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Звіт
про виконання плану роботи районної
державної адміністрації за другий квартал 2017 року
Згідно із Регламентом райдержадміністрації, враховуючи основні напрямки
діяльності, пропозиції структурних підрозділів та рекомендації керівництва
обласної та районної державних адміністрацій, було підготовлено та затверджено
розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 березня 2017 року № 63 план
роботи райдержадміністрації на ІІ квартал 2017 року.
Протягом кварталу структурними підрозділами райдержадміністрації
проводилася відповідна робота по виконанню запланованих заходів. Уточнюючи
їх, готувались щомісячні та щотижневі плани заходів, інформація про них у
визначені терміни направлялась в обласну державну адміністрацію.
Щопонеділка головою райдержадміністрації, а у разі його відсутності
першим заступником голови, проводилися оперативні наради з керівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району,
представниками правоохоронних органів та засобів масової інформації щодо
обговорення важливих питань для забезпечення стабільної життєдіяльності району.
Серед питань, яким найчастіше приділялась увага керівництва: щодо забезпечення
виконання завдань весняного призову;
підготовка підприємств
житловокомунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів
соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018
років; проведення інформаційно-роз’яcнювальної роботи про
можливість
отримання безкоштовних чи здешевлених ліків в рамках державної програми
«Доступні ліки»; проведення комплексу робіт з благоустрою та санітарної очистки
населених пунктів району та придорожніх смуг; вирішення питання щодо
забезпечення медичних закладів кваліфікованими лікарями; забезпечення належної
підготовки та організації районних культурно-масових заходів.
Згідно плану та по мірі необхідності проходили засідання постійно діючих
колегіальних органів при райдержадміністрації.
У рамках двомісячника з благоустрою 6 квітня за участі працівників
райдержадміністрації та інших держустанов, підприємств та організацій
організовано акцію День довкілля, під час якої було прибрано від порослі і сміття
придорожні смуги протяжністю 16 км автомобільних доріг та проведено
вапнування біля 1 тис. дерев.
25 квітня проведено семінар-нараду з сільськими та селищним головами,
секретарями сільських та селищної рад з питань: про стан призову на строкову
військову службу у квітні-травні 2017 року; про підсумки комплексної перевірки
району з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; про
відшкодування коштів перевізникам приміських автобусних
маршрутів за
перевезення пільгових категорій громадян та щодо забезпечення функціонування
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закладів соціальної сфери району, зокрема, співфінансування витрат з місцевих
бюджетів на утримання техперсоналу закладів освіти та придбання реанімобіля для
ОЛІЛ.
24 травня на базі Левківського сільського клубу проведено виїзне розширене
засідання колегії райдержадміністрації. У засіданні взяли участь керівники
установ, підприємств та організацій району. Перед засіданням учасниками колегії
було оглянуто заклади соціальної сфери Жабокрицької та Соколівської сільських
рад. Серед питань, які розглядались на колегії: «Про підведення підсумків
проходження опалювального сезону 2016-2017 років та організацію підготовки
об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років», «Про результати проведення весняної
акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району у
період двомісячника 2017 року», «Про стан виконання делегованих повноважень у
галузі культури та реалізації Єдиної комплексної програми розвитку галузі
культури та духовного відродження у Крижопільському районі на 2016 – 2017
роки виконавчими комітетами Гарячківської та Кісницької сільських рад», «Про
стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених
документами органів виконавчої влади вищого рівня, голови обласної державної
адміністрації та голови районної державної адміністрації за 4 місяці 2017 року». За
підсумками обговорених питань, враховуючи пропозиції виступаючих, колегією
було прийнято відповідні рішення.
На підставі статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
районною державною адміністрацією розроблено та подано на затвердження на 13
та 14 сесію районної ради ряд галузевих програм та проекти рішень. Серед них:
Програму забезпечення містобудівною документацією Крижопільського району на
2017-2020 роки; Програму будівництва (придбання) доступного житла у
Крижопільському районі на 2017 рік, Районну програму підготовки медичних
кадрів у медичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації для надання
медичної допомоги населенню на 2017-2020 роки, про відзнаки районного рівня
інші. Враховуючи результати обласного конкурсу розвитку територіальних громад
внесено доповнення до рішення 10 сесії районної ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року №246 «Про Програму економічного і соціального розвитку
Крижопільського району на 2017 рік» та затверджено обсяг співфінансування
проекту «Реконструкція приміщень, даху та утеплення фасадів СЗШ І-ІІІст.№2 За
адресою: вул.Шкільна,14 село Городківка. Крижопільського району, Вінницької
області.».
Протягом кварталу з нагоди ювілейних днів народження організовано
вшанування Почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради 7
посадових осіб. Окрім того, у звітному періоді відзнаками районного рівня
вшановано: 8 голів первинних ветеранських організацій району з нагоди 30-річчя
створення районної організації ветеранів України; 21 голову фермерського
господарства з нагоди Дня фермера; 6 медичних працівників Крижопільської
ОЛІЛ та 10 медпрацівників КУ «Крижопільський районний МЦ ПМСД» до Дня
медичного працівника. У зв’язку з відзначенням Дня державної служби 23 червня
організовано урочисті збори працівників органів виконавчої влади району та
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відзначено грамотами райдержадміністрації та районної ради 16 найсумлінніших
державних службовців.
На виконання Програми вшанування найстаріших жителів району на 2017
рік, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 22 листопада
2016 року № 220, з метою вшанувань досвіду, знань, умінь та мудрості людей, які
пройшли через усі страхіття тоталітаризму, голодоморів, репресій і війн у другому
кварталі організовано вітання керівництвом району 26 довгожителів у зв’язку з
досягнення ними 90- та 95-річного дня народження.
За графіком керівництвом райдержадміністрації проводились особисті та
виїзні прийоми громадян.
Всього у ІІ кварталі до керівництва райдержадміністрації надійшло 92
звернення, в т. ч. 2 колективних. На особистому та виїзному прийомі - 45, поштою
надійшло – 47 звернень. Кількість громадян, які звернулись – 103 осіб. Переважна
більшість питань, що відображались у зверненнях громадян, стосувались
соціального захисту (73 % від загальної кількості), зокрема, щодо нарахування та
виплата житлових субсидій, а також щодо надання матеріальної допомоги на
лікування чи проведення операції. Решта питань стосувались комунального
господарства (7%), аграрної політики та земельних відносин (4%), екології та
природніх ресурсів (3%), діяльності органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади (2%), освіти і науки (2%). Із загальної кількості звернень станом
на 1 липня вирішено позитивно – 38 звернень, 53 - роз’яснено по суті,
відмінено 1.
Відповідно до Районної програми надання грошової допомоги за
зверненнями громадян у невідкладних випадках на період до 2020 року у першому
півріччі ц.р. з районного бюджету надано матеріальну допомогу 55 особам на суму
58800 грн. Також було виплачено одноразову грошову допомогу для вирішення
нагальних соціально-побутових питань 14 сім’ям учасників АТО на суму 18000
грн. та виплачено матері загиблого під час виконання військового обов’язку
учасника АТО - 5000 грн.
Структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечувалась реалізація
та виконання інших завдань визначених їхніми положеннями, дорученнями
обласного і районного керівництва.
Управлінням
регіонального
розвитку
райдержадміністрації
відслідковувались основні показники економічного та соціального розвитку
району. Забезпечено підготовку таких звітів: щодо збільшення бази оподаткування
та зменшення збитковості підприємств, про проведення закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти, звіт по програмі розвитку малого підприємництва на
2017-2018 роки, по підсумках роботи господарського комплексу району за І
півріччя 2017 року, про інвестиції у виробничій сфері району, щодо державної
реєстрації права власності на об’єкти нерухомого державного майна, що
перебуває на балансі структурних підрозділів райдержадміністрації.
Щомісячно здійснювався аналіз середньомісячної заробітної плати
підприємств та організацій району. Проводились моніторинги щодо виплати
заборгованості по заробітній платі, щодо роботи промислової галузі,
зареєстрованих та скасованих суб’єктів господарської діяльності, закупівельних,
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оптово-відпускних та роздрібних цін, розрахунків за оренду земельних часток
сільськогосподарськими підприємствами району.
Організовувались засідання робочих груп з питань додержання
законодавства про працю та з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення ) пенсій , стипендій та інших соціальних виплат.
Взято участь у засіданні спостережної комісії при райдержадміністрації.
Готувались зміни до Програми соціально-економічного розвитку району на
2017 рік,а також такі інформації: щодо переліку інвестиційних проектів в
агропромисловому комплексі, щодо товарного наповнення інфраструктури
аграрного ринку, щодо забезпеченості сільськогосподарських підприємств
мінеральними добривами, щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Забезпечувався щоденний збір оперативної звітності про хід проведення
весняно-польових робіт. Проводилась перевірка стану зберігання насіннєвого
матеріалу в складських приміщеннях сільськогосподарських підприємствах
району.
19 червня організовано зустріч керівництва району з головами фермерських
господарств району з нагоди Дня фермера.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії,
здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні
послуги та послуг зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та
організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалась матеріальна
допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин
тощо. Щовівторка на Департамент соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
подавалась узагальнена інформація щодо звернень
громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території.
З нагоди чергової річниці Чорнобильської катастрофи організовано зустріч
керівництва району з крижопільчанами - учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС.
Підготовлено проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про
відзначення в районі 31-их роковин Чорнобильської катастрофи» особам 1-ої, 2-ої
та 3-ої категорій, які постраждали внаслідок аварії на атомній станції, та 3 вдовам
померлих ліквідаторів було вручено адресну грошову допомогу.
Відзначаючи Всесвітній день охорони праці, 28 квітня проведено розширене
урочисте засідання координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення, під час якого було підбито підсумки роботи в галузі охорони праці та
нагороджено грамотою райдержадміністрації та районної ради кращих інженерів з
охорони праці та керівників фермерських господарств.
До Дня примирення та 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні
проведено обстеження соціально-побутових умов проживання інвалідів війни,
учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.
Відповідно до Програми відзначення в районі державних свят, пам’ятних та
ювілейних дат, вшанування кращих виробничників, проведення інших культурних
заходів на 2017 рік організовано вручення ветеранам Другої світової війни цінних
подарунків. Своєчасно проведено виплату щорічної разової грошової допомоги
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ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, всього її отримали 1188
осіб на загальну суму 1 млн. 99 тис. грн.
Станом на 1 липня 2017 року жителям району призначено 3369 субсидій на
житлово-комунальні послуги, на загальну суму 15 млн. 223,2 тис.грн. Субсидії на
придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 2587 одержувачам на
суму 7 млн. 159,2 тис. грн.
Щомісячно проводилось засідання комісії по призначенню та виплаті
адресних допомог, субсидій та пільг. У звітному періоду було розглянуто 20 справ
одержувачів допомог, 2 з них - відмовлено.
7 квітня проведено семінар з уповноваженими представниками сільських рад
щодо призначення субсидій та усіх видів допомог, під час якого було висвітлено
нововведення чинного законодавства відповідно вищезгаданих питань.
Виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з
строкової військової служби проведено 10 особам на загальну суму 16,4 тис. грн..
Підготовлено на винесено на розгляд сесій районної ради проекти Районної
цільової програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний
гемодіаліз, на 2017-2020 роки; Районної програми фінансового забезпечення
компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2017-2018
роки; Програми покращення системи соціального захисту населення
Крижопільського району на 2017 рік.
Систематично проводилось інформування населення через місцеві засоби
масової інформації та на офіційному веб-сайті з питань соціального захисту, змін в
законодавстві щодо нарахування та виплати соціальних допомог, субсидій та пільг.
У звітному періоді транслювалось 3 радіопередачі, в районній газеті розміщено 3
оголошення. Протягом ІІ кварталу здійснено 35 виїзних прийомів, на яких
проведено 190 зустрічей з громадянами району.
28 квітня організовано розширене засідання координаційної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення за підсумками роботи щодо відзначення
Всесвітнього дня охорони праці. Під час проведення заходу, відзначаючи успіхи у
реалізації державної політики у сфері охорони праці та загальнообов'язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, ряд інженерів з охорони праці району та керівників
фермерських господарств було відзначено грамотами райдержадміністрації та
районної ради,
Фінансовим управлінням райдержадміністрації забезпечено координацію
роботи головних розпорядників бюджетних коштів, фінансування, аналітика,
формування та внесення змін згідно рішень та розпоряджень органів місцевого
самоврядування в АІС «Місцеві бюджети». Протягом звітного періоду
здійснювалась робота по фінансуванню видатків та утримання бюджетних установ,
проводився аналіз виконання бюджету та формування показників місцевих
бюджетів району на 2017 рік, а також підготовка інформацій на контрольні
завдання Департаменту фінансів та керівництва райдержадміністрації
За І півріччя 2017 року підготовлено 20 проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації та 4 проекти рішень сесій Крижопільської районної ради з
питанням про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.
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За січень – червень 2017 року до загального фонду бюджету району
надійшло 49849,9 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 143,3%
до уточнених планових показників, затверджених місцевими радами на 2016 рік,
понад план отримано 15072,7 тис.грн.
Аналізуючи виконання місцевих бюджетів встановлено, що з 21 бюджетів,
розташованих на території району, показники розпису доходів бюджету на січеньчервень 2017 р. виконали майже всі місцеві бюджети, окрім Голубецької сільської
ради, недовиконання по якій складає 300,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження до бюджету збільшились на 22012,7 тис.грн.
Відділом освіти райдержадміністрації згідно плану проведено засідання
районної комісії з атестації педагогічних працівників. Для забезпечення належної
підготовки та організованого проведення державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання 19 травня проведено засідання колегії за
участю керівників загальноосвітніх навчальних закладів з розгляду зазначеного
питання. Під час засідання також було заслухано питання про індивідуальну,
інклюзивну форму навчання та створення спеціальних класів у загальноосвітніх
навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами; про
попередній розподіл педагогічного навантаження на 2017-2018 навчальний рік та
про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017
навчальному році; розглядались і інші організаційні питання, зокрема, щодо
проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, свята Останнього
дзвоника, випускних вечорів, оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року,
профілактичної роботи щодо збереження життя і здоров’я учнів під час
оздоровчого періоду та літніх канікул.
З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників
проведено ряд семінарів:
11 квітня у формі круглого столу для заступників директорів із навчальновиховної роботи на тему: «Організація навчально-виховного процесу для учнів із
особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.
Індивідуальна форма навчання – забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Алгоритм роботи щодо організації та проведення індивідуального навчання учнів у
ЗНЗ».
18 квітня проведено школу майстерності молодого вчителя на тему
«Розвиток пізнавальних здібностей школярів на уроках та оцінювання результатів
навчальних досягнень учнів»
21 квітня на базі СЗШ І-ІІІ ст. с.Гарячківка на тему «Патріотичне виховання
особистості – захист національних інтересів держави». Цього ж дня на базі
Крижопільського ДНЗ № 1 для вихователів старших груп дошкільних навчальних
закладів та вчителів початкових класів проведено семінар на тему «Розгледіти і
зрозуміти кожну дитину».
25-26 квітня проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у якому взяли участь команди з смт
Крижополя, с. Тернівка, с. Жабокрич, с.Соколівка, с. Куниче, с. Крикливець,
с. Шарапанівка, с. Заболотне, с.Вільшанка, с. Гарячківка та с. Городківка. Всього
200 учасників.
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25 квітня відділом освіти забезпечувалась організація Всеукраїнського
семінару для тренерів з національно-патріотичного виховання, у якій взяли участь
представники з 17 регіонів України. Семінар проходив впродовж трьох днів. У
рамках семінару відбулась презентація роботи СЗШ І-ІІІ № 2 смт Крижопіль
«Музейна педагогіка в національно-патріотичному вихованні». У районному
Будинку школярів пройшла серія майстер-класів із декоративно-ужиткового
мистецтва та народних промислів: «Живі картини», «Скрапбукінг з кірікомі»,
«Чарівний капелюшок», «Народний сувенір», «Друге життя старих речей» та ін.
Відділом культури і туризму райдержадміністрації забезпечувалась
підготовка сценаріїв та організація заходів до державних та релігійних свят,
пам’ятних дат, інших знаменних подій.
11 квітня працівниками галузі культури району у рамках Всеукраїнської
щорічної благодійної акції «Серце до серця» проведено концертну програму з
метою збору коштів на придбання медичної апаратури для лікування хворих дітей.
До участі у заході долучились учні Крижопільської школи естетичного виховання,
зразковий аматорський духовий оркестр Крижопільської школи естетичного
виховання та солісти районного Будинку культури. Під час акції було зібрано 782
грн.
18 квітня у районному центрі проведено фестиваль народної творчості
«Пасхальна радість». У програмі фестивалю, який відбувся на площі селища, були
представлені виступи творчих колективів районного Будинку культури: народний
аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Лада», народний аматорські
ансамблі народної пісні «Молодички» та «Кряжани»,народний аматорський
вокальний ансамбль «Елегія», ансамбль духовної пісні «Крокус», зразковий
аматорський ансамбль танцю «Грація», народний аматорський ансамбль
української пісні «Суцвіття» та народний аматорський фольклорний ансамбль
героя Соціалістичної Праці О.Ф. Десяк Тернівського СБК . Також прозвучали
музичні номери у виконанні недільної школи Свято-Михальського храму с.
Жабокрич та солістів: Аріани Паламарчук, Катерини Чепіль, Наталії Каплун,
Ірини Корнейко.
24 квітня у с. Вільшанка в музеї імені Миколи Петровича Трублаїні
проведено пам’ятний захід з нагоди 110-ї річниці від дня його народження. У музеї
організовано виставкові експозиції, книжкові виставки та виступи з музичними
номерами учнів місцевої школи та солістами районного Будинку культури.
25 травня. восьмий раз поспіль, організовано традиційний літературномистецький фестиваль – пам’ять «Бортнякова весна», присвячений вшануванню
79-ї річниці від дня народження відомого письменника – земляка Анатолія
Агафоновича Бортняка. У Крижопільському районному Будинку культури було
організовано книжкову виставку творів письменника та інших українських авторів
– лауреатів літературної премії його імені.
8 травня, у День пам’яті та примирення, біля Меморіалу загиблим воїнам
спільно з відділом освіти проведено акцію «Перша хвилина миру», під час якої
було організовано урочисту ходу учнів двох шкіл, оголошено хвилину мовчання,
запалено символічний вогонь миру, пам’яті та примирення.
9 травня традиційно проведено мітинг-реквієм з нагоди 72-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, покладено живі
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квіти до Меморіалу загиблим воїнам та проведено патріотичний святковий
концерт.
11 травня, у день ухвалення Радою Міністрів Євросоюзу рішення щодо
скасування візових вимог для громадян Української держави, на центральній площі
селища організовано урочисте підняття Державного прапору України та прапору
Європейського Союзу, виступи художніх колективів районного Будинку культури
та школи естетичного виховання.
12 травня організовано святкову концертну програму до Дня матері.
6 червня організовано проведення обласного фестивалю духової музики
«Сурми Поділля», присвяченого 102-й річниці від дня народження заслуженого
працівника культури України Івана Вікторовича Мазуркевича.
12 травня до Дня матері аматорами районного Будинку культури було
підготовлено святкову концертну програму.
6 червня проведено обласний фестиваль духової музики «Сурми Поділля»,
присвячений 102-й річниці від дня народження заслуженого працівника культури
України Івана Вікторовича Мазуркевича. Цього року у фестивалі взяли участь 24
аматорські колективи з Крижопільського, Тульчинського, Калинівського,
Ямпільського, Гайсинського, Томашпільського, Піщанського районів області та
колектив Республіки Молдови Креулянського району.
У зв’язку з Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22
червня проведено мітинг та покладання живих квітів до Меморіалу загиблим
воїнам та пам’ятників Героям Другої світової Олегу Бичковському та Роману
Сміщуку.
27 червня з нагоди відзначення 21-ї річниці Конституції України у
районному будинку культури проведено патріотичний святковий концерт.
До Дня молоді проведено декаду культурно-освітніх та розважальних
заходів.
Організовано участь районних колективів та сольних виконавців в обласних
мистецьких конкурсах та фестивалях.
У філіалах бібліотечної системи згідно календаря до знаменних дат
проводились інформаційно-просвітницькі заходи, такі як: книжкові виставки,
презентації, години спілкування, вікторини, віртуальні подорожі, бібліографічні
огляди, перегляди фільмів, вікторини, бесіди і т.д.
Крижопільська та Городківська школи естетичного виховання проводили
агітаційні лекції-концерти «Знайомство з інструментами». 2 червня проведено
педагогічну раду, під час якої було проаналізовано виконання плану роботи школи
за навчальний рік, обговорювали стратегічні та проблемні питання, стан виховної
та навчально-методичної роботи викладачів, інші.
Відділом
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства та інфраструктури райдержадміністрації забезпечувався постійний
контроль за підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства, паливноенергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018 років, інформація з даного питання у встановлені терміни
передавалась у Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури облдержадміністрації.
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Щотижнево готувались і передавалися до обласного департаменту інформації
по виконанню заходів з організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки
територій населених пунктів (всього подано 13 інформацій). Згідно плану, 8 квітня,
забезпечено проведення Дня довкілля.
Здійснювався контроль за впровадженням зовнішнього освітлення населених
пунктів Крижопільського району. За узагальненою інформацією з початку року
органами місцевого самоврядування освітлено 11,2 км вулиць, встановлено 115
ліхтарів.
Відділом забезпечувався також контроль за реалізацією заходів Районної
програми
підвищення
енергоефективності
та
зменшення
споживання
енергоресурсів на період до 2020 року. За підсумком виконання Програми
готувався звіт по реалізації запланованих заходів, загалом протягом ІІ кварталу
енергоефективних заходів виконано на суму 2,0 млн.грн.
Здійснювався моніторинг за реалізацією районної програми з відшкодування
частини відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ (ЖБК) на
впровадження енергоефективних заходів. Всього з початку року підготовлено 3 звіти
з даного питання, компенсація з районного бюджету за ІІ квартал склала 13,1
тис.грн. для 101 позичальника.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 07.03.2017 №
160 щовівторка та щоп’ятниці готувались інформації про проведену роботу на смугах
відводу автомобільних доріг.
Розроблено та подано на розгляд 13 сесії районної ради проект Програми
розробки містобудівної документації у Крижопільському районі на період 2017-2020
роки.
Відділом також забезпечувалась
підготовка,
погодження та видача
містобудівної документації. Протягом кварталу видано 4 будівельних паспортів, 2
висновки про відповідність, підготовлено 6 паспортів прив’язки тимчасових
споруд та 1 акт комісійних обстежень. Узгоджено землевпорядну документацію та
видано 54 висновки про наявні обмеження та сервітути.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 06 березня
2017 року № 46 7 квітня забезпечено проведення засідання конкурсного комітету
щодо визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території
Крижопільського району, у результаті якого переможцем на маршруті Крижопіль
АС – Левково-Княжа Криниця визнано ФОП Краснопольського С.В.
Відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації
забезпечено надання за січень-червень 2017 року через Центр надання
адміністративних послуг при райдержадміністрації громадянам та суб'єктам
господарювання надано 9092 адміністративних послуги:
116 послуг відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та інфраструктури райдержадміністрації,
582 послуги державного реєстратора фізичних осіб та юридичних осіб
підприємців сектору державної реєстрації райдержадміністрації,
456 послуг державного реєстратора речових прав на нерухоме майно сектору
державної реєстрації райдержадміністрації,
видано 3 документи дозвільного характеру,
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2301 послуга відділу у районі Міжрайонного управління у Крижопільському
та Піщанському районах Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій
області.
18 послуг Головного територіального управління юстиції у Вінницькій
області по громадських формуваннях,
5616
послуг
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації.
Забезпечено надання через Центр консультацій з питань містобудування
спеціалістом Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції у
Вінницькій області, а також прийом документів для реєстрації громадських
організацій.
За надані адмінпослуги загальна сума надходжень по району до державного
та місцевого бюджетів склала 332603 грн.
Сектором державної реєстрації райдержадміністрації забезпечувався
щоденний прийом громадян та суб’єктів господарської діяльності, проводилась
видача запитуваних документів, надавались консультації та формувались
відповідні реєстраційні справи. У ІІ кварталі видано 29 витягів з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, проведено 249 дій по державній реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, 144 реєстраційних дії по державній реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців. По юридичним особам проведено 21
реєстраційну дію, в тому числі 13 дій з державної реєстрації змін до установчих
документів, внесено зміни до відомостей п’яти юридичних осіб, внесено рішення
засновників про припинення двох юридичних осіб та здійснено державну
реєстрацію новоутвореної юридичної особи. Протягом кварталу зареєстровано 83
фізичних осіб – підприємців, припинено
діяльність - 40. За проведення
реєстраційних дій до місцевого бюджету поступило 34 604 грн. Постійно
вивчаються та опрацьовуються законодавчі акти, нормативно-правові документи з
питань реєстрації суб’єктів господарювання різних форм власності та державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Сектором цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами райдержадміністрації підготовлено до розгляду на
сесії районної ради проекти рішень «Про внесення змін до Комплексної програми
захисту населення і території Крижопільського району від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням
15 сесії районної ради 6 скликання від 19 квітня 2013 року № 324» та «Про
Комплексну оборонно-правоохоронну програму Крижопільського району на 20162020 роки «Безпечна Крижопільщина – взаємна відповідальність влади та громад».
Проведено 8 об’єктових навчань та тренувань на підприємствах району, 4
засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації на яких розглянуто 13 питань.
Так, 16 травня на засіданні комісії було розглянуто ряд важливих для
життєзабезпечення району питань, зокрема: про забезпечення стану безпеки та
неможливості проникнення до штолень, які знаходяться на території Гарячківської
сільської ради; про заходи щодо підвищення безпеки потенційно небезпечних
об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки, що розташовані на території району;

11

щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів, сільгоспугідь та сміттєзвалищ
у літній пожежонебезпечний період та під час зернозбиральної кампанії 2017 року;
про стан діяльності аварійно-рятувальних служб району щодо вжиття заходів по
попередженню загибелі людей на водних об’єктах району та стан готовності
масового відпочинку людей біля води; про стан створення та належного утримання
підрозділів місцевої пожежної охорони на території району; про стан виконання
заходів по забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя в
Крижопільському районі. За результатами інформацій та з урахуванням
обговорення комісією прийнято відповідні рішення.
З 14 по 23 квітня комісією ГУ ДНС України у Вінницькій області проведено
комплексну перевірку Крижопільського району з питань реалізації заходів
державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту, стану та
організації роботи з питань пожежної та техногенної безпеки, готовності органів
управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій. За результатами роботи комісії проведено нараду з вище зазначених
питань з керівниками спеціалізованих служб цивільного захисту району,
сільськими (селищним головами) та керівниками підприємств, установ,
організацій.
Уточнено порядок оповіщення. Постійно проводиться перевірка готовності
технічних засобів до здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного
захисту, а також інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних
ситуацій та порядок дій у можливій зоні надзвичайної ситуації.
Сектором цивільного захисту ведеться постійний моніторинг надзвичайних
подій. Станом на 01.07.2016 року на території району виникло 30 пожеж, 2
нещасних випадків на воді, 6 ДТП, 4 виявлення ВНП.
Службою у справах дітей райдержадміністрації з метою виявлення та
повернення до навчальних закладів дітей шкільного віку, не охоплених навчанням,
запобігання їх бездоглядності та безпритульності проведено 16 комплексних
профілактичних рейдів «Дитина в сім’ї», «Нічне місто», «Діти вулиці», «Урок» і
«Вокзал». Здійснювалась перевірка закладів торгівлі щодо виявлення порушень
правил торгівлі в частині заборони продажу дітям алкогольних і слабоалкогольних
напоїв та тютюнових виробів. За звітний період перевірено 5 таких закладів, фактів
порушення законодавства не виявлено. Також проводилась перевірка з питань
дотримання чинного законодавства щодо праці неповнолітніх на 1 підприємстві
приватної власності, працюючих дітей не виявлено.
Спеціалістами служби у справах дітей систематично здійснюється перевірка
умов проживання сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах та
виховують малолітніх дітей. У звітному періоді обстежено матеріально-побутові
умови проживання 28 дітей з 16 сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах.
Взято участь у 6 судових засіданнях Крижопільського районного суду щодо
розгляду справ неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів. Тричі засідала комісія з
питань захисту прав дитини при райдержадміністрації, за їх результатами
підготовлено 6 проектів розпоряджень щодо захисту прав дітей.
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Усім дітям, які перебувають на обліку служби своєчасно встановлювався
юридичний статус. Протягом останнього кварталу 1 дитину влаштовано до
сімейних форм виховання.
До Міжнародного Дня захисту дітей спільно з районним будинком школярів,
будинком культури та районним відділом освіти для дітей пільгових категорій
було організовано районне свято “Щасливий світ дитинства” та вручено усім
подарунки від райдержадміністрації та районної ради.
Архівним сектором райдержадміністрації проводилась робота щодо
упорядкування та опису документів Крижопільської окружної лікарні інтенсивного
лікування за 2008-2015 роки в кількості 230 справ; управління соціального захисту
Крижопільської райдержадміністрації за 1982-2014 роки в кількості 204 справи;
відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійного захворювання України у
Крижопільському районі за 200-2016 роки в кількості 191 справа; управління
ветеринарної медицини за 2003-2016 роки в кількості 158 справ. Протягом квітнячервня видано 147 довідок у відповідь на запити соціального правого характеру.
Поновлено списки № 1, № 2, № 3 юридичних та фізичних осіб – джерел
формування національного архівного фонду, які передають документи до
архівного сектору.
Сектором молоді та спорту райдержадміністрації у рамках Всеукраїнської
акції «Відповідальність починається з мене» проведено Велопробіг, Спартакіаду
допризовної молоді. У квітня організовано місячник благоустрою спортивних
майданчиків. Згідно плану проведено Кубок району з волейболу до Дня Перемоги
над нацизмом у Європі та міжрайонний турнір з шахів пам’яті В.А.Пасічника.
На базі ФСК «Колос» проведено Турнір з волейболу (дитячий) у якому
приймали участь команди з м. Хмільника, м. Вінниця та смт Крижопіль.
До Дня захисту дітей проведено Турнір з міні-футболу. До Дня матері та
Дня сім’ї зібрано і роздано гуманітарну допомогу (одяг) багатодітним та
малозабезпеченим сім’ям (всього 6 сімей), організовано поїздки дітей пільгових
категорій для участі в обласних заходах до Дня захисту дітей та Дня сім’ї. 23
червня організовано виїзд 30 дітей пільгових категорій до розважального центру
«Ігроманія» в м. Вінниця, у рамках благодійної акції, що проходив під патронатом
голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія за участі бізнесмена й
мецената Сергія Капусти.
Проводилася індивідуальна робота та направлення на корекційну роботу з
осіб, які вчинили насильство в сім’ї (18 осіб).
Підготовлено подання на облдержадміністрацію на присвоєння почесного
звання України «Мати –героїня» двом багатодітним жінкам.
Видано 18 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 56 дітей з багатодітної
сім’ї та оформлено документи для забезпечення пільгами даних сімей
Через електронну систему державних закупівель Prozzoro здійснено
закупівлю путівок для відпочинку дітей пільгових категорій. Проводилась робота
по збору та оформленню документів для оздоровлення дітей за рахунок обласного
та державного бюджету.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою
запобігання та попередження раннього сирітства, формування засад
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відповідального материнства щовівторка забезпечувалась робота консультативного
пункту при пологовому стаціонарі та жіночій консультації. Раз на місяць для
вагітних жінок групи ризику проводились заняття на теми «Партнерські пологи»
(18.04.), «Я та моя майбутня дитина» (20.06.).
Фахівцями Центру відпрацьовано алгоритм соціальної роботи з особами у
конфлікті з законом (які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі,
або повертається з місць позбавлення волі). Зокрема при центрі функціонує
постійно діючий лекторій «Твоє життя – твій вибір» та щомісячно проводяться
лекції, бесіди, тренінги, психодіагностика з метою профілактики рецидиву,
пропагування здорового способу життя, подолання негативних звичок.
Для дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язані з позбавленням
волі проводились тренінги, спрямовані на
Забезпечено роботу для. У звітному періоді тренінги були присвячені таким
темам: «Моя сім’я мій оберіг» (16.06.),
27 квітня у приміщенні районного Будинку культури проведено психологопедагогічний семінар з елементами тренінгу на тему «Мотивація на успіх дітей з
девіантною поведінкою».
14 червня практичним психологом відділу соціальної роботи проведено групу
зустрічі з опікунами/піклувальниками Крижопільського району на тему:
«Міжособистісне спілкування», метою якого було підвищити компетентність
опікунів/піклувальників в ефективному міжособистісному спілкуванні та засвоїти
особливості спілкування з дітьми, а також формувати і розвинути вміння і навички
конструктивного спілкування.
Практичним психологом центру проводились засідання групи підтримки для
дружин учасників АТО «Почути. Зрозуміти. Допомогти». Під час роботи з
учасниками бойових дій здійснюється складання оцінки потреб особи та сім’ї,
проводиться консультування щодо пільг та соціальних допомог, передбачених
законодавством, надається контактна інформація щодо установ та організацій,
громадських об’єднань та благодійних фондів, які займаються вирішенням
проблемних питань демобілізованих.
14 червня у формі психологічного тренінгу на тему: «Міжособистісне
спілкування» проведено зустріч з опікунами/піклувальниками Крижопільського
району.
Окрім того, працівниками центру неодноразово організовувались виїзди до
Заболотненського психоневрологічного санаторію ім. Д.Заболотного з метою
організації дозвілля дітей, які знаходились там на оздоровленні.
15 червня спільно з центром зайнятості проведено інтерактивний квест для
дітей Городківської СЗШ І-ІІІ ст. №1, які оздоровлювалися у пришкільному
таборі.
Відповідно до розділу другого плану роботи райдержадміністрації на
другий квартал 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації
забезпечувалось своєчасне виконання розпорядчих документів Президента
України, уряду, центральних органів виконавчої влади та обласної державної
адміністрацій, які перебували на контролі.
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Всього в обласну державну адміністрацію в установлені терміни підготовлено
та надіслано 707 інформацій, з них:
- на виконання актів Президента України – 80;
- на виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади – 268;
- на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації – 67;
- на виконання доручень голови облдержадміністрації – 27;
- на виконання інших документів вищестоящих органів – 265.
Приділялась увага контролю за виконанням власних розпоряджень. У
звітному періоді видано 61 розпорядження з основної діяльності та 38 - з
кадрових питань. Стан їх виконання постійно контролюється, а виконані
знімаються з контролю.
За квітень-червень 2017 року до районної державної адміністрації надійшло
14 запитів на доступ до публічної інформації, на 3 менше проти відповідного
періоду минулого року. На частку фізичних осіб припадає 9 запитів, решта
надійшли від юридичних осіб та громадських організацій. 8 запитів стосувались
отримання інформації щодо діяльності органів виконавчої влади, 3 – освіти,
науково-технічної та інноваційної діяльності, інші щодо житлово-комунального
господарства, екології та природних ресурсів, гендерної рівності.
Усі запити
задоволено, відповіді надано у визначеному форматі та у встановлений
законодавством строк. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
систематично висвітлювались матеріали про заходи та діяльність структурних
підрозділів, інших органів виконавчої влади, зокрема в розділі «Новини»
розміщено 153 інформаційних повідомлення, оприлюднено 62 розпорядчих
документів голови райдержадміністрації.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

В.Коновал

