Публічний звіт голови
Чигиринської районної державної адміністрації В.А. Клименка
за 2018 рік
Шановні присутні!
Протягом 2018 року районна державна адміністрація спільно із місцевими та
територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
проводили цілеспрямовану роботу щодо виконання стратегії регіонального
розвитку Чигиринського району на період до 2020 року, а також програми
економічного і соціального розвитку у 2018 році.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна
державна адміністрація в межах повноважень здійснює виконавчу владу на
території району та реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.
Над основними завданнями
щодо здійснення основних галузевих
повноважень у структурі Чигиринської районної державної адміністрації
працюють відповідні управління та відділи.
Чисельність працівників районної державної адміністрації складає 89
штатних одиниць:
апарат – 17 державних службовців, 10 - інші посади недержавної служби;
структурні підрозділи – 60 державних службовців, 2 - інші посади
недержавної служби.
Станом на 1 січня 2019 року фактично працювали 71 державний службовець,
вакантних посад - 6.
З початку 2018 року пройшли підвищення кваліфікації 12 державних
службовців.
За звітний період було розроблено та внесено на розгляд депутатів районної
ради 25 районних програм. До 14 програм внесено відповідні зміни та
доповнення.
Упродовж
року проведено 12 засідань колегії районної державної
адміністрації, де було розглянуто 68 питань. За результатами видано 28
протокольних доручень.
За 2018 рік прийнято 573 розпорядження районної державної адміністрації, з
них 180 – з кадрових питань.
При районній державній адміністрації діє громадська рада. В 2018 році
проведено 4 її засідання, на яких розглядалися питання: регіонального розвитку
Черкащини, туристичної привабливості району, розвиток громадянського
суспільства тощо.
Протягом звітного періоду організовувалась претензійна та позовна робота,
забезпечувалось представництво районної державної адміністрації в судах під час
розгляду правових питань і спорів. Протягом 2018 року Чигиринська
райдержадміністрація була стороною у 46-ти судових справах, які розглядалися у
судах в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства.
У звітному періоді до районної державної адміністрації всього надійшло 4570
вхідних листів, з них:
24 укази Президента України,
233 постанов, доручень та розпоряджень Кабінету Міністрів України,

2

55 розпорядчих документів голови Черкаської
обласної
державної
адміністрації.
Зареєстровано та направлено виконавцям 1452 вихідних документи.
Районною державною адміністрацією протягом минулого року підготовлено
та видано 393 розпорядження з основної діяльності.
Звернення громадян
За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 351
звернення громадян, що на 2, або 0,6%, більше, ніж у 2017 році.
На розгляд з урядової телефонної «гарячої лінії» надійшло 265 звернень
громадян, що на 40, або 17,8% більше у порівнянні з минулим роком. Найбільше
звернень, які надійшли, стосувалися питань соціального захисту, а саме щодо
призначення субсидії на житлово-комунальні послуги, своєчасності виплати
субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, а також соціальних виплат, комунального господарства, діяльності
місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 107 звернень від
найменш захищених категорій населення: від ветеранів праці, пенсіонерів – 50,
інвалідів, учасників бойових дій, вдів, загиблих на фронті – 30, багатодітних
сімей, одиноких матерів – 27.
Із загальної кількості звернень, що надійшли на адресу районної державної
адміністрації, на 283 (80,6%) звернення надано роз’яснення про порядок їх
вирішення, 68 (19,4 %) звернень – питання вирішено на користь заявників.
Аналізуючи роботу зі зверненнями громадян у виконкомах сільських рад,
спостерігається ріст звернень по Галаганівській, Іванівській, Матвіївській,
Тіньківській та Худоліївській сільських радах.
Стан злочинності
Протягом 2018 року зареєстровано 3436 заяв та повідомлень про кримінальні
правопорушення та інші події (проти 3693 в 2017 році), до єдиного реєстру
внесено 501 інформацію. На кінець року залишається 484 кримінальних
проваджень.
В порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України
затримано 9 осіб, відносно 7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, 2 звільнено судом та обраний домашній арешт, решті осіб обирався
запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Відбулося зменшення хуліганства (2 проти 3 в 2017 році), незаконних
заволодінь транспортними засобами (8 проти 12 в 2017 році). Відбувся ріст
крадіжок (250 проти 239 в 2017 році), умисних знищень або пошкоджень майна (9
проти 6 в 2017 році).
Упродовж 2018 року Чигиринським відділенням поліції проводилася робота
по виявленню злочинів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів.
Бюджетна політика
Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного
виконання зведеного бюджету району.
Дохідна частина бюджету району станом на 01 січня 2019 року по власних
доходах загального фонду при затверджених місцевими радами планових
показниках у сумі 98 мільйонів 920 тисяч гривень фактично виконана на 109
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мільйонів 83 тисячі гривень, що становить 110,3 %, перевиконання
склало 10 мільйонів 163 тисячі гривень.
Районний бюджет за січень-грудень 2018 року виконаний на 107,2%, при
плані 54 мільйона 252 тисячі гривень, фактичне виконання склало 58 мільйонів
135 тисяч гривень, перевиконано на 3 мільйона 883 тисячі гривень.
Аналізуючи виконання дохідної частини зведеного бюджету району у розрізі
податків, доречно зазначити, що планові показники виконано по всіх дохідних
джерелах, які надходять до місцевого бюджету.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина
бюджету району по власних і закріплених доходах загального фонду збільшилася
на 20 мільйонів 848 тисяч гривень, або на 123,6%, зокрема, за рахунок податку та
збору на доходи фізичних осіб – 12 мільйонів 665 тисяч гривень, земельного
податку – 6 мільйонів 34 тисячі гривень, єдиного податку – 2 мільйона 110 тисяч
гривень.
Чигиринською державною податковою інспекцією Черкаського управління
Головного управління державної фіскальної служби у Черкаській області
забезпечено платежів до державного бюджету у сумі 82 мільйони 239 тисяч
гривень.
Одним із напрямків розвитку району є сільське господарство.
В районі орендують земельні паї 19 товариств з обмеженою
відповідальністю, одне приватне підприємство, одна філія та 16 фермерських
господарств.
Жителям району забезпечено вчасно і в повному обсязі виплату орендної
плати за використання земельних та майнових паїв. Сільськогосподарськими
підприємствами зареєстровано 14820 договорів оренди на загальну площу 28318
гектарів. Орендна плата за використання 1 гектара орендованої землі в
середньому по району, згідно договорів оренди, становить 3344 гривні, а
фактично виплачена орендна плата - 3347 гривень. Фактично по
сільськогосподарських підприємствах району проведено виплату за оренду
земельних ділянок (паїв) на 100,1 відсотка, в сумі 94,7 мільйона гривень.
Середній відсоток вартості орендованих земель становить 10,8 відсотка.
Збільшено виплати орендної плати за земельні паї порівняно з 2017 роком по
ТОВ «Суботів», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Матвій-Агро» (із 8,0 або 9,0% до 10,012,0 %).
Всіма категоріями господарств зібрано 113,2 тисячі тонн зернових при
середній врожайності 61,2 центнера з гектара, що на 18 тисяч тонн або на 18,9
відсотка більше в порівнянні з 2017 роком.
В 2018 році валове виробництво пшениці склало 29,1 тисяча тонн при
урожайності 42,8 центнера з гектара, виробництво зерна порівняно з 2017 роком
збільшилось на 0,7 тисячі тонн.
Аграріями району зібрано 28,3 тисячі тонн соняшнику при урожайності
30,2 центнера з гектара.
Всіма категоріями господарств зібрано картоплі 26,5 тисячі тонн при
урожайності 129,3 центнера з гектара, овочів зібрано 6,9 тисяч тонн при
урожайності 128,1 центнер з гектара.
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Під урожай 2019 року посіяно 6,5 тисяч гектарів озимих зернових та 1,4
тисячі гектарів озимого ріпаку. Основний обробіток ґрунту проведений на площі
18,7 тисячі гектар.
В 2018 році в районі продовжено роботу по розвитку садівництва. В районі
налічується 173 га інтенсивного саду ТОВ АПК «Маїс». Навесні 2018 року даним
товариством посаджено ягідників малини та смородини на площі 1 гектар. ТОВ
АПК «Маїс» отримало 150,4 тисячі гривень - кошти державної підтримки
розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними.
В районі 5 сільськогосподарських підприємств займаються тваринництвом.
Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах району
налічувалось 1028 голів великої рогатої худоби, що на 19,0 відсотків менше
минулого періоду. Порівняно з відповідним періодом минулого року поголів’я
корів зменшилось на 27,2 відсотки і складає 555 голів.
Поголів’я свиней в сільськогосподарських підприємствах становить 12616
голів, що на 46,8 відсотка більше минулого показника.
Протягом 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району
вироблено 3525,8 тонни м’яса, що збільшилось на 12,5 відсотка. Із загального
обсягу реалізації м’яса 92 відсотка складають свині та 18 – велика рогата худоба.
Валове виробництво молока склало 2021,6 тонни, що на 22,9 відсотка менше.
Надій молока від однієї корови зменшився на 2,7 відсотків і склав 5843 кілограми.
В с. Івківці діють два сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
плодово-овочевого напряму «Нова Кооп» та м’ясний «Зерноленд -1».
Інвестиційна діяльність
Одним із пріоритетів економічного і соціального розвитку є питання
залучення інвестиційних ресурсів, подальше формування позитивного
інвестиційного іміджу району.
В розвиток економіки району за січень-вересень 2018 року інвестовано
капітальних вкладень на суму 122,3 млн. грн., що більше на 13 % до відповідного
періоду минулого року. Обсяг капітальних інвестицій на одиницю населення
наростаючим підсумком у січні-вересні 2018 року склав 4628 грн.
В районі прийнято в експлуатацію 617 м² загальної площі житла.
В 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
передбачено кошти в сумі 5,4 млн.грн. на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку. Станом на 01.01.2019 використано - 2,8 млн.грн. або
52,3%. Також, протягом 2018 року освоєно 3,4 млн.грн. від залишку коштів
субвенції, наданої у 2017 році місцевим бюджетам на соціально-економічний
розвиток.
Для участі у конкурсному відборі проектів, що можуть фінансуватися в
2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
розроблено та зареєстровано на он-лайн платформі Мінрегіону проект:
«Придбання спецтехніки та обладнання для комунального підприємства
«Єдиний розрахунковий центр» Чигиринської міської ради».
В 2019 році планується реалізація інвестиційних проектів з розміщення
сонячних електростанцій на території району, а це нові робочі місця та
надходження до бюджету.
Надання адміністративних послуг
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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі
функціонує Центр надання адміністративних послуг при Чигиринській районній
державній адміністрації. Центр співпрацює з 12 суб’єктами надання
адміністративних послуг та надає 137 послуг.
За 2018 рік Центром надання адміністративних послуг при Чигиринській
райдержадміністрації прийнято 7271 заява, надано 6638 адміністративних послуг, в
тому числі: 3599 – із земельних питань, 2468 – із державної реєстрації, 490 – з
міграційних питань.
Станом на 01.01.2019 господарську діяльність в районі здійснювали 811
суб’єктів малого підприємництва (102 малих підприємств та 709 фізичних осібпідприємців). Від суб’єктів підприємництва до бюджетів усіх рівнів упродовж
2018 року надійшли кошти в сумі 52,7 мільйона гривень, що на 9,9 мільйона
гривень більше ніж за минулий рік.
Питома вага надходжень до бюджету від суб’єктів підприємництва в
загальнорайонних склала 25,9 відсотка.
Щодо добровільного об’єднання територіальних громад
Відповідно до Перспективного плану формування територій громад
Черкаської області передбачено утворення на території району двох об’єднаних
територіальних громад: Чигиринської та Медведівської.
23 грудня 2018 року відбулися перші вибори депутатів сільської та міської рад
об’єднаних територіальних громад та голів:
Чигиринської міської ОТГ з адмінцентром у місті Чигирин, до якої увійшли
7 місцевих рад (Чигиринська міська, Суботівська, Галаганівська, Матвіївська,
Тіньківська, Красносільська та Стецівська сільські ради);
Медведівської ОТГ з адмінцентром у селі Медведівка, до якої увійшли 3
місцеві ради (Головківська, Зам’ятницька та Медведівська сільські ради);
Сагунівської ОТГ з адмінцентром у селі Сагунівка, до якої увійшли 3 місцеві
ради (Топилівська і Боровицька сільські ради Чигиринського району та
Сагунівська сільська рада Черкаського району).
Соціальний захист
Одним із важливих напрямків діяльності є забезпечення соціальних гарантій
населення.
В районі 9938 жителів отримують пільги відповідно до діючого
законодавства.
Для надання пільг населенню району на 2018 рік виділено субвенцію з
державного бюджету в сумі 3729,0 тисячі гривень, що на 230,0 тисяч гривень
більше, ніж у минулому році.
Для призначення компенсації на придбання твердого палива скрапленого
газу виділено субвенцію в сумі 949,7 тисяч гривень.
В районі субсидії на житлово-комунальні послуги одержують 5199 родин.
Здійснено нарахувань на суму 44,4 мільйона гривень, заборгованість перед
організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг складає 6,3 мільйона
гривень.
В Єдиній інформаційній базі даних про взяття на облік переміщених осіб
обліковується 256 громадян переміщених з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції. Виплачено щомісячної адресної
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допомоги, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг
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сім’ям на суму 923,6 тисячі гривень.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги перебуває 338 учасників бойових дій та 36 осіб з інвалідністю
внаслідок війни. У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено
матеріальну допомогу 3 учасникам АТО на загальну суму 1,3 тисячі гривень.
Отримали статус інваліда війни 12 осіб.
Протягом 2018 року виплачено компенсацію в сумі 2,2 мільйона гривень на
придбання житла 2-м особам, з числа сімей загиблих військовослужбовців, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для осіб з
інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у зазначеній операції, та
потребують поліпшення житлових умов.
Станом на 01.01.2019 316 учасників АТО отримали дозволи на розробку
технічної документації. 211 особам – передано земельні ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства.
Ринок праці
Станом на 01.01.2019 на обліку в Чигиринській районній філії Черкаського
обласного центру зайнятості перебуває 718 осіб з числа безробітних, у 2017 році
за відповідний період перебувало 695 осіб.
Протягом 2018 року працевлаштовано 1116 осіб, з них 542 особи з числа
безробітних, 18 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали
участь в антитерористичній операції, 25 осіб з числа інвалідів.
Протягом року 22 особи працевлаштовані на створені роботодавцем нові
робочі місця з наданням 20 роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску
в т. ч 16 осіб з числа незахищених верств населення, що на 100% більше
працевлаштованих до відповідного періоду 2017 року.
Середньомісячний розмір заробітної плати в розрахунку на одного
штатного працівника за ІІІ квартал 2018 року склав 7342 гривні, що на 26,4
відсотка більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Житлово-комунальне господарство, енергозбереження
та енергоефективність
Житлово-комунальні послуги надають 7 комунальних підприємств району, з
них 5 - в сільській місцевості. В м. Чигирин функціонує 15 об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків.
Підприємствами
житловокомунального господарства забезпечено надання населенню та іншим
споживачам необхідних видів послуг.
Протягом 2018 року комунальними підприємствами реалізовано послуг
населенню на суму 21,9 млн.грн, що на 3,4 млн.грн. або 1,2 відсотка більше, ніж в
2017 році.
В минулому році для міських комунальних підприємств за кошти міського
бюджету в сумі 435,8 тис.грн. придбано: гідродинамічну машину для прочистки
мереж водопостачання та водовідведення (266 тис.грн.), вантажний автомобіль
(94,1 тис.грн.), екскаватор (75,7 тис.грн).
В 2018 році продовжено роботу з переведення багатоквартирних будинків
м.Чигирин на індивідуальне опалення. Зокрема, завершено реконструкцію
газопроводу по вул. Гетьманська, 6а за кошти місцевого бюджету на суму 301,0
тис.грн.; переоснащено внутрішні електромережі житлових будинків по вул.
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Енергетиків та Миру за кошти міського бюджету в сумі 152,0 тис.грн.
На реалізацію програми стабілізації енергетичного балансу в місті та
соціальної підтримки жителів м.Чигирин по переобладнанню систем
централізованого теплопостачання жилих та багатоквартирних будинків
електроопаленням і системою газового опалення виділено 450 тис. грн., з них 250
тис. грн. кошти міського бюджету та 200 тис. грн. - районного бюджету, допомогу
отримали 213 осіб.
На виконання програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергетичних ресурсів у Чигиринському районі у 2018 році на
об’єктах бюджетної сфери та соціальної інфраструктури району виконано роботи
з впровадження енергоощадних заходів на загальну суму 6,5 млн. грн., з них по
закладах освіти - 2,1, охорони здоров’я - 0,5, культури – 0,6, соціальній сфері 0,7, спорту - 0,2 млн. грн.
Переведено на альтернативні види палива 2 об’єкти, а саме:
Чигиринський НВК №2 (встановлено твердопаливні котли);
Топилівську амбулаторію (встановлено електричні конвектора).
На виконання державної програми енергоефективності та енергозбереження
для населення в 2018 році залучено 467,5 тис.грн. по 13 кредитних договорах для
встановлення котлів на альтернативному паливі та придбання енергоефективного
обладнання і матеріалів.
Для безперебійного забезпечення питною водою мешканців села Медведівка,
виконано роботи по прокладанню водогону протяжністю 1020 метрів на загальну
суму 450,3 тисячі гривень.
В 2018 році в населених пунктах Боровиця, Вершаці, Галаганівка,
Головківка, Зам’ятниця, Іванівка, Матвіївка, Рацеве, Суботів, Трушівці,
Худоліївка та Чигирин виконано ремонт існуючої мережі та відновлено 54,35 км
вуличного освітлення на загальну суму 1,4 млн. грн.
Одним з проблемних питань, що створює соціальну напругу в районі,
залишається незадовільний стан автомобільних доріг. У 2018, в зв’язку із
децентралізацією системи управління дорожнім господарством, на баланс
Черкаської обласної державної адміністрації передано дороги місцевого значення,
які протягом останніх років зазнали значного руйнування, спричиненого
збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів, інтенсивністю руху,
на які існуюча мережа доріг не розрахована.
На проведення ремонтів автомобільних доріг загального користування
місцевого значення в 2018 році спрямовані як бюджетні, так і позабюджетні
кошти, зокрема:
- субвенція з державного бюджету на загальну суму 11,8 млн. грн.
Замовником робіт визначено державне підприємство «Служба місцевих
автомобільних доріг у Черкаській області», яким безпосередньо укладені
договори з підрядниками та приймались виконані роботи;
- кошти місцевих бюджетів в сумі 1,1 млн. грн.;
- позабюджетні кошти в сумі 1,4 млн.грн. (0,9 млн.грн. -ДП «Перемога Нова»,
0,5 млн.грн. – кошти ТОВ СП «НІБУЛОН»).
За рахунок субвенції з державного бюджету виконано роботи з поточного
середнього ремонту окремих ділянок автодоріг:
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/Р-10 Під’їзд до с. Суботів/— Чернече — Кудашеве — кордон
Кіровоградської області;
Чигирин — Стецівка — / Р-10/;
/Р-10/ — Медведівка — Головківка — Поселянівка;
/Т-24-02 Суботів — Медведівка — Кам’янка/ — Івківці;
/Т-24-02 Суботів- Медведівка — Кам’янка/ — Буда.
За рахунок місцевих бюджетів в сумі 3,8 млн.грн. виконано поточні ремонти
9079,3м2 вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів: м.Чигирин,
с.Боровиця, с.Галаганівка, с.Головківка,
с.Рацеве, с.Трушівці, с.Тіньки,
с.Топилівка, с.Суботів, с.Стецівка, с.Вершаці, с.Худоліївка.
На сьогодні вкрай незадовільним залишається стан доріг державного
значення, підвідомчих Укравтодору: Канів — Чигирин — Кременчук;
Олександрівка — Бурякове — /Р-10/ ; Суботів — Медведівка — Кам’янка.
Чигиринською райдержадміністрацією на нарадах, зустрічах та в письмових
зверненнях неодноразово порушувалося питання ремонту даних доріг перед
Службою автомобільних доріг у Черкаській області та облдержадміністрацією.
Освіта
До мережі закладів освіти району входять 17 шкіл, у тому числі
7 загальноосвітніх та 10 навчально-виховних комплексів. В районі функціонує
7 окремих дошкільних закладів та у складі 10 навчально-виховних комплексів
працюють дошкільні групи. В школах району навчається 2342 учні.
20 лютого 2018 року при Вітівському НВК І-ІІ ступенів відкрито другу
дошкільну групу на 15 місць.
В районі діє два позашкільних навчальних заклади: Чигиринський будинок
дитячої та юнацької творчості та Чигиринська дитячо-юнацька спортивна школа.
Всі заклади укомплектовані педагогічними кадрами, 92 відсотки з них мають
вищу освіту, 39 відсотків − вищу кваліфікаційну категорію.
У 2016 році Чигиринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
ім. Б. Хмельницького пройшла відбірковий тур конкурсу та ввійшла до кола
учасників цільової обласної програми «Інноваційні школи Черкащини». З
місцевого та обласного бюджету виділено 398,2 тисячі гривень для закупівлі
навчальних наборів LEGO. Наразі навчальні набори використовуються учнями
навчального закладу.
З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до
18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти створено
Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр», придбано нове обладнання
та меблі, проведено поточний ремонт на суму 344,3 тис. грн., використано
державну цільову субвенцію на придбання меблів, дидактичних матеріалів та
обладнання в сумі 107,3 тис. В Чигиринському НВК І-ІІІ ступенів №2 та №3
відкрито інклюзивні класи, в яких навчається 4 учні. На оплату корекційнорозвиткових занять та придбання засобів корекції психофізичного розвитку,
обладнання, дидактичного матеріалу виділено субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами в сумі 45 895 гривень, з яких станом на кінець 2018 року
використано – 24 375,56 грн.
В 2018 в закладах освіти району впроваджено реформу Нова українська
школа. Її головна мета – створити таку школу, в якій буде приємно навчатись і,
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яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння
застосовувати їх у житті. Педагогічні працівники пройшли відповідну підготовку.
На освітню галузь використано кошти в сумі 769,4,9 тис.грн., з яких 697
тис.грн. - кошти субвенції з державного бюджету, 72,4 тис.грн. - кошти
районного бюджету.
Придбано:
меблів на суму 318,0 тис.грн.,
комп’ютерного обладнання на суму 213,0 тис.грн.,
пройшли підвищення кваліфікації вчителі району на суму 24,9 тис. грн. та
інше.
Протягом 2018 проведено капітальний ремонт:
- котельні із заміною димової труби Опорного навчального закладу
«Медведівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. Залізняка» на суму 240 543 гривні; в
Вітівському НВК І-ІІІ ступенів на суму 64 977
- даху Трушівського НВК І-ІІІ ступенів на суму 1 мільйон 375 тисяч 869
гривень;
- котельні із заміною димової труби Боровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму
72700 та поточний ремонт системи опалення – 17513;
Придбано твердопаливний котел для:
- Стецівського НВК І-ІІІ ступенів на суму 167700 та проведено капітальний
ремонт котельні на суму 59 947;
- Боровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 150 000 гривень;
- Галаганівського НВК І-ІІ ступенів на суму 57 800 гривень.
Проведено роботи по добудові спортивного корпусу до Чигиринської ЗОШ №1
ім. Б. Хмельницького на суму 5825943,20;
Здійснено технічне переобладнання газової котельні з установкою
твердопаливних котлів у Чигиринському НВК №2 на суму 293725 та ремонт
підлоги – 34503.
Замінено вікна в ДЮСШ на суму 197339 гривень.
Проведено:
- ремонт внутрішніх санвузлів в Рацівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 199023
гривень;
- будівництво теплогенераторної в Галаганівському НВК І-ІІ ступенів на суму
454 492.
Поряд з тим, існує ряд питань в освітній галузі, які ще потребують
вирішення, зокрема: ремонт покрівлі в Чигиринському навчально-виховному
комплексі «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№2».
За рахунок коштів районного бюджету виготовлено проектно-кошторисну
документацію «Реконструкція покрівлі Чигиринського навчально-виховного
комплексу «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№2» Чигиринської районної ради. Кошторисна вартість робіт складає 7029,835
тис.грн.
04.10.2018 оголосили тендер на проведення даних робіт, 23.10.2018
оголошено переможця тендеру, але підрядчик, який переміг не дав гарантії
якісних робіт через низку причин. Засіданням бюджетної комісії районної ради
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прийнято спільне рішення відмовитися від підписання з ним договору на
виконання робіт, а після прийняття бюджету на 2019 рік розпочати знову
процедуру державних закупівель.
25.01.2019, на позачерговій сесії районної ради, із районного бюджету
виділено кошти в сумі 1000,0 тис.грн. на проведення реконструкції покрівлі. На
черговій сесії районної ради на ремонт покрівлі планується виділити кошти в сумі
800 тис. грн. Вже розпочато роботу щодо підготовки документів для державних
закупівель. Так як виконати ремонтні роботи в повному обсязі за рахунок
місцевого бюджету неможливо, підготовлено лист на обласну державну
адміністрацію та обласну раду щодо додаткового фінансування робіт з
проведення реконструкції покрівлі.
Захист прав дітей
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 54 дитини-сироти і
дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 44 – під опікою/піклуванням, 3
дітей виховуються в державному закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в прийомних сім'ях виховуються 7 дітей.
Станом на 01.01.2019 на обліку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 18 осіб, з них:
- 16 проживають у сім’ях, які опинилася в складних життєвих обставинах;
- 1 перебуває вкомунальному заклалі «Черкаський обласний центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради»;
- 1 дитина влаштована до прийомної сім’ї.
Умови проживання неповнолітніх дітей в неблагополучних сім’ях
перевіряються щоквартально та за потребою, про що складаються акти обстеження.
Протягом 2018 року службою у справах дітей райдержадміністрації
проведено 16 перевірок.
Молодь, спорт
Діяльність спортивних організацій Чигиринського району в 2018 році була
спрямована на розвиток фізичної культури і спорту серед жителів, зокрема
молоді.
Працює дитячо-юнацька спортивна школа, в якій навчається 292 учні.
Школярі мають можливість займатися баскетболом, боксом, футболом,
волейболом. Відкрито філіали секцій для сільських учнів у селах: Галаганівка,
Трушівці.
Однією з основних форм роботи ДЮСШ є участь вихованців у спортивних
змаганнях різного рівня. Юні футболісти брали участь в розіграші Першості
області серед дитячо-юнацьких команд двома віковими групами. Вчетверте
організовано
та
проведено
Всеукраїнський
турнірі
з
футболу
ім. Б. Хмельницького серед школярів 2004-2005 року народження. Проводяться
різні турніри та змагання серед учнів на призи клубу «Шкіряний м’яч».
В 2018 році чигиринські футболісти посіли І місце в обласних змаганнях на
призи клубу «Шкіряний м’яч» і захищали честь району в Всеукраїнському турнірі
в м. Кропивницький.
Стало традицією у дні зимових канікул проводити змагання з міні-футболу
серед дітей різних вікових груп на перехідний Кубок «Різдвяний м’яч». До
міських школярів щороку долучаються сільські футболісти.
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Проводиться відповідна робота з юними боксерами під керівництвом
тренера Нелі Лишенко. Її вихованці є учасниками обласних та Всеукраїнських
змагань.
В звітному періоді проведено змагання на призи Федерації футболу району.
Переможцем стала команда с. Суботів. Систематично в осінньо-зимовий період
проводяться змагання в шаховому клубі «Дебют» серед любителів шахів та
шашок. Проведено турнір з шахмат пам’яті Уманського, засновника шахового
клубу. Вдруге в м.Чигирин організовано та проведено Всеукраїнський турнір з
шашок, учасниками турніру є команди міст: Черкаси, Золотоноша, Сміла,
Олександрія, Кременчук.
Відділом освіти райдержадміністрації спільно з районним військовим
комісаріатом на належному рівні проведено Спартакіаду допризовної молоді.
На виконання обласного положення проведено Спартакіаду серед державних
службовців, депутатів, змагання за програмою «Найспортивніше село
Чигиринщини». Команда с. Галаганівка гідно представила Чигиринський район
на обласних змаганнях «Найспортивніше село Черкащини», посівши 7 місце
серед 18 районів.
Охорона здоров'я
В 2018 році для функціонування закладів охорони здоров’я району придбано
медичного обладнання на суму 996,233 тисячі гривень, з них:
- для ЦРЛ за кошти місцевого бюджету придбано обладнання на суму 374,6
тис.грн - кардіомонітор добовий (Холтер) – 64,9 тис.грн., монітор пацієнта
мультипараметровий – 39,911 тис.грн., Стерилізатор - 11,440 тис.грн.,
кольпоскоп з монітором і візочком - 150,0 тис.грн, чотири комп’ютери- 71
тис.грн., мікроскоп – 15 тис.грн. та інше;
- для Комунального некомерційного підприємства «Чигиринський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги Чигиринської районної ради» (далі
– районний центр первинної медико-санітарної допомоги) за кошти місцевого
бюджету придбано обладнання на суму 621,633тис. грн, в тому числі:
- 12 комп’ютерів та 1 ноутбук з багатофункціональними пристроями на
загальну суму 239,733 тис.грн. для амбулаторій м.Чигирин - 7, с.Боровиця –1,
с.Тіньки-1, с.Медведівка - 2, с.Рацеве – 1, с.Трушівці –1;
- обладнання, що відноситься до основного списку Табеля оснащення (стіл
сповивальний, ростомір дитячий, отоскоп, дефібрілятор та мішок Амбу) на
загальну суму 60,3 тис. грн.
Крім того, придбано автомобіль «Нива» для амбулаторії с.Трушівці на
суму 339,888 тис. грн.
Для ЦРЛ отримано в 2018 році медичних препаратів за кошти:
державного бюджету на суму 726,193 тисячі гривень.
обласного бюджету для лікування цукрового діабету на суму 942,0 тис.грн.
місцевих бюджетів – 20,0 тис.грн грн.
Для районного центру первинної медико-санітарної допомоги за кошти
місцевих бюджетів закуплено медикаментів для хворих, які мають право на пільги
на загальну суму 159,995 тис.грн.
За програмою «Доступні ліки» отримали медикаменти 2172 хворих на
загальну суму 498,227 тис.грн.
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Поліпшено
медикаментозне забезпечення у ФАПах на суму 83,348
тисячі гривень, придбано імунобіологічних препаратів на суму 63,090 тисячі
гривень.
В закладах охорони здоров’я району виконано ремонтних робіт на загальну
суму 816,410 тис. гривень, в тому числі:
В ЦРЛ – за кошти місцевих бюджетів виконано капітальних ремонтів
тепломереж на суму 189,8 тис.грн. та
поточних ремонтів приміщень
консультативної поліклініки та стаціонарного корпусу ЦРЛ на суму 240,6 тис.грн.
В районному центрі первинної медико-санітарної допомоги виконано:
капітальних ремонтів - на суму 353,614 тис. грн., в т.ч. капітальні ремонти
Новоселицького ФАПу - 102,152 грн., Суботівського ФАПу 251, 462 тис.грн. та
поточні ремонти амбулаторій і ФАПів – на загальну суму 32,396 тис. грн.
Крім того, виконано роботи по від’єднанню будівлі районного центру
первинної медико-санітарної допомоги від водогону ЦРЛ та підключення її до
міського водогону, встановлення лічильників тепла, води та електролічильника на
загальну суму 54,042 тис.грн.
У відповідності до районної програми «Медичні кадри» у Вінницькому
національному медичному університеті проходить підготовку один сімейний
лікар. В 2018 році за навчання за рахунок коштів місцевих бюджетів проплачено
11,5 тисяч гривень.
Культура
На високому організаційно-творчому рівні проведено культурно-мистецькі
заходи загальнодержавного та районного значення.
На проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району
в 2018 році використано кошти в сумі 2 722,5 тис.грн., з них коштів державного
бюджету - 916,2 тис.грн.
Для 13 закладів культури району придбано матеріально-технічну базу та
пошито сценічні костюми на суму 798,9 тис.грн.
Туризм
Протягом 2018 року Чигиринщину відвідали приблизно 130 000 туристів, а
НІКЗ «Чигирин» було проведено 2560 екскурсій та різного роду майстер-класів та
виставок. В районі діє туристично-інформаційний центр, до якого в 2018 році
звернулось 442 особи та надано 180 консультацій.
На даний час в районі свої послуги в сфері сільського зеленого туризму
реалізують 14 осіб.
Волонтерська робота
Активно в районі проводиться волонтерська робота.
Збірний екіпаж
Чигиринщини неодноразово допомагав і продовжує допомагати бійцям на
передовій. Теплі речі, продукти харчування, ліки, інструменти – далеко не весь
перелік того, чим волонтери допомагають нашим бійцям.
Допомогу надають сільськогосподарські товаровиробники, приватні
підприємці, учні, батьки та вчителі шкіл району.
Також
на
території
Чигиринського
району
активно
працює
ГО « Волонтери Чигирина».
Так протягом звітного періоду організацією було зібрано близько 10 тон
продуктів харчування, які були доставлені військовим та соціально незахищеним
верствам населення в зону бойових дій на Схід України. Також зібрано та
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передано засоби особистої гігієни, медичні засоби першої необхідності,
автозапчастини, авторемонтне приладдя, маскувальні сітки які в’язали учні
Чигиринського НВК № 3 та інші необхідні військовослужбовцям речі.
З нагоди відзначення Дня Захисника України та Дня українського козацтва у
Чигирині відбулося урочисте відкриття пам’ятника загиблим воїнам операції
Об’єднаних сил.
Співпраця з районним військовим комісаріатом
Завдяки злагодженій співпраці з районним військовим комісаріатом,
відділенням поліції та органами місцевого самоврядування протягом 2018 року
забезпечено стовідсоткове виконання планових показників.
Напередодні Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України надано
шефську допомогу навчальному катеру «Чигирин» та вручено командиру катера
сертифікат на суму 10 тисяч гривень.
Затверджені районні програми надання шефської допомоги, функціонування
заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної
Служби України, територіальна оборона, військовий резерв, призовна дільниця.
Крім того, район брав участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях
з територіальної оборони, які допомогли набути навичок з практичного виконання
завдань, організації взаємодії всіх сил та їх готовності в «особливий період».
Також проведено перевірку спеціалізованих служб району на придатність до
ліквідації надзвичайних ситуацій.
Наша держава знаходиться в процесі дуже важливих реформ, ускладнених
зовнішнім збройним конфліктом та іншими міжнародними чинниками.
Чигиринський район відчуває всі позитивні та негативні наслідки цього
складного, болісного, але безумовно перспективного процесу змін українського
суспільства.
Ми тримаємо руку на пульсі громадських настроїв, робимо все можливе у
соціальній та економічній сферах, відчуваємо зростаючий потенціал місцевого
самоврядування.
Переконаний, що разом, конструктивно і зважено, послідовно і прагматично
ми здатні успішно виконати всі завдання, які стоять перед нами.
І хай всемогутній Господь допоможе нам досягти омріяної мети –
добробуту всіх громадян! Слава Україні!

