану на металопрофіль (Собківський НВК);
- улаштовано 441м.кв. підвісної стелі (Полянецька ЗОШ).
Проведено реконструкцію частини будівлі з надбудовою додаткових
навчальних кімнат в Кочубіївській ЗОШ, для утеплення фасаду придбано
400м.кв. мінераловатних плит.
Поточні ремонтні роботи (малярні, штукатурні, шпалерні, облицювальні,
благоустрій шкільних територій та інше) завершено в усіх навчальних закладах
району.
Проведено лабораторні випробування заземлюючих пристроїв, ізоляції
електрообладнання та розтікання струму в заземлюючих пристроїв з наданням
протоколів випробувань. Повірені засоби вимірювання тиску (манометри) та
газові сигналізатори. Комісією відділу разом з представником інспекції
Держенергонагляду у Черкаській області перевірено теплове господарство 33
навчальних закладів району та надано відповідні акти-дозволи на початок
опалювального сезону 2017-2018 років.
До програми соціальних інвестицій MONSANTO подано аплікаційну
анкету для участі у першому турі в проекті «Ефективне тепло за
длязбереження здоров’я дітей». Проектом передбачено придбання сучасного
опалювального котла на твердому паливі номінальною потужністю 300кВт.,
вартістю 220 тис.грн. для Дубівського навчально-виховного комплексу.
Розробляється проект «Здорові діти – майбутнє нації» для взяття
участі у програмі KYSANONE. Проектом передбачається утеплення стін
фасаду Бабанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
У період з 29.05.2017 по 14.06.2017 року працювало 37 пришкільних
відпочинкових таборів, з них:
- 28 таборів з денним перебуванням;
- 9 таборів праці і відпочинку.
У Родниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка до роботи в
таборі було залучено волонтера від Корпусу Миру – Емілі.
На базі Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 03 по 16 серпня 2017 року, вдруге
за літо, працював мовний загін для 15 дітей віком від 9 до 11 років. За
програмою «GoCamps» діти вдосконалювали свої навички розмовної
англійської мови разом з волонтером з Турції Фатмою Явуз та її 9-річною
донькою Аларою.
На
фінансування оздоровчої кампанії влітку 2017 року залучено
спонсорські кошти в сумі 94645,20 грн. (з них 17750 грн. – кошти, перераховані
профспілковим комітетом на оздоровлення дітей працівників освіти). За
спонсорські кошти оздоровлено 282 дітей, з них 60 дітей – діти працівників
освіти).
Сума коштів використаних на відпочинок 1380 учнів пільгової категорії
становить 471722,51 грн.. Фактична вартість харчування 1д/дн дітей пільгової
категорії – 24,35 грн. (планова – 25,00 грн.). Виконання норм харчування
становить 87%.

На оздоровлення дітей в дошкільних установах використано 77248,00 грн.
Середня вартість харчування 1д/дн - 24,20 грн. Виконання норм харчування –
74%.
На харчування дітей в оздоровчому таборі «Лідер» використано 91537,
64 грн. (бюджетних коштів 44001,75 грн., спонсорська допомога на харчування
становить 47535,89 грн.). Середня вартість харчування 1д/дн 74 грн. 42 коп.
Виконання норм харчування - 94,6%.
В районі всіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено 2780
дітей, що становить 83% від загальної кількості учнів 1-10 класів, із них 2000
учнів пільгових категорій. Оздоровленням забезпечено 255 осіб.
Протягом відпочинкового періоду відпочинковими послугами охоплено
2525 учнів, з них 1745 дітей пільгових категорій.
Крім того, на базі Городецької ЗОШ, з 16 червня по 06 липня 2017 року
функціонував позаміський табір оздоровлення та відпочинку «Лідер». У таборі
відпочивало 52 учнів, з них: 30 дітей з Уманщини та 22 дітей з Бахмутської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Донецької області.
Для роботи власних котелень накопичено 1045 т. вугілля та 1406 м.куб.
дров, що становить відповідно 56% і 52,7% до норми від річної потреби.
Заборгованості відділу за спожиті енергоносії з енергопостачальними
організаціями не має.
З 01 січня 2017 року уся спортивна галузь району приєднана до відділу
освіти, молоді та спорту Уманської райдержадміністрації.
Основний акцент у розвитку фізичної культури та спорту зроблено на
відновленні, розширенні й створенні спортивної інфраструктури в сільських
населених пунктах.
Для занять фізичною культурою і спортом в районі є 35 футбольних
полів, 24 спортивних майданчики, 34 спортивних зали, 6 стадіонів.
Районні спортивні команди успішно виступають у чемпіонатах, кубках
та турнірах як районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.
Кращими спортивними командами є команди сіл Кочубіївка, Іванівка,
Паланка, Родниківка, Городецьке, Собківка, смт. Бабанка, Ладижинка.
Футбольні поля, спортивні майданчики сіл району готові до проведення
Чемпіонатів, Кубків та першостей області та району.
У 2017 році реконструйовано стадіон в с. Родниківка. Завершується
реконструкція стадіонів в селах: Кочубіївка, Берествець. Проведено
капітальний ремонт спортивної зали у Ладижинській ЗОШ.
У січні – лютому було проведено чемпіонат району з волейболу.
Перемогу святкувала команда «Базис» с. Кочубіївка, срібні призери – команда
села Оксанина, бронзові – волейболісти села Паланка. У березні 2017 року на
базі спортивної зали Кочубіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів було проведено
традиційні змагання на «Кубок Черняховського». Участь взяли команди сіл
Паланка, Кочубіївка, Оксанина та Бабанка. В запеклій боротьбі володарями
кубку стали спортсмени з с. Оксанина.
З метою популяризації футболу в Уманському районі досить тривалий
час діє громадська організація «Федерація футболу Уманщини», за сприяння

якої в районі на високому організаційному рівні проходять різні змагання по
футболу.
Проводився Кубок Уманського району з футболу серед чоловіків. Участь
брали 15 команд. У фінальній зустрічі зустрілись команди с. Родниківки та с.
Дмитрушки. В напруженій та цікавій боротьбі кубком заволоділа молода
команда з Родниківки.
Проводиться Чемпіонат Уманського району з футболу 2017 року. Участь
взяли 15 команд. До півфіналу пройшли футбольні колективи ФК
«Дмитрушки» (с. Дмитрушки), ФК «Ніка» (с. Родниківка), СК «Базис»
(с. Кочубіївка) та команда «Покрівля та фасад» (м. Умань).
У Кубку Черкаської області з футболу серед чоловіків участь брали
чотири команди Уманського району: СК «Базис», СК «Базис-2», ФК «УТК» та
ФК «УТК-2», де СК «Базис» – зайняли 2 місце. У Чемпіонаті Черкаської
області з футболу серед чоловічих команд у «Вищій та Першій Лігах» наш
район представляють 4 команди: УТК, УТК – 2 – с. Паланка, БАЗИС та БАЗИС
– 2 – с. Кочубіївка.
Гарні результати має Жіночий Футбольний Клуб «Ятрань-Берестівець»
Уманський район:
- команда зайняла 5 місце на Зимовій Першості України з футболу серед
жіночих команд «Вищої Ліги»;
- в запеклій боротьбі наші футболістки вибороли 4 місце у перехідному
Чемпіонаті України з футболу серед команд «Вищої Ліги» сезону 2017
року;
- приймає участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд «Вищої
Ліги» сезону 2017-2018 р.р. та посідає 4 місце після першого кола
змагань.
20 березня на базі спортивної зали УНУС було проведено чемпіонат
району з настільного тенісу. Участь взяли команди семи населених пунктів
району. Перемогу здобули представники с. Іванівка, ІІ місце – Родниківка, ІІІ
місце – Кочубіївка.
У травні команда Уманського району взяла участь у спартакіаді між
депутатами сільських та селищних рад, зайняли почесне ІІ місце серед команд
області. 7 представників району увійшли до складу збірної області та захищали
її честь на чемпіонаті України, де зайняли ІІ загальнокомандне місце.
У липні команда з судно-модельного спорту взяла участь у чемпіонаті
України з даного виду спорту, де посіла ІІ загальнокомандне місце. Два
спортсмени після чемпіонату отримали звання кандидатів у майстри спорту, ще
один спортсмен очікує на присвоєння звання майстер спорту.
У серпні на базі стадіону с. Городецьке було проведено змагання
«Найспортивніше село Уманщини». Участь взяли команди сіл Ладижинка,
Собківка , Кочубіївка та Іванівка. Перемогу здобула команда села Кочубіївка,
яка взяла участь у змаганнях «Найспортивніше село Черкащини» та посіла
почесне ІІІ місце.
З метою популяризації спорту серед дітей та молоді у районі працює
фізкультурно-оздоровчий клуб «Колос» та дитячо-юнадський клуб фізичної

підготовки. Тренерські послуги надають 7 інструкторів-методистів клубу
«Колос» та 14 тренерів ДЮКФП.
23 вересня команда боксерів (села Доброводи та Танське) взяли участь у
чемпіонаті області серед юнаків, де один юнак посів ІІ місце.
Жодні обласні заходи зі спортивного орієнтування не проходять без
участі команди села Оксанина, яка з року в рік показує все кращі та кращі
результати. 07 жовтня 17 року команда взяла участь у обласних змаганнях зі
спортивного орієнтування «Осінній лист», де у категорії юнаки до 16 років
перемогу здобув Поліщук А., у категорії до 14 років серед юнаків наші
спортсмени вибороли 4 та 5 місце. У категорії жінки до 12 років наша
спортсменка посіла 6 місце.
Команда юнаків та команда дівчат з настільного тенісу (учні Іванівської
ЗОШ) беруть участь у чемпіонаті України. Після першого етапу хлопці
займають 8 місце, дівчата – 11 місце.
В рамках ХХV комплексних навчально-виховних заходах серед школярів
Уманського району було проведено такі заходи:
- 30 вересня 2017 року комплексні заходи з шашок. І місце зайняла
команда Дубівського НВК, ІІ місце – команда Собківського НВК, ІІІ місце –
команда Юрківського НВК;
- 07 жовтня на базі стадіону в с. Паланка були проведені змагання з
футболу серед дівчат до 2000 року народження. Участь взяли 6 команд,
перемогу святкували футболістки Бабанської школи, ІІ місце посіла команда
Паланської ЗОШ, ІІІ місце – команда Дубівського НВК, 4 – 6 місця зайняли
команди Собківського НВК, Городецької та Іванівської ЗОШ.
На території району створюються належні умови для розвитку спорту. В
першу чергу це сучасні спортивні зали Кочубіївської ЗОШ, Родниківської
ЗОШ, Ладижинської ЗОШ та чудові стадіони сіл Паланка, Городецьке та
Родниківка. Завершується реконструкція стадіонів сіл Кочубіївка та
Берестівець. Паланською сільською радою та відділом освіти, молоді та спорту
подано документи для участі у проекті будівництва футбольних полів
(спортивних майданчиків) зі штучним покриттям на території села Паланка та
Родниківської загальноосвітньої школи.
Пріоритетними видами спорту в Уманському районі є футбол (села
Паланка, Дмитрушки, Кочубіївка, Родниківка, Старі Бабани, Городецьке,
Берестівець, Собківка), волейбол (села Кочубіївка, Паланка, Оксанина,
Родниківка, Бабанка, Городецьке, Собківка), настільний теніс (села Іванівка,
Родниківка, Кочубіївка, Собківка), бокс (села Доброводи та Танське),
спортивне орієнтування та туризм (село Оксанина), судно модельний спорт та
авіамодельний спорт (село Родниківка).
Приємно відзначити, що взірцем спорту Уманського району 2017 року є
команди таких сіл району: Кочубіївка, Паланка, Оксанина, Іванівка,
Родниківка, Берестівець, Собківка, Городецьке, Бабанка, Старі Бабани.
Хотілося б залучити до занять фізичної культурою та спортом молодь тих сіл,
які не беруть участь у спортивно-масових заходах району, а саме: Гереженівка,
Громи, Полянецьке, Колодисте, Шарино, Ятранівка, Юрківка, Рижавка,
Сушківка.

З метою пропаганди здорового способу життя серед жителів району у
2018 році планується провести такі заходи:
- провести чемпіонат Уманського району з волейболу (січень – лютий);
- провести кубок «Пам’яті І. Д. Черняховського» з волейболу (березень);
- провести кубок Уманського району з футболу (квітень – серпень);
- провести чемпіонат району по футболу (квітень – листопад);
- взяти участь у чемпіонаті Черкаської області з футболу серед команд
вищої та першої ліги;
- взяти участь у чемпіонаті України з футболу серед жінок;
- проводити спортивні заходи серед молоді згідно календаря спортивних
заходів Міністерства спорту України;
- дотримуватись календаря спортивних заходів Управління освіти і
науки Черкаської ОДА серед учнівської молоді.
Виходячи з вищезазначеного
Цілі та завдання розвитку спорту на 2018 рік:
 оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти;
 створення умов для рівного доступу до здобуття дітьми якісної
дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти;
 національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення
соціального захисту учнів.
 сприяння розвитку пріоритетних видів спорту та забезпечення
підготовки спортсменів;
 здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,
капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів в
селах району;
 забезпечення збереження та розширення мережі спортивних секцій,
оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, у тому числі у
сільській місцевості;
 підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості.
Культура
Клубні установи
В районі діють 54 клубних установи:
• 34 сільських Будинків культури,
• 19 клубів,
• районний центр культури і дозвілля.
В 2017 році в районі діяло 321 клубних формувань, де брало участь 2497
учасників.
Всього в районі протягом звітного року проведено 5872 заходів, з них
373 концерти, 22 виступи професійних колективів, 131 виставка,

801 тематичних, театральних, фольклорних вечорів та мітинги, 4545 вечорів
відпочинку.
За організації та участі районного центру культури і дозвілля проведено
167 масових заходів, а саме 41 концерт, 72 культурно-мистецьких заходи,
14 виставок, 2 виступи професійних колективів, семінари, майстер-класи,
конкурси, 38 вечорів відпочинку.
Колективи та окремі виконавці взяли участь в 7 обласних та
6 Всеукраїнських заходах.
Серед кращих сільських Будинків культури за підсумками роботи 2017 року
Родниківський СБК, Собківський СБК, Старобабанівський СБК, Текучанський
СБК, Дмитрушківський СБК, Берестівецький СБК, а серед кращих сільських
клубів Вільшанослобідський СК, Піківецький СК, Шаринський СК, Рогівський
СК.
До Уманської РЦБС входить 53 бібліотек-філій та 2 центральні бібліотеки
(ЦБ для дорослих та дітей).
за підсумками роботи 2017 року:
бібліотеками проведено заходів по району – 3834.
Книжковий фонд становить - 313129, всього читачів – 26334 осіб.
Проведено поповнення книжкового фонду по системі – 132177 шт.
В РЦБС кількість комп’ютерів – 38, цього року придбано – 2 компютери та
2 принтери.
Дитячі музичні школи
Навчально-виховний процес в Ладижинській та Бабанській ДМШ
проводиться згідно затвердженого плану. Школи приймають участь в районних,
обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях.
Кращі колективи районних ДМШ вокальний дует «Усмішка», вокальний
ансамбль «Веселики», хореографічний колектив «Вікторія», дитячий вокальний
колектив «Радість», тріо «Перлинки» та ансамбль викладацького складу
«Черемшина» є постійними та бажаними учасниками районних та обласних свят.
У жовтні 2017 року вокальний ансамбль «Радість» Бабанської ДМШ
прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі Козацький шлях м. Черкаси, де
зайняв І місце. В цьому ж конкурсі роботи учнів Бабанської ДМШ з
образотворчого мистецтва зайняли І і ІІ місця. У конкурсі присвяченому воїнам
АТО м. Черкаси роботи учнів Бабанської ДМШ з образотворчого мистецтва
зайняли І місце. Міжнародний конкурс «Квітуча країна» - І місце (учні сольного
відділу Ладижинської ДМШ), Всеукраїнський конкурс - І місце (учні сольного
відділу Ладижинської ДМШ).
У приміщеннях Бабанської ДМШ та Ладижинської ДМШ проведено
ремонти на суму 96 тис. грн.
Музеї
Музеї району відіграють важливу роль у збереженні надбань минулого. В
краєзнавчому народному музеї історії села Ладижинка, в музеї І.Д.
Черняховського в с. Оксанина та в музеї-садибі К.М. Дерев’янка проведено
ремонти на суму 35 тис. грн.
У музеї українського побуту та етнографії смт. Бабанка 14 жовтня до Дня
козацтва та Захисників України відбувся святковий театралізований захід на

подвір'ї музею, а 30 жовтня відбулося свято «Золоті роки – золоті руки», на яке
були запрошені жителі смт. Бабанка поважного віку.
У чотирьох музеях району за звітний період 2017 року проведено 2256
екскурсій.
Охорона здоровя
Центральна районна лікарня
Діяльність Уманської центральної районної лікарні у 2017 році була
спрямована на втілення в життя медичних програм, які передбачають здійснення
заходів щодо поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівнів
захворюваності, інвалідності та смертності, забезпечення функціонування галузі
в сучасних економічних умовах, раціональну та ефективну організацію
медичного забезпечення населення, задоволення його потреб в медичній
допомозі та охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового
способу життя.
Потужність лікарні – 205 ліжок, потужність поліклініки – 200 відвідувань за
зміну. Функціонує 9 стаціонарних відділень, з них 4 відділення хірургічного
профілю (95 ліжок), в т.ч.:
- хірургічне відділення (в складі наявні ліжка урологічного та
отоларингологічного профілю) - 30,
- травматологічне відділення (в складі наявні ліжка нейрохірургічного
профілю) - 30,
- інфекційне відділення - 30,
- неврологічне відділення - 30,
- акушерсько-гінекологічне відділення - 35,
- терапевтичне відділення - 30,
- педіатричне відділення - 20,
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії (в т.ч. із загальної кількості
ліжок – 6 ліжок).
- поліклінічне відділення
У лікарні функціонують також допоміжні структурні підрозділи:
- діагностичне відділення, де проводиться УЗД обстеження, рентгено- та
флюорографічні обстеження
- клініко-діагностична лабораторія
- фізіотерапевтичне відділення
- інформаційно-аналітичний відділ.
В Уманській центральній районній лікарні працює:
- 73 лікаря (в т.ч. 2 біолога). Вищу категорію має 21 лікар; першу – 17; другу
– 9 лікарів; 18 лікарів спеціалістів, % атестації лікарів – 88%,
- 142 середніх медпрацівника, вищу категорію мають 58 осіб, І-шу
категорію – 33 особи, ІІ-гу категорію – 16 осіб,
- 140 осіб інженерно-технічного і молодшого персоналу.
Фінансування
На 2017 рік для центральної районної лікарні затверджено бюджет в сумі
34321,7 тис. грн. (2016 р. – 25575,0 тис. грн.). Профінансовано за 2017 рік
33459,0 тис. грн. (2016 р. – 24271,0 тис. грн.), що складає 90.9%.

Витрати на 1-го жителя за 2017 р. склали 788,8 грн. (2016 р. – 552,11 грн.).
Вартість 1-го ліжко-дня за 2017 р. становить 440,4 грн. (2016 р. – 271,30
грн.), в т.ч. на харчування – 20,13 (2016 р. – 17,73 грн.), на медикаменти – 38,84
грн. (2016 р. – 44,82 гн.).
Показники діяльності
№ з/п

Показник

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Потужність лікарні (ліжок)
Проліковано пацієнтів
Проведено пацієнтами
ліжко/днів
Середній термін перебування
хворого на ліжку
Робота ліжка
Оперативних втручань в
стаціонарних відділеннях
Хірургічна активність
Проведено оперативних
втручань в поліклінічному
відділенні
Кількість пологів
Народилося в районі дітей
Народжуваність на 1 тисячу
населення
Загальна захворюваність на 10
тис. населення
Первинна захворюваність на 10
тис. населення
Загальна кількість відвідувань в
поліклінічне відділення
Загальна кількість відвідувань
на 1-го жителя

2017 р.

2016 р.

205
8294
74655

205
8291
75769

8,9

9,0

364,2
2286

369,6
1956

61,9
1601

52,4
1379

578
351
8,3

465
358
8,3

18806,6

18759,9

6829,6

6703,2

179118

177416

4,2

4,2

На даний час в лікарні проводяться найновіші методи лікування хворих, а
саме:
- оперативні втручання із застосуванням лапароскопічної апаратури в
хірургічному та травматологічному відділеннях;
- у 2016 році в хірургічному відділенні започатковуються нові методи
оперативного лікування за допомогою лазерного коагулятора, що передбачає
проведення наступних маніпуляцій:
 ендоваскулярна лазерна коагуляції при лікуванні варикозної хвороби
нижніх кінцівок;
 лазерна абляція гемороїдальних вузлів;
 лікування хронічних анальних тріщин за допомогою діодного лазера;
 використання діодного хірургічного лазера в лікуванні гнійнонекротичних уражень нижніх кінцівок у пацієнтів з цукровим діабетом;
 лазерна вапоризація рецидивних куприкових кіст.

- під час оперативних втручань, які проводяться під загальним знеболенням,
використовується інгаляційний анестетик «Севоран»;
- в травматологічному відділенні впроваджено лікування
тривало
незаживаючих ран, трофічних виразок, пролежин методом ВАК-пов’язок;
- в пологовому відділенні при відсутності протипоказів пологи ведуться з
використанням реґіонарних методів знеболення (передуральна анестезія,
спинно-мозкова анестезія)
- для проведення оперативного втручання при такому захворюванні як
аденома простати, використовується трансуретральна резекція простати (ТУРП),
що представляє собою видалення тканин простати без зовнішніх розрізів.
Протягом 2017 року для Уманської центральної районної лікарні з
місцевого бюджету виділені кошти на загальну суму близько 8 млн. грн. в т.ч.:
Придбання медичного обладнання на загальну суму 2 697 922 грн., в
т.ч.:
1. Апарат штучної вентиляції легень ЮВЕНТ-Т
340260,00 грн.
(обласний бюджет) (для травматологічного відділення)
2. Комплекс електронейроміографічний
комп’ютерний М-TEST
199 900,00 грн.
- модуль електронейроміографічний комп’ютерний
(Зорові ВП на реверсивний шахофий патерн)
29 950,00 грн.
(для кабінету функціональної діагностики поліклінічного відділення)
3. Холтер ЕКГ
52 000,00 грн.
(для кабінету функціональної діагностики поліклінічного відділення)
4. Помпа іригаційна SHREK SV-GW 700 PL
86 160,00 грн.
(для операційної травматологічного відділення)
5. Універсальна стоматологічна установка АУ-А 3600- 2 шт. 339870,00 грн.
(для стоматологічних кабінетів в с.с. Бабанка та Берестівець)
6. Лампа операційна безтіньова
(для перев’язувальної поліклінічного відділення)

19 900,00 грн.

7. Система постійного моніторингу глюкози в крові
(для кабінету ендокринолога)

75 600,00 грн.

8. Відеоколоноскоп
(для кабінету колоноскопії поліклінічного відділення)

1 196 902,00 грн.

9. Автоматичний рефрактокератометр
194 500,00 грн.
(субвенція сільських рад с. Степківка – 10,0 тис. грн., К.-Слобідка – 20,0 тис.
грн., с. Оксанина – 40,0 тис. грн., благодійні кошти – 100,5 тис.грн.)
(для кабінету лікаря офтальмолога)
10. Стерилізатор повітряний 2 шт.
19 950,00 грн.
11. Відсмоктувач медичний – 2 шт.
16400,00 грн.
(приймальне відділення і травматологічне відділення)
12. Діатермокоагулятор – 1 шт.
19950,00 грн.

(для хірургічного відділення)
13. Дозатор шприцевий електричний – 1 шт.
(для терапевтичного відділення)

17500,00 грн.

14. Коагулометр ТS 4000
90000,00 грн.
(для клініко-діагностичної лабораторії)
15. Ліжко функціональне 6 шт.
103950,00 грн.
16. Обладнання для скринінгового центру «Здоров’я жінки»
(субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету) 175000,00 грн.
Обладнання для впровадження електронного реєстру пацієнтів на
загальну суму 290 557 грн.
- системний блок серверний
199 871,00 грн.
- джерело безперебійного живлення
13 824,00 грн.
- комунатор 2 шт.
19970,40 грн.
- шафа комутаційна в зборі 1 шт.
19740,00 грн.
(субвенція сільської ради с. Родниківка – 10,0 тис грн.)
- багатофункціональний пристрій
9516,00 грн.
- принтер
7656,00
- копіювальний апарат
19980,00 грн.
У 2017 р.. в лікарні проведені ремонтні роботи на загальну суму 773,9 тис.
грн., в т.ч.:
- поточний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення;
- замінені насоси на артезіанських свердловинах;
- придбані господарські матеріали для поточного ремонту інфекційного
відділення;
- проведена заміна вікон в акушерсько-гінекологінчому відділенні;
- поточний ремонт зовнішньої мережі водопостачання (часткова заміна
труб від артезіанської свердловини № 159-В);
- поточний ремонт системи водопостачання (артезіанська свердловина №
2367)
- капітальний ремонт лікарняних ліфтів №№ 2011, 2012
- ремонт поліклінічного відділення для влаштування профілактичного
скринінгового центру «Здоров’я жінки» (в т.ч. заміна вікон на металопластикові)
14.11.2017 р. на сесії районної ради затверджені представники для
делегування до Госпітальної ради – завідувач травматологічним відділенням
Уманської ЦРЛ Судакевич Валентин Григорович та голова спілки аграріїв
Уманського району, ТОВ «Прометей» с. Аполянка Мальченко Володимир
Петрович.
В листопаді місяці затверджена проектно-кошторисна документація на
проведення ремонтних робіт в головному корпусі Уманської ЦРЛ для
влаштування ангіографічного відділення на суму 198,6 тис. грн.. У 2018 році
заплановано провести капітальний ремонт приміщення для розміщення
відділення, а також очікуємо на виділення ангіографа для Уманської ЦРЛ
відповідно постанови Кабінету Міністрів України.

На виконання обласної програми «Інформатизація» в центральній районній
лікарні завершені роботи по проведенню локальної мережі в структурних
підрозділах, придбано комп’ютерне та серверне обладнання, а також програмне
забезпечення Доктор Елекс та 30 робочих місць. 24-25.11.2017 р. проведено
навчання медичного персоналу ЦРЛ для роботи в електронній системі реєстрації
пацієнтів і на даний час медичні працівники поліклінічного відділення
працюють в тестовому режимі. Протягом 2018 року заплановано придбати ще
60 робочих місць та 70 одиниць принтерів.
Цілі та завдання розвитку на 2018 рік:
1. Продовжувати надавати якісні медичні послуги
2. Поліпшення матеріально-технічної бази
3. Автономізація закладу, в т.ч. його інформатизація
4. Розширювати сферу надання медичних послуг (створення відділення
ангіографії)
5. Продовжити реалізацію заходів та медичних програм щодо зниження
захворюваності та смертності від інфекційних та соціально-небезпечних хвороб,
в першу чергу ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також онкологічні
захворювання, захворювання серцево-судинної системи та інші захворювання.
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Відповідно до рішення Уманської районної ради № 24-12/VІ від 25.06.2013
«Про створення комунального закладу «Уманський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради» з 2 січня 2014 року в
районі почала працювати як окрема юридична особа, нова структура – КЗ
«Уманський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської
РР (далі – центр ПМСД).
До структури центру ПМСД входять 12 АЗПСМ, 42 ФАП та ФП, які
безпосередньо забезпечують надання первинної медико-санітарної допомоги
населенню району.
Кадрове забезпечення
Кількість лікарських посад:
–
штатних – 38,5
–
зайнятих – 27,5
Укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів складає 71%.
Роботу центру ПМСД забезпечують 21 лікар, з яких мають вищу
кваліфікаційну категорію – 4 лікаря, першу – 9, другу – 4, лікарів спеціалістів –
4, лікарів-інтернів – 1. Відсоток атестованих лікарів від загальної кількості
складає – 81. На засадах загальної практики – сімейної медицини в районі
працюють 14 лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Доукомплектування фізичними особами – сімейними лікарями потребують
амбулаторії ЗПСМ сіл Іванівка (2,0 ст.), Колодисте (0,5 ст.), Родниківка
(0,75 ст.), Юрківка (1,0 ст.), Дубова (2,25 ст.)
Кількість посад середніх медичних працівників:
–
штатних – 97
–
зайнятих – 93,75
Укомплектованість фізичними особами штатних посад середніх медичних
працівників складає 96%.

В медичних закладах району працює 90 середніх медичних працівників.
Відсоток атестованих середніх медичних працівників від загальної кількості
складає – 67,7%.
Доукомплектування фізичними особами – середнього медичного персоналу
потребують ФП с. Затишок та с.Малий Затишок.
Також в медзакладах працює 51 особа молодшого медичного персоналу та
32 особи іншого персоналу.
Амбулаторно-поліклінічна допомога
Медичні працівники надають первинну медико-санітарну допомогу всім
категоріям населення, здійснюють профілактику та контролюють лікування
соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу таких як туберкульоз, ВІЛ/СНІД
та ін. Робота медзакладів первинної ланки спрямована на своєчасне виявлення та
лікування хвороб серцево-судинної системи, онкологічних захворювань,
цукрового діабету та ін., формування груп ризику та своєчасну корекцію станів
«передхвороби», особливо соціально-активної частини населення (діти, молодь,
населення працездатного віку).
В більшості АЗПСМ, ФАП та ФП створені необхідні умови для прийому
хворих, проводяться профілактичні та лікувальні заходи, здійснюється відбір
хворих для стаціонарного лікування та консультацій фахівців медичних закладів
вторинного та третинного рівнів. В ЛПЗ району набувають поширення
стаціонарозамінні форми лікування – денні стаціонари та стаціонари вдома. При
амбулаторіях ЗПСМ району функціонує 68 ліжок денного стаціонару:
– по 5 ліжок в амбулаторіях ЗПСМ сіл Бабанка, Дмитрушки, Дубова,
Іванівка;
– 10 ліжок в амбулаторії ЗПСМ с. Ладижинка;
– по 7 ліжок в амбулаторіях ЗПСМ сіл Колодисте, Родниківка, Старі
Бабани, Юрківка;
– 6 ліжок в амбулаторії ЗПСМ с. Кочержинці;
– 4 ліжка в амбулаторії ЗПСМ с. Сушківка.
З метою формування здорового способу життя та гігієнічного виховання
населення району за звітний період були проведені:
Форма роботи

2017р.

Лекції
Бесіди
Виступи на радіо

532
3147
48

Забезпечується охоплення профілактичним обстеженням жіночого
населення (більше 70%).
Санаторне оздоровлення дітей Уманського району в обласних
санаторіях по путівках отриманих КЗ «Уманський районний ЦПМСД»
2017 р.
№
«Сосновий
Пільгова категорія
«Пролісок»
Всього
п/п
бір»
–
1.
Діти під опікою
1
1
2.

З багатодітних
родин

24

24

48

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

Діти учасників
АТО
Діти – інваліди
Діти
медпрацівників
Діти ліквідаторів
аварії на ЧАЕС
«Д» хворі
Всього отримано
путівок
Всього
оздоровлено
Повернуто путівок
не використаними

1

2

3

2

–

2

2

1

3

1

–

1

45

8

53

81

38

119

76

35

111

5

3

8

Фінансування
На
2017р. затверджено бюджет на КЗ «Уманський центр ПМСД»
Уманської РР – 18009,9 тис. грн., профінансовано за 2017 рік – 15319,9 тис. грн.,
що складає 85,1% до запланованого на рік. Найбільші витрати становлять на
заробітну плату з нарахуваннями – 72,7%.
Фінансування закладів охорони здоров’я району
2015
2016
2017
11002,9
12671,6
18009,9
Бюджет
99,2%
98,8%
85,1%
% виконання
Фінансування на одного жителя району має тенденцію
до зростання і становить:
2015
2016
2017
Кошти на 1
253,36
2591,56
424,69
жителя району
На отримання медикаментів пільговими категоріями населення
використано коштів:
– в 2015 році – 180,6 тис. грн.
– в 2016 році – 300,0 тис. грн.
– в 2017 році – 237,8 тис. грн.
На закупівлю лікарських засобів, медикаментів, виробів медичного
призначення та ін. для надання невідкладної медичної допомоги населенню
району в АЗПСМ, ФАПах та ФП, – з місцевого бюджету постійно виділяються
кошти, а саме:
– у 2015 році – 515549,44 грн.
– у 2016 році – 1125571,12 грн.
– у 2017 році – 824308,92 грн.
На закупівлю дитячих молочних сумішей виділено з місцевого бюджету:
– у 2015 році – 78770,33 грн.
– у 2016 році – 104778,29 грн.
- У 2017 році за 11міс – 103224,60 грн

На закупівлю технічних засобів для забезпечення інвалідів та дітейінвалідів району з 2015 року починаючи, із районного бюджету виділялися
кошти:
памперси:
– в 2015 році – 33747,87 грн.
– в 2016 році – 144846,81 грн.
– в 2017 році – 197269,81 грн.
калоприймачі:
– в 2016 році – 26471,63 грн.
– в 2017 році – 40988,59 грн.
На закупівлю імунобіологічних препаратівв 2017 році виділено коштів з
місцевого бюджету - 97537,76 грн.
У 2017 році за рахунок спів фінансування коштів районного бюджету та
коштів сільськогосподарських підприємств придбано автомобіль для лікарської
амбулаторії с. Юрківка.
Надано однокімнатну квартиру заступнику головного лікаря ЦПМСД з
питань дитинства та материнства, на ремонт даної квартири з районного
бюджету виділено та використано 145 тис.грн.
Завдання на 2018 рік
- реалізація розробленої програми, яка затверджена рішенням районної
ради від 28.12.2016 року «Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної
допомоги населенню
району на засадах загальної практики – сімейної
медицини» на 2017-2021 роки».
- поступове зміщення пріоритетів з лікування хвороб на їх профілактику та
із стаціонарної допомоги на амбулаторно-поліклінічну;
- cтворення умов для ефективного функціонування лікувальнопрофілактичних підрозділів центру ПМСД, шляхом поліпшення їх матеріальнотехнічного забезпечення;
- поліпшення кадрового забезпечення;
- перехід до принципу надання медичних послуг на договірних засадах;
- впроваджувати в життя сучасну нормативно-правову базу з питань
регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров’я;
- впроваджувати єдину систему інформаційного забезпечення центру
ПМСД з використанням комп’ютерної техніки, уніфікацією методів і засобів
інформування, використання системи наукової медичної інформації.
- побудова нових приміщень під розміщення Уманської АЗПСМ та
АЗПСМ с.Ладижинка.
- облаштування будівлі в с. Паланка під відкриття АЗПСМ з послідуючим
дооснащенням та укомплектуванням кадрами (за участі Паланської ОТГ)
- відкриття опорних пунктів невідкладної допомоги при Уманській та
Ладижинській АЗПСМ для надання невідкладної допомоги жителям району.
- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування,
збільшення бюджетних асигнувань на первинну медичну допомогу.

Вирішення питань сімї, жінок, молоді та неповнолітніх
Одним із пріоритетних напрямків роботи районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – центру) є попередження негативних
ситуацій у родині, особливо у сім’ях з дітьми, та надання їм своєчасної
допомоги, шляхом раннього виявлення, обліку, забезпечення соціальної
підтримки та здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах.
Згідно
Соціального
паспорту
Уманського
району,
станом на 01.01.2018 року в районі налічується 63 сімей, які потрапили у
складні життєві обставини, в яких виховується 169 дітей, в тому числі 6 сімей, в
яких виховується 16 дітей в Паланській об'єднаній територіальній громаді;
11 неповнолітніх матерів; 763 матерів-одиначок, в яких виховується 1170 дітей;
705 неповних сімей, в яких виховується 992 дитина.
Зокрема, протягом 2017 року на обліку центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді перебувало 77 сімей, які потрапили у складні життєві обставини,
в яких виховувалось 205 дітей.
Протягом звітного періоду спеціалістами центру здійснено виїзди в сім'ї
вище зазначеної категорії, складено акти оцінок потреб, надано необхідні
соціальні послуги та проведено профілактичні бесіди з батьками щодо
профілактики вживання спиртних напоїв, ведення здорового способу життя,
попередження виникнення насильства у сім'ях, виконання належних
батьківських обов’язків, дотримання санітарно-гігієнічних умов проживання,
раціонального використання державної соціальної допомоги на дітей та ін.
У результаті проведеної роботи у звітному періоді 16 сімей, в яких
виховується 62 дітей перебували під соціальним супроводом.
У ході соціального супроводу було: поліпшено умови проживання у
10-ти сім'ях; надано допомогу одягом та дитячими іграшками для 7 сімей;
надано шкільне приладдя для 3 дітей-першокласників; надано сприяння в
оздоровленні для 6 дітей із 2 сімей; 7 сім'ям надано допомогу у оформленні
соціальних виплат.
З метою привітання дітей із Днем Святого Миколая 60-м дітям із сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах було вручено солодкі подарунки.
Протягом звітного періоду фахівцем із соціальної роботи було проведено
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо попередження вчинення повторних
злочинів з 70 особами молодіжного віку та 4 неповнолітніми, які відбували
покарання умовно.
Станом на 01.01.2018 року в Уманському районі створено та функціонує 6
прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей та 2 дитячих будинки сімейного
типу, в яких виховується 12 дітей. Протягом звітного періоду спеціалістами
центру здійснювалось соціальне супроводження вище зазначених сімей, в ході
якого проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з батьками щодо
адаптації дітей в сім'ях та навчальних колективах, щодо підготовки дітей до
самостійного життя, оздоровлення дітей в санаторних закладах, залучення дітей
до гурткової роботи та ін..
З 14 по 18 серпня 2017 року спеціалістами Черкаського обласного та
Уманського районного центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було

організовано та проведено навчання для прийомних батьків та батьківвихователів Черкаської області. Зокрема, з Уманського району у навчанні взяли
участь 8 прийомних батьків.
По завершенню навчання кожному учаснику перепідготовки було вручено
довідку про проходження курсу підвищення кваліфікації прийомних батьків та
батьків-вихователів.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в районному центрі соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді перебуває 378 учасників АТО, в яких виховується 264
дитини.
З метою визначення потреб та надання необхідної соціальної допомоги
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей спеціалістами центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вивчено потреби 297 сімей
учасників АТО, в яких виховується 158 дітей.
За результатами вивчених потреб спеціалісти центру вирішують питання
щодо надання необхідних соціальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей,
а саме: сприяння у оформленні необхідних соціальних допомог, оздоровлення,
отримання гуманітарної та матеріальної допомоги, соціально-реабілітаційних
послуг, професійної підтримки та працевлаштування, психологічної допомоги.
Протягом звітного періоду центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді були проведені такі основні заходи та благодійні акції:
- в березні-квітні 2017 року в Уманському районі проведено
Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця».
Мета акції полягала у зборі коштів для придбання медичного обладнання
для лікування дітей з вадами зору. До проведення акції долучилось
10 волонтерів, які навчаються в Дмитрушківській, Ладижинській, Паланській,
Родниківській, Сушківській загальноосвітніх школах, Собківському НВК та
Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини.
За підсумками акції загалом було зібрано кошти у сумі 2573 грн., що були
перераховані волонтерами на єдиний банківський рахунок ВБФ «Серце до
серця».
З нагоди відзначення Дня захисту дітей, напередодні 1 червня 2017 року
було організовано та проведено ряд заходів для вихованців Ладижинської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат та дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та
дитячому будинку сімейного типу.
- у серпні 2017 року центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
було проведено благодійну акцію «В школу – з радістю». Основною метою акції
було надати адресну допомогу шкільним приладдям дітям-першокласникам, які
виховуються у категорійних сім'ях.
В ході проведеної акції, що тривала з 21 по 31 серпня 2017 року,
спеціалісти
центру відвідали та вручили шкільне приладдя для
40 дітей-першокласників із категорійних сімей, зокрема 13 дітей учасників АТО,
7 дітей з особливими потребами, 20 дітей із сімей, що потрапили у складні
життєві обставини.
- з 1 по 6 грудня 2017 року до Міжнародного Дня інвалідів, було відвідано
та вручено подарунки 50-м дітям-інвалідам Уманського району, в тому числі
15-м дітям-інвалідам, які мають діагноз ДЦП.

З метою підтримки творчого потенціалу дітей з вадами здоров’я, сприяння
формуванню активної життєвої позиції, привернення уваги суспільства до дітей
з особливими потребами на базі факультету соціальної та психологічної освіти
відбувся ІV фестиваль творчості «Рівні між собою ми, будемо разом Я і Ти».
Вже традиційно, за сприяння центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді в даному заході беруть участь діти Уманського району.
- 14 грудня 2017 року у фестивалі взяли участь та активно проявили свої
творчі здібності 10 дітей-інвалідів району, які мають творчі здібності.
- 19 грудня 2017 року, з нагоди відзначення Дня Святого Миколая центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було вручено подарунки 60 дітям із
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Діти даної категорії
взяли участь у районному заході, присвяченому Дню Святого Миколая.
З метою попередження негативних явищ у молодіжному середовищі
спеціалістами центру постійно проводиться індивідуальна та групова робота з
учнівською молоддю та батьківськими колективами на теми: «Негативний вплив
паління, алкоголізму на організм людини», «Профілактика ВІЛ/СНІДу»,
«Торгівля людьми. Небезпека поруч», «Права та обов'язки дітей»,
«Попередження насильства в сім'ях», «Ведення здорового способу життя».
Протягом звітного періоду було проведено 37 групових заходи, якими було
охоплено 668 учасники.
Зокрема, з 2 по 9 жовтня 2017 року під час проведення тижня права в
навчальних закладах району було проведено 3 виховних заходи, якими охоплено
64 учасники.
1 грудня 2017 року з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з
ВІЛ/СНІДом, проведений захід в Доброводівському НВК І-ІІІ ступенів на тему:
«Профілактика ВІЛ/СНІДу».
Під час проведення щорічної акції «16 днів проти насилля», що тривала з
25 листопада по 10 грудня 2017 року було організовано та проведено 3 групові
заходи з учнівською та студентською молоддю на тему: «Молодь проти
насильства».
Станом на 31.12.2017 у районі проживає 7 522 дітей, з них на первинному
обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 136 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, 22 дитини влаштовані у
прийомні сім’ї та 11 – у дитячі будинки сімейного типу та 93 дитини – у сім’ї
опікунів/піклувальників, 6 - в інтернат них закладах, 3 - у сім'ях родичів
знайомих.
Сімейними формами виховання охоплено 126 дітей (93,3 % від загальної
кількості дітей, які перебувають на первинному обліку).
На території району проживає 112 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Функціонує 6 прийомних сімей, в яких проживає 12
дітей, два дитячі будинки сімейного типу, де виховується 12 дітей, та 60
опікунських сімей, у яких перебуває 88 дітей. Крім того, 18 дітей виховуються у
сім’ях усиновителів.
Контроль за умовами виховання, утримання та проживання дітей в сім’ях
здійснюється належним чином: складені графіки відвідування сімей відповідно
до вимог чинного законодавства, обстежуються умови проживання,

забезпечення дітей навчанням, вихованням, медичним наглядом, емоційним
розвитком, підготовки їх до самостійного життя та інші питання.
У продовж року надано статус 24 дітям, з них 10- дитини-сироти та 14 дитини, позбавленої батьківського піклування. Основним завдання служби у
справах дітей є влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання. За
результатом проведеної роботи із 24 вище вказаних дітей, 18 – влаштовані у
сімейні форми виховання (одну ПС перепрофільовано у ДБСТ); 1 –усиновлено,
4 – у центрі соціально-психологічної реабілітації, 1- у сім'ї родичів.
Створено реєстр житлових будинків, власниками або користувачами яких є
діти. Із 135 дітей, які перебувають на первинному обліку служби, у власності
мають житло 10 дитини, 78 дітей має право користуватися житлом, немає житла
– 44.
На квартирному обліку щодо поліпшення житлових умов перебуває 6 осіб,
із них: 1 – дитина, позбавлена батьківського піклування та 6 осіб – з їх числа.
На період звітності працівниками служби 100% обстежено сім’ї, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування За
результатами обстежень окремим опікунам/піклувальникам вказано на недоліки.
Одним із видів влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання –
є усиновлення, що визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Внаслідок усиновлення,
дитина втрачає статус дитини-сироти і стає сином чи донькою.
Так, упродовж 2017 року усиновлено громадянами України 3 дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Всього на території району проживають 17 сімей, які виховують 18
усиновлених дітей. Упродовж поточного року здійснено 12 перевірок, фактів
порушень прав дітей не встановлено. На обліку служби у справах дітей
перебуває 1 пара громадян України, які мають бажання усиновити дитину до 5
років.
Щорічно служба у справах дітей здійснює контроль за умовами виховання,
утримання і розвитку підопічних, прийомних дітей та вихованців дитячого
будинку сімейного типу, готує висновок на кожну сім’ю про стан виховання,
утримання і розвиток дітей на підставі інформацій, що надаються фахівцем, який
здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного закладу
або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається
дитина, дільничним лікарем-педіатром і дільничним інспектором районного
відділу поліції.
Службою у справах дітей проводиться комплексна робота щодо соціального
захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Зазначені питання знаходяться на постійному контролі служби у справах
дітей, а тому регулярно обговорюються на засіданнях комісії
райдержадміністрації з питань захисту прав дитини.
Дотримуючись вимог чинного законодавства щодо порядку взаємодії
фахівців служби у справах дітей з працівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації, Уманського районного відділку поліції, органів місцевого
самоврядування та районного центру СССДМ у координації зусиль з питань
попередження насильства в сім’ї. Так, упродовж звітного періоду до служби у

справах дітей не надійшло жодного повідомлення щодо можливого вчинення
насильства по відношенню до дітей.
Щорічно у листопаді - грудні з учнями навчальних закладів району у рамках
правового виховання учнівської молоді та національної компанії «Стоп
насильству!» та проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»
проводиться методична робота - виховні лекції, тренінги у навчальних закладах
району.
Станом на 31.12.2017 року на обліку служби перебувають 12 дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах із 4 сімей, де батьки ухиляються від
виконання батьківських обов’язків.
Крім того, станом на 31.12.2017 на території Уманського району
проживають 66 сімей, у яких батьки мало приділяють уваги питанням
виховання, навчання та забезпечення належних умов для проживання власним
дітям. У цих сім’ях проживають 173 дитини. Тому, працівниками служби
регулярно здійснюється патронаж даних сімей, проводяться роз’яснювальнопрофілактичні бесіди, з метою підняття їх виховного потенціалу, надаються
рекомендації щодо підтримки теплоти сімейних стосунків, взаєморозуміння між
членами родини, відповідальності, як за власні вчинки, так і за вчинки дітей та
інше. Упродовж звітного періоду усі 66 сімей були неодноразово відвідані
спеціалістами служби у справах дітей за участю педагогічних, медичних
працівників, органів виконавчої влади на місцях, правоохоронних органів та
районного центру СССДМ.
З метою запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності,
бродяжництву та жебрацтву, службою спільно з Уманським районним відділком
поліції на території району проведено 67 профілактичних рейдів «Діти вулиці»,
«Канікули», «Випускний вечір», «Останній дзвоник», «Урок», у ході яких
обстежено 97 сімей. Виявлено 45 дітей, з них: з вулиці – 8, із сімей- 28.
Влаштовано 16 дітей до ОМЦСПРД, та 2 – до центральної районної лікарні. За
віковою категорією діти поділяються: до 6 років - 13, від 6 до 14 років – 20 та від
14 до 18 років – 12 дітей.
Метою роботи з сім’ями, де батьки ухиляються від виконання своїх
батьківських обов’язків та ведуть асоціальний спосіб життя, є збереження
біологічної сім’ї, недопущення вилучення дітей з сім’ї, відновлення її
функціональної спроможності щодо виховання дітей.
Тому, службою вживаються всі необхідні заходи щодо вчасного вирішення
питання про повернення дітей у родину батьків. Так, упродовж року з Центру
було повернено 11 дітей у родину батьків та 7 – за місцем навчання.
З метою проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями,
службою у справах дітей спільно з працівниками шкіл та сільських рад, поліції
проводяться відвідування таких сімей. Упродовж року обстежено 90 сімей, де
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. За підсумками
проведеної роботи 54 батьків попереджено, відносно 36 направлено клопотання
до поліції
притягнення до відповідальності, 31 особу притягнуто до
адміністративної відповідальності за порушення прав дітей.
Звичайно ж, останнім заходом після низки проведеної службою у справах
дітей, спільно з усіма зацікавленими структурами, роботи з сім’ями, які
опинилися в складних життєвих обставинах, є позбавлення батьківських прав.

Як результат роботи, органом опіки та піклування у 2017 році подано 7
позовів щодо позбавлення батьківських прав.
Завдання служби у справах дітей - захищати дітей, які мають конфлікт із
законом, вивчити умови та причини, які підштовхнули дитину до скоєння
злочину. Цього року працівники служби 19 у судових засіданнях було захищено
інтереси 5 дітей, які перебувають у конфлікті із законом.
Для створення системи профілактики правопорушень серед дітей
щоквартально проводяться звірки служби у справах дітей з ювенальною
превенцією та дільничними інспекторами поліції щодо обліку неблагополучних
сімей, підлітків схильних до вчинення правопорушень і злочинів. Проводиться
взаємоінформування.
9. Використання землі, природних ресурсів, охорона навколишнього
природнього середовища.
Основу аграрного сектору району становить 37 великотоварних
сільськогосподарських підприємств, які обробляють 60,3 % орних земель
району, або 56,6 тис. га ріллі. В районі здійснюють виробничу діяльність 87
фермерських господарств, які обробляють 10,9 ти. га ріллі.
Земель державної власності (земель запасу та резервного фонду) є в
наявності 6274,1 га, з яких передано в оренду 6058,94 га, не передано в оренду
235,18 га.
Розпайовано між членами колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств 79710,98 га, із них 15538,9 га обробляється одноосібно.
Передано у власність громадян для ведення особистого селянського
господарства 4799,11 га та 3573,01 га перебуває у постійному користуванні.
Під господарськими будівлями і дворами обліковується 1622,39 га
земель, з яких перебуває в оренді 412,22 га, не передано в оренду – 478,45 га,
використовують без договору оренди – 605,68 га, у постійному користуванні та
приватній власності – 126,03 га.
Земель водного фонду обліковується 1922,71 га, з яких передано в
оренду 938,59 га, не передано – 468,39 га та використовують без укладання
договору 382,53 га, у постійному користуванні – 133,21 га.
У межах населених пунктів обліковується 855,97 га земель водного
фонду, з яких передано в оренду 508,85 га, не передано – 267,84 га та
використовують без укладання договору 71,88 га, у постійному користуванні –
7,4 га.
За межами населених пунктів обліковується 1066,74 га земель водного
фонду, з яких передано в оренду 429,74 га, не передано – 200,55 га та
використовують без укладання договору 310,64 га, у постійному користуванні –
125,81 га.
10.
Оборонна робота та мобілізаційна підготовка.
1. Виконання планових завдань з призову громадян України на строкову
військову службу 2017 року
Відповідно районної цільової програми «Призовна дільниця» на 2017-2019
роки з районного бюджету у 2017 році виділено кошти у сумі
116,0 тис. грн.,
з них:

- перевезення призовників з населених пунктів на обласний збірний пункт
м. Черкаси – 62,52 тис. грн.;
- придбання ПММ для діяльності робочої групи з організації проведення
призову громадян України на строкову військову службу у 2017 році (далі –
робоча група) – 14,0 тис. грн.;
- придбання наручних годинників з патріотичною символікою для відзнаки
патріотичної молоді району, яка направляється для служби у Збройні Сили
України на суму – 26,48 тис. грн.;
- придбання медичних витратних матеріалів для проведення медичного
обстеження призовників з населених пунктів району на суму – 12,0 тис. грн.;
- придбання канцтоварів та канцприладдя для призовної медичної
комісії – 1,0 тис. грн.
Відповідно до розпорядження райдержадміністрації від 06.06.2016 «Про
робочу групу з організації проведення призову громадян України на строкову
службу у 2016 році» у складі структурних підрозділів райдержадміністрації,
Уманського об’єднаного міського військового комісаріату,
Уманського
районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській
області проведена робота з організації проведення призову громадян України на
строкову військову службу у 2017 році, для забезпечення оповіщення та
поставки людських ресурсів до районної призовної дільниці Уманського ОМВК.
Робочою групою здійснювалось оповіщення призовників в 48 населених
пунктах району та проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота із
призовниками та їх батьками щодо адміністративної та кримінальної
відповідальності за ухилення від виконання обов’язку по проходженню
військової строкової служби. У селах району розповсюджені листівки «Пам’ятка
призовнику» та «Умови проходження військової строкової служби».
На сайті райдержадміністрації була розміщена інформація про хід призовної
кампанії, направлені матеріали до друкованих видань. Під час призовної
кампанії проводились координаційні та цільові наради з питань призову
громадян на строкову військову службу.
Під час прозову здійснювався щоденний моніторинг стану проходження
призовниками медичної комісії та відправок до обласного пункту збору.
Проведені збори з секретарями сільських та селищних рад з питань
оповіщення та доставки призовників до військового комісаріату.
Згідно плану Черкаського обласного військового комісаріату для
Уманського ОМВК підлягало призову:
весна 2017 року - 40 призовників.
осінь 2017 року – 38 призовників
Відповідно до наказу військового комісара Уманського ОМВК від
30.03.2017 № 95 планове завдання для Уманського району на весняний призов
було встановлено 15 кандидатів.
Весною 2017 року до лав Збройних Сил України Уманським ОМВК
відправлено 18 осіб (45 % від планового завдання), у т.ч. 15 осіб з Уманського
району, що складає 100 % від окремого планового завдання для Уманського
району.
Восени 2017 року до лав Збройних Сил України Уманським ОМВК
відправлено 33 особи (87 % від планового завдання), у т.ч. 18 осіб з Уманського

району, що складає 120 % від окремого планового завдання для Уманського
району.
Уманським районом завдання по призову громадян на строкову військову
службу в 2017 році виконано.
2. Виконання планових завдань з призову громадян України на контрактну
військову службу в 2017 році
Відповідно до розпорядження першого заступника начальника
Генерального штабу Збройних Сил України від 06 січня 2017 року № 321/149,
завдання для Уманського ОМВК і райдержадміністрації з призову громадян
України на контрактну військову службу в 2017 році становило:
1. На І квартал 2017 року 24 кандидата, з них по Уманському району - 8
кандидатів. Уманським ОМВК відправлено 14 кандидатів що складає 58 % від
загального планового завдання, з них 7 кандидатів з району, що складає 88 %
від планового завдання для району.
2. На ІІ квартал 2017 року 24 кандидата, з них по Уманському району - 8
кандидатів. Уманським ОМВК відправлено 14 кандидатів що складає 58 % від
загального планового завдання, з них 7 з району, що складає 88 % від
визначеного завдання для району.
3. На ІІІ квартал 2017 року 23 кандидата, з них по Уманському району - 8
кандидатів. Уманським ОМВК відправлено 7 кандидатів що складає 29 % від
загального планового завдання, з них 5 з району, що складає 63 % від
визначеного завдання для району.
4. На ІV квартал 2017 року 22 кандидата, з них по Уманському району - 8
кандидатів. Уманським ОМВК відправлено 15 кандидатів що складає 63 % від
загального планового завдання, з них 5 з району, що складає 63 % від
визначеного завдання для району.
Райдержадміністрацією з питань сприяння реалізації планів генерального
штабу Збройних Сил України щодо обсягу відбору громадян на військову
службу за контрактом проводяться відповідні заходи:
- наради за участі райдержадміністрації, Уманського ОМВК та органів
місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання завдань з поставки
людських ресурсів на службу за контрактом;
- у районному центрі зайнятості на семінарах представниками військового
комісаріату з громадянами району проводиться індивідуальні співбесіди з
агітації на військову службу за контрактом;
Уманським ОМВК оновлена інформація по агітації серед молоді району
через веб-сайти району, газети та відповідальних осіб за ведення військового
обліку в сільських, селищних радах по перевагам служби за контрактом та
можливості отримання вищої освіти у військових навчальних закладах;
- на стендах сільських і селищних рад розміщенні інформаційні матеріали
про запрошення (працевлаштування) до Збройних Сил України.
Для покращення стану виконання плану відбору кандидатів на військову
службу рішенням сесії районної ради від 23.03.2017 №17-8/VII затверджено
Цільову програму підтримки військовослужбовців військової служби за
контрактом, які уклали контракт у 2017 році, та членів їх сімей, згідно з якою
проведено виплату в 2017 році 200 тис. грн. 20 особам.
3.Виконання завдань з надання шефської допомоги

На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 за
Уманською районною державною адміністрацією закріплена військова частина
А2012, над якою здійснюється шефська допомога.
Відповідно до розпорядження
райдержадміністрації від 24.03.2016
№ 69 «Про організацію роботи зі здійснення шефства над військовою частиною
Збройних Сил України», Районної програми надання шефської допомоги
військовій частині А2012 райдержадміністрацією, установами району проведена
робота для підвищення рівня бойової готовності військової частини на 2017 рік.
З цією метою військовій частині А2012 із районного бюджету виділено
субвенцію на загальну суму 50,0 тис. грн. для поточного ремонту казармено житлового фонду частини.
Кошти освоєні повністю. Ремонт проведено на 100 % і завершено у
листопаді 2017 року.
Сектором культури райдержадміністрації організовувалась практична
допомога військовому підрозділу - догляд за Алеєю здоров’я, висадженою на
території військової частини А2012 у 2016 році. На алеї були посаджені фруктові
дерева, кущі та квіти, які можна використовувати як оздоровчі чаї та відвари.
Для колективу підшефної частини проведенні концерти за участю
музичних колективів, закладів освіти району:
14.10.2017 в с. Родниківка до Дня Козацтва та Дня захисників України;
06.12.2017 до дня Збройних Сил України на території військової частини
А2012.
11.
Суспільно-політична ситуація (забезпечення законності,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, взаємодія з
громадськістю, участь громадськості у суспільному житті району, стан
національних відносин, релігійна ситуація, інформаційна діяльність).
У районі зареєстровано 89 районних організацій політичних партій та 68
громадських організації.
І. Найбільш активні районні організації партій
1) Уманська районна організація Блок Петра Порошенка «Солідарність»;
2) Уманська районна організація Аграрної партії України;
3) Уманська районна організація ВО «Батьківщина»;
4) Уманська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
ІІ. Найбільш активні районні громадські організації:
1) Громадська організація «Координаційний центр захисниківУманщини»;
2) Громадська організація «Уманськаміськрайоннаспілкаучасників АТО»;
3) Громадська організація «Уманський міськрайонний центр «До перемоги»;
4) Уманська районна організація ветеранів;
5) Уманська районна організація «Союз. Чорнобиль. Україна»;
6) «Уманське козацтво» Черкаського крайового товариства Українського
козацтва;
7) Уманська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста;
8) Об’єднана рада воїнів-інтернаціоналістів Уманщини.
ІІІ. Склад Уманської районної ради (50 депутатів)
Фракції:
БПП «Солідарність»
23 депутати
46 %
Аграрна партія України
14 депутатів
28 %

ВО «Батьківщина»
8 депутатів
16 %
Радикальна партія
5 депутатів
10 %
Склад Паланської сільської об'єднаної територіальної громади:
Аграрна партія – 11 депутатів (42,31 %)
БПП «Солідарність» - 10 депутатів (38,46 %)
«Справедливість» - 1 депутат
«Об’єднання Самопоміч» - 1 депутат
«Радикальна партія Олега Ляшка» - 1 депутат
ВО «Батьківщина» - 1 депутат
Самовисування - 1 депутат.
Розпорядженням райдержадміністрації від 9 лютого 2017 року було
затверджено склад громадської ради при Уманській райдержадміністрації, в яку
увійшло 15 найактивніших громадських організацій району. На засіданнях
громадської ради обговорюються важливі події суспільного життя, спільно
вирішуються актуальні питання. Серед тематики засідань:
1.
Про добровільне об’єднання територіальних громад Уманського
району;
2. Національно-патріотичне виховання в освітніх закладах району;
3. Участь у всіх заходах, які проводяться в районі райдержадміністрацією;
4. Аналіз та ефективність роботи Уманської райдержадміністрації;
5. Питання ліквідації аварійної недобудованої Черповодівської школи.
6. Проект «Золотий фонд українського села».
7 Співпраця із ЗМІ, випуск газети «Вулик».
8. Участь в перешкоджанні корупційній діяльності на теренах району
(проведено аналіз декларацій посадовців).
9. Інформаційна підтримка розвитку спорту в районі.
10. Робота з ветеранами війни, в тому числі в АТО (постійний моніторинг
питань їхнього соціального захисту).
11. З’ясування позиції селян щодо продажу землі (згідно опитування,
населення району вважає, що зняття мораторію на продаж землі – не на часі).
Суспільно-політична ситуація в Уманському районі стабільна. Рівень
соціальної напруги низький.
Релігійна мережа в Уманському районі станом на 1 грудня 2017 року
представлена 3 віросповідними напрямами, в межах яких діє 50 релігійних
організацій. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують
25 культових та інші пристосовані під молитовні будівлі (15 культових споруд
знаходяться у власності церков).
Створена впродовж останніх років інституційна мережа релігійних
організацій зберігає на території району сталу конфігурацію і відповідає
релігійним потребам віруючих.
За конфесійною ознакою розподіл релігійних організацій свідчить про
домінування в районі православ’я, до складу якого на кінець 2017 року увійшло
43 релігійних організації (38 Московського і 5 Київського патріархату), що
становить 86 % від загальної кількості релігійних осередків віруючих у районі.
Відповідно, євангельських християн-баптистів – 12 %, адвентистів сьомого дня –
2 %.

Випадків порушення чинного законодавства в галузі свободи совісті та
діяльності релігійних організацій у 2017 році посадовими та службовими
особами державних органів влади чи органів місцевого самоврядування
зафіксовано не було.
З метою попередження конфліктів та правопорушень у релігійному
середовищі Уманського району для релігійних та громадських організацій,
політичних партій, представників державних органів та органів місцевого
самоврядування, окремих громадян спеціалісти райдержадміністрації проводили
бесіди, виступи в засобах масової інформації, інші роз’яснювальні заходи щодо
дотримання та застосування чинного законодавства в галузі свободи совісті.
На виконання Плану заходів облдержадміністрації щодо реалізації Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020, відділом з суспільно-політичних питань, регіональноінформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації було розроблено та затверджено відповідний План заходів
районної державної адміністрації, націлений на забезпечення в повному обсязі
прав національних меншин на території сіл району. Згідно якого у
загальноосвітніх навчальних закладах району ведеться облік дітей ромської
національності. В селах Ятранівка, Родниківка, Краснопілка проживають сім’ї
ромів. Для цих дітей створені сприятливі умови для відвідування школи. Класні
керівники проводять бесіди, відвідують учнів вдома, оглядають умови
проживання.
З метою створення умов для збереження та розвитку культур національних
меншин, що мешкають на теренах Уманщини, бібліотеки району здійснюють
підтримку культурної діяльності представників інших національностей,
сприяють участі їх у районних конкурсах художньої самодіяльності, виставках
етнографічної тематики.
У сільських та районній бібліотеці організовано та постійно діють книжкові
виставки на тему: «Расизм та ксенофобія в Україні – нові виклики правам
людини»; проведено години спілкування на тему: «Духовність проти
ксенофобії»; здійснено огляди літератури та преси на тему: «Чи може інший
стати другом?»
На базі бібліотечних філій проводяться тематичні тренінги: «Толерантність
у полікультурному суспільстві», з метою підвищення рівня обізнаності молоді з
питань боротьби з ксенофобією та расизмом.
За клопотання районної державної адміністрації відповідно до законів
України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до
публічної інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», Указу Президента України від 01.08.2002
№ 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади» з метою реалізації державної інформаційної політики,
спрямованої на утвердження свободи слова, більш предметного доведення
необхідної інформації про події у районі до органів самоврядування,
депутатського корпусу, жителів району, розвитку і поліпшення інформаційної
інфраструктури Уманською районною радою затверджено районні програми.

Програмою висвітлення діяльності органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування на телебаченні та в друкованих засобах масової інформації на
2016 – 2020 рокибулопередбачено на 2017 рік кошти в сумі 80 тис. грн: 40 тис.
грн – телебачення, 40 тис. грн – друковані засоби масової інформації. Усі кошти
використано за призначенням.
Так, було укладено договори з газетою «Уманська зоря» на загальну суму
40 тис. грн. За цей період в газеті опубліковано 158 матеріалів. З них: з питань
медицини – 10 (програма «Доступні ліки», відкриття палат для породіль в ЦРЛ,
графік роботи флюорографа по селах району, перспективи розвитку
госпітального округу, нове обладнання і нові можливості ЦРЛ), освіти, молоді та
спорту – 22 (педагогічна конференція, день захисту дітей, учень року, творчоінтелектуальний конкурс «Ігри патріотів», патріотичне виховання, учитель року,
дитячі конкурси, спортивні заходи), соціального захисту – 13 (можливість
психологічної допомоги учасникам АТО, як учасникам АТО отримати житло,
роз’яснення порядку нарахування житлових субсидій, фінансування пільгових
перевезень, як здійснюється соціальний захист чорнобильців, про послуги
територіального центру надання соціальних послуг), культури – 14 (дні села,
робота будинків культури, бібліотек, музеїв), відзначення пам’ятних та
святкових дат – 22 (День Соборності України, День Незалежності України, День
Захисника України, День пам’яті жертв Голодомору, День вшанування учасників
ліквідації на Чорнобильській АЕС, День працівників сільського господарства),
сільського господарства – 10 (хід посівної та жнивної кампанії, роль розвитку
кооперативів у селах), привітання керівництва райдержадміністрації з нагоди
професійних та державних свят – 14; інформаційно-аналітичні огляди з
актуальних питань життєдіяльності району, інформація про основні події та
важливі заходи, що відбуваються в районі, регуляторні акти – 45 (наради,
семінари, виїзди, загальні збори громадян тощо).
Договір було укладено з телекомпанією «Сатурн – ТV» на загальну суму
35 тис. грн. В ефірі з початку року вийшло 43 відеоматеріали (загальна сума
хвилин – 291).
Також договір на суму 5 тис. грн було укладено з КП «Телекомпанія
«Умань». За звітний період компанією виготовлено 6 відеоматеріалів (загальна
сума хвилин – 15).
Районною програмою підтримки діяльності редакції радіомовлення міста
Умані та Уманського району на 2016-2019 роки передбачено на 2017 рік 133 тис.
грн, виділено станом на 18.12.2017 – 99 тис. грн.
Упродовж звітного періоду в ефірі радіомовленням м. Умані та Уманського
району прозвучало 156 виступів голови райдержадміністрації, працівників
структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, закладів району з
актуальних питань життєдіяльності району.
Журналістами створюються та розповсюджуються публіцистичні,
культурно-освітні,
навчальні
та
розважальні
програми,
об’єктивно
висвітлюються всі факти та події, намагаються забезпечувати високий
професійний рівень радіопрограм.
Органи місцевої виконавчої влади не допускали втручання у творчу
діяльність журналістів.

Форми роботи щодо забезпечення відкритості діяльності органів районної
виконавчої влади та місцевого самоврядування постійно урізноманітнюються і
вдосконалюються.
Аби забезпечити всебічне висвітлення життя району, спеціалістами відділу з
суспільно-політичних питань, регіонально-інформаційної політикита зв`язків із
засобами масової інформації складено та затверджено графік виступів у ефірі та
подання статей до редакцій друкованих видань.
Відділ забезпечує присутність журналістів на всі заходи, що проводяться у
районі.
Інформацію про проведені заходи у районі висвітлено на сторінках вебсайту Уманської районної державної адміністрації.
У
жовтні
2017
року
забезпечено
розробку
нового
сайту
райдержадміністрації, на якому здійснено повне оновлення інформації про
діяльність всіх структурних підрозділів адміністрації.
Носії зовнішньої реклами:
Загальна кількість рекламних конструкцій – 11
Кількість площин – 11
Кількість соціальної реклами – 11.
Протягом 2017 року забезпечено розгляд 28 запитів на публічну інформацію
та 8 депутатських запитів.

Керівник апарату райдержадміністрації

Н.М. Сиротюк

