Інформація
про підсумки соціально-економічного розвитку району,
організаційної та кадрової роботи Шепетівської
районної державної адміністрації за 2017 рік
Робота районної державної адміністрації, виконкомів селищної та сільських
рад, господарських органів впродовж 2017 року спрямовувалась на виконання
Законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів
України, розпоряджень голови облдержадміністрації, власних рішень, реалізацію
відповідних заходів щодо забезпечення сталого соціально-економічного і
культурного розвитку району, підвищення рівня життя населення.
Особлива увага приділялася питанням виплати заробітної плати, підвищення
її розміру, зниження рівня безробіття та створення нових робочих місць, відновлення
платоспроможності підприємств, збільшення дохідної частини місцевих бюджетів,
соціального захисту населення, організації озеленення і благоустрою населених
пунктів, моніторингу цінової ситуації на продовольчому ринку.
Проводився поглиблений аналіз причин та недоліків у забезпеченні реалізації
державної політики щодо комплексного розвитку району, вживалися конкретні
заходи для поліпшення виконання структурними підрозділами райдержадміністрації,
виконавчими комітетами селищної та сільських рад своїх повноважень.
Квартальні плани роботи районної державної адміністрації були підготовлені
на основі регламенту райдержадміністрації, із врахуванням пропозицій заступників
голови адміністрації, керівників управлінь та відділів із врахуванням пропозицій
громадських об’єднань, активних мешканців району. Проекти планів роботи були
розміщені на веб-сайті адміністрації, предметно обговорені та доповнені на
засіданнях колегії адміністрації, за наслідками яких затверджені розпорядженнями
голови райдержадміністрації.
На виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
місцеве самоврядування в Україні» керівництво адміністрації, її структурні
підрозділи, взяли активну участь у підготовці 75 питань пленарних засідань 14-25
сесій районної ради VІІ скликання. Загалом, за звітний період, з метою вирішення
наявних проблем розвитку економіки і соціальної сфери, забезпечення національної
безпеки, профілактики злочинності було ініційовано звіти про виконання 4 раніше
прийнятих Програм, прийняття 12 районних цільових програм, які розраховані на
2017-ий та наступні роки, а також внесено зміни до 5 раніше прийнятих програм.
На засіданнях колегії райдержадміністрації розглядались найважливіші питання
життєдіяльності району. За звітний період відбулось 13 засідань колегії
райдержадміністрації, на яких розглянуто 42 питань з різних сфер діяльності
райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій району.
У засіданні колегії взяли участь члени колегії, керівники Ленковецької та
Судилківської об’єднаних територіальних громад, селищний. сільські голови,
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій
району. За результатами засідання були прийняті відповідні розпорядження.
Відповідно до розділу ІV квартальних планів роботи райдержадміністрації,
щопонеділка проводилися апаратні наради голови адміністрації з начальниками
відділів, управлінь і структурних підрозділів адміністрації, керівниками районних
служб, організацій, на яких аналізувався стан справ у галузях господарювання,
робота управлінь, відділів адміністрації, установ, організацій районного

підпорядкування, заслуховувалися звіти начальників підрозділів адміністрації,
районних служб, підприємств. Загалом у звітному періоді проведено 39 апаратних
нарад.
Постійно на нарадах у керівництва адміністрації розглядалися питання
виконання працівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації
власних та директивних рішень.
За наслідками розгляду питань на колегії прийнято 42 розпорядження голови
адміністрації , якими визначені конкретні заходи, терміни та виконавці по реалізації
прийнятих рішень. Загалом за звітний період прийнято 668 розпоряджень, з яких 412
– з основної діяльності, 255 - з кадрових питань, 1 - з адміністративно-господарської
діяльності.
До райдержадміністрації надійшло 3 Закони України, 12 Указів Президента
України, 14 постанов, 7 розпоряджень, 2 доручення, 1 витяг з протоколу Кабінету
Міністрів України, 101 розпорядження, 7 доручень та 1 протокольне рішення голови
облдержадміністрації та 59 рішень районної ради. Моніторинг реалізації
вищезазначених документів засвідчив, що переважна більшість встановлених ними
завдань виконана або виконується належним чином та у визначені терміни.
З метою запровадження постійного контролю за організацією роботи
посадових та службових осіб зі зверненнями громадян щорічно затверджується
річний графік перевірок управлінь, відділів райдержадміністрації, графік особистого
звітування селищного та сільських голів. Згідно затверджених графіків у 2017 році
перевірено 9 структурних підрозділів адміністрації та 10 виконкомів селищної та
сільських рад. Згідно затвердженого графіку особистого звітування селищного та
сільських голів перед головою райдержадміністрації про роботу із зверненнями
громадян у 2017 році прозвітували Грицівській селищний та 9 сільських голів.
Проводиться робота щодо з'ясування причин, що породжують повторні
звернення громадян, викорінюються прояви упередженості, халатності та
формалізму при розгляді звернень. І як результат, у 2017 році до районної державної
адміністрації повторних звернень не надходило. Значних порушень у роботі зі
зверненнями громадян в ході проведених перевірок не виявлено, тому питання
притягнення службових осіб до відповідальності, в установленому законом порядку,
не порушувалися.
Для оперативного реагування на найважливіші соціально-економічні
проблеми району, налагодження зворотного зв’язку між жителями району і
керівництвом адміністрації щопонеділка з 10-00 до 11-00 працює «гаряча» телефонна
лінія «Запитай у влади», під час роботи якої відповіді надавали голова адміністрації
та перший заступник голови адміністрації. Протягом звітного періоду їх відбулося
16, на які зателефонувало 30 жителів району.
У травні 2010 року розпорядженням голови районної державної адміністрації
утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян та
затверджено Положення .
Засідання комісії проводяться згідно затвердженого
графіку, рішення оформлюються відповідними протоколами. Комісія розглядає
спірні питання, які громадяни порушують у своїх зверненнях, і які можуть
спричинити соціальну напругу в районі. Протягом 2017 року відбулось 8 засідань
комісії, на яких розглянуто 8 питань.
Особлива увага приділяється аналізу причин колективних звернень та
звернень, які надходять з органів вищестоящого рівня. За 2017 рік до
райдержадміністрації надійшло 215 звернень громадян, що на 111 звернень менше в
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порівнянні з 2016 роком (326), з них 173 письмових, що на 72 звернення менше, як у
минулому році (245). У зверненнях найбільше – 73 % складають питання
соціального захисту (надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції, на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем). З початку
року керівництвом районної державної адміністрації для їх позитивного вирішення
малозахищеним верствам населення (88 осіб) та учасникам АТО (30 осіб) виділено
матеріальну допомогу на загальну суму 90 000,00 гривень.
Аналіз динаміки надходження звернень громадян Шепетівського району до
районної державної адміністрації свідчить, що у 2017 році надійшло 11 колективних
звернень, що на 7 звернень менше ніж у 2016 році. Усього до адміністрації,
включаючи колективні звернення, звернулося 845 жителів району, що на 1081 менше
ніж у 2016 році (1926).
Особисті прийоми громадян проводились керівництвом районної державної
адміністрації відповідно до затвердженого графіку. На особистому прийомі у
керівництва районної державної адміністрації побувало 42 жителя району, що на 39
менше, ніж у 2016 році (81). У 2017 році керівництвом Шепетівської
райдержадміністрації проведено 21 виїзний прийом громадян в сільських та
селищній радах району, під час яких звернулося 93 жителі району, порушено 79
питань. У зверненнях громадян найактуальнішими були земельні питання, питання
соціального захисту та пасажирських перевезень.
Впродовж 2017 року під головуванням керівників адміністрації проведено:
- 4 засідання робочої групи з питань відновлення платоспроможності суб’єктів
господарювання, де розглянуто 4питання,
- 12 засідань робочої групи з вивчення цінової ситуації на ринках послуг
основних продовольчих товарів, де розглянуто 12 питань.
- 3 засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації, де розглянуто 3 питання,
- 21 засідань спостережної комісії при Шепетівській РДА, де розглянуто 26
питань,
- 3 виробничі наради із перевізниками, де розглянуто 4 питання (тарифи на
перевезення).
- 7 засідань комісії з питань ТЕБ та НС районної державної адміністрації, в ході
роботи якої розглянуто 22 питання;
- 10 спільних засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних
виплат та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення, де було заслухано 83 керівника, прийнято відповідні рішення;
- 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, в ході яких розглянуто 51
питань;
- 14 засідань комісії з питань призначення населенню житлових субсидій,
державних соціальних допомог малозабезпеченим сімям та про призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, в ході якої для
177 сімей призначено допомогу, а для 802– надано житлові субсилії, та призначено
для 81 внутрішньо переміщених осіб, вмотивовано відмовлено для 32 сімей у
наданні державної соціальної допомоги та субсидії для 14 сімей.
- 19 засідань комісії по наданню грошової допомоги,
- 4 засідання координаційної ради з питання гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
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- 3 засідання районної ради з питань протидії туберкульозу
та
ВІЛінфекції/СНІДу,.
За звітний період першим заступником голови райдержадміністрації та головою
районної ради було проведено 23 планових нарад-семінарів з керівниками
Ленковецької та Судилківської об’єднаних територіальних громад, селищним,
сільськими головами, секретарями місцевих рад району із залученням окремих
керівників структурних підрозділів адміністрації, керівників районних служб, на
яких було розглянуто 91 актуальних питань.
Постійно проводиться консультування багатодітних сімей, голів сіл та
секретарів сільських, селищної рад щодо порядку присвоєння Почесного звання
України «Мати- героїня». За звітний період була надана консультація 5 сім’ям, щодо
надання документів для присвоєння Почесного звання України «Мати героїня».
22 лютого 2017 року, перед початком пленарного засідання 16 сесії районної
ради, відбулось вручення почесної відзнаки жительці села Круглик Шепетівського
району Степанюк З.В., що народила та виховала 5 дітей, якій Указом Президента
України присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Посвідчення та нагрудний знак
ій вручили перший заступник голови райдержадміністрації Янушевський В.В. та
голова районної ради Дзяворук П.Ф.
23 червня перед початком урочистого зібрання до Дня Молоді двом жителькам
с.Михайлючка Піголь Н.М. та Севрук О.М. голови адміністрації Підопригора Р.Б. та
райради Дзяворук П.Ф. вручили посвідчення і нагрудний знак «Мати -героїня».
Спільно з районною радою, керівниками Ленковецької та Судилківської
об’єднаних територіальних громад, виконкомами селищної, сільських рад,
управління та відділи адміністрації провели визначену планом роботу по
відзначенню в районі державних та професійних свят.
Протягом звітного періоду вживалися заходи щодо поліпшення роботи з
кадрами, посилення їх дисципліни та відповідальності.
Сектором з питань персоналу апарату райдержадміністрації у звітному
періоді підготовлено 254 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з
кадрових питань ( прийняття та звільнення, присвоєння чергового рангу державного
службовця, встановлення надбавок, надання щорічних відпусток, відрядження
тощо).
Проведено 8 засідань конкурсної комісії райдержадміністрації. (на вакантні
посади: головний спеціаліст відділу економіки, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації, державний реєстратор райдержадміністрації, адміністратор
відділу «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації, спеціаліст
загального відділу апарату райдержадміністрації, державний реєстратор
райдержадміністрації (на час декретної відпустки), головний спеціаліст відділу
загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти, культури, молоді, спорту
та туризму райдержадміністрації, заступник начальника управління освіти, культури,
молоді, спорту та туризму райдержадміністрації, завідувача з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрації(тимчасово, на період мобілізації).
У звітному періоді надавалася методична допомога структурним підрозділам
райдержадміністрації, сільським радам з питань роботи з кадрами, застосування
трудового законодавства, дотримання законодавства про державну службу та
боротьбу з корупцією.
З початку року на конкурсній основі було прийнято головного спеціаліста
відділу економіки, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Федорович О.О.,
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державного реєстратора райдержадміністрації Семенюк Г.М., адміністратора відділу
«Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації Гучинську А.О.,
спеціаліста загального відділу апарату райдержадміністрації Галузу В.М., заступника
начальника управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму
райдержадміністрації Щур О.О. та завідувача з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації Стасюка В.Л.. Також було прийнято (посада не державної
служби) архіваріуса архівного відділу райдержадміністрації Гончарук Т.Ю.,
провідного інженера-програміста організаційного відділу апарату адміністрації
Пономарьова М.М.
Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону «Про державну службу» в порядку
переведення на рівнозначну посаду було призначено головного спеціаліста відділу
ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Матвійчук Т.В.,
державного реєстратора райдержадміністрації Броніцьку М.О. та головного
спеціаліста
відділу
ведення
Державного
реєстру
виборців
апарату
райдержадміністрації Осадчук О.М.
Відповідно до пункту п’ятого статті 36 Кодексу законів про працю України, в
порядку переведення до сільських рад звільнено заступника начальника управління
освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації Волошину О.Я.,
головного спеціаліста відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління
освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації Космину Н.А.,
державних реєстраторів райдержадміністрації Васюшкіна М.О. та Гордійчука І.В.,
спеціаліста сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації Кондрацьку
О.В.
Відповідно до пункту першого статті 36 Кодексу законів про працю України
звільнено спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації Купець О.В. та адміністратора відділу «Центр надання
адміністративних послуг» райдержадміністрації Кашковал К.Г..
Відповідно до пункту шостого статті 40 Кодексу законів про працю України,
у зв’язку із поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу,
звільнено головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації Матвійчук Т.В.
Курси підвищення кваліфікації у звітному періоді 2017 року пройшли 25
державних службовців райдержадміністрації.
З початку року всі новопризначені працівники пройшли перевірку Згідно
Закону України «Про очищення влади».
Впродовж звітного періоду до дисциплінарної відповідальності державні
службовці райдержадміністрації не притягувалися.
За 2017 рік юридичним сектором апарату районної державної
адміністрації опрацьовано 669 проекти розпоряджень голови районної державної
адміністраці (з основної діяльності – 413 та з кадрових питань -255) 1 проект
розпорядження голови районної державної адміністрації було повернуто на
доопрацювання. На державну реєстрацію до територіальних органів управління
юстиції надавалось 3 розпорядження голови райдержадміністрації.
Працівниками сектору прийнято участь в 130 судових засіданнях згідно
викликів та ухвал суду. 520 жителям Шепетівського району та м. Шепетівки була
надана безоплатна правова консультація. Надано 50 безоплатних правових допомог
в громадській приймальні при районній адміністрації. Щоп'ятниці здійснюється
надання правових консультацій в ЦНАПі . На сайті Шепетівської РДА в межах
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проведення місячників з правової культури та правовї освіти було розміщено статті
«Легальна праця - гарантія соціальної захищеності працівника», «Закон про тебе,
тобі про закон», «Правова абетка», «Тиждень правових знань». «Зміни в трудовому
законодавстві», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Правова політика
держави», «Рівні права – рівні можливості» тощо.
Надавалась методична та практична допомога структурним підрозділам
районної державної адміністрації. Активно брали участь у колегія, комісіях,
апаратних нарадах,семінарах, «круглих столах» що проводяться у апараті РДА, а
також у засіданнях робочих груп та комісій в сфері земельних відносин, розгляду
звернень громадян, а також у засіданнях робочих груп та комісій в сфері
соціального забезпечення, захисту прав неповнолітніх. Своєчасно вживалися заходи
за поданнями прокурора, ухвалами суду, відповідними документами
правоохоронних та контролюючих органів, виконаннями контролів, активно
здійснювалася робота із зверненням громадян тощо.
У 2017 році у архівному відділі адміністрації проведено пʼять засіданнь
експертної комісії на якому розглядалися описи справ з кадрових питань (особового
складу) та тривалого зберігання ліквідованих установ та описи фото,- фоно,- і
відеодокументів.
Прийнято на державне зберігання 1186 справ управлінської документації до 28
фондів: Прийнято 24 од.зб.фото і 2 од.зб.відеодокументів, 1 од.зб. фонодокументів.
Схвалено ЕПК Державного архіву області описи на 891 справу управлінської
документації, погоджено 308 справ документів з кадрових питань (особового
складу), 8 номенклатур справ, 6 Положень про експертну комісію, 7 Положень про
архівний підрозділ, 9 історичних довідок і доповнень до історичних довідок.
Відповідно до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів Національного архівного фонду у Хмельницькій області на 2015-2019
роки проведено перевірку наявності та фізичного стану документів у 4 запланованих
фондах – 207 справ.
Погоджено акт про вилучення для знищення 447 справ 2 установ.
Виконано 290 запитів соціально-правового характеру та 198 тематичних.
У робочій кімнаті з документами працювало 18 користувачів, їм видано в
користування 170 справ.
У своїй роботі відділ ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) використовує автоматизовану
інформаційно-телекомунікаційну систему «Державний реєстр виборців» (АІТС
“ДРВ”), яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про
громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності
до вимог ст.70 Конституції України.
Станом на 19.12.2017 року в базі даних Державного реєстру виборців по
Шепетівському району є такі дані - кількість виборців, які мають статус діючих 26075, померлих - 3113 осіб; особи, які припинили громадянство - 5;
недієздатних — 10; особи, які не здатні самостійно пресуватися - 211.
За період з січня по грудень 2017 року працівниками відділу ведення
Державного реєстру виборців на основі підтверджуючих документів було проведено
такі дії: включено до Реєстру - записів про 578 осіб; внесено зміни до персональних
даних виборців в Реєстрі - відносно 2525 осіб.
29 жовтня 2017 року в Шепетівському районі проведені перші вибори
депутатів Грицівської селищної ради територіальної громади і відповідного
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селищного голови. Для кожної із 9 звичайних виборчих дільниць, які були задіяні на
виборах, спеціалістами відділу було вчасно виготовлено та надано дільничним
виборчим комісіям попередні та уточнені списки виборців, а також іменні
запрошення виборцям для участі у виборах.
Промисловість. Промисловими підприємствами району за січень - грудень
2017 року реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 38317,5 тис.грн, що більше
відповідного періоду минулого року на 3335,1 тис. грн. або на 109,5 % .
У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво продукції в
натуральному виразі характеризується наступним чином :
вироблено більше: гальки, гравію, щебеню та каменю рваного (ТОВ
«Шепетівський гранкар’єр») та стінових матеріалів (Шепетівська виправна колонія
№ 98).
менше: нерудних матеріалів та залізобетонних виробів (Шепетівська
виправна колонія № 98), виробів тугоплавких ПБ – 5, мертелю, шамотного порошку
та порошку меленого вогнетривкого (ПАТ "Майдан – Вильський комбінат
вогнетривів").
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
становить 1158,78 гривень.
Станом на 01.10.2017 року фінансовий результат від основної діяльності
суб'єктів господарювання (основне коло підприємств, що звітують до управління
статистики) становив 105406,3 тис. грн. збитків.
За підсумками роботи за січень - вересень 2017 року 2 підприємства із 5
підприємств основного кола, що звітують до районного управління статистики,
тобто 40,0 відсотків, допустили збитки.
Найбільші суми збитків у звітному періоді допустили ТОВ «Серединецьке»–
92012,0 тис. грн. та корпорація «Сварог Вест Груп» - 14910,1 тис. гривень.
З прибутками спрацювало 3 підприємства. Сума прибутку становить 1515,8
тис. гривень.
За січень - вересень 2017 року обсяг роздрібного товарообороту становить
16527,3 тис. гривень.
Обсяг реалізованих послуг за січень - вересень 2017 року становить 23055,3
тис. гривень.
Послугами пасажирського транспорту за січень-жовтень 2017 року
скористалися 598,6 тис. пасажирів, що на 1,3 % більше порівняно з відповідним
періодом 2016 року. Обсяг виконаної пасажирської роботи збільшився на 1,2 % і
становить 8,2 млн. пас. кілометрів.
Недоїмка до бюджету підприємств, організацій та установ району станом на
01.01.2018 року становить 8979,9 тис. грн., у тому числі до місцевого – 6774,2 тис.
гривень.
Найбільшим боржником до бюджету є Шепетівська виправна колонія №98
(5862,4 тис. грн.), у тому числі до місцевого – 3883,1 тис. гривень.
Недоїмка підприємств, організацій та установ району до Пенсійного фонду
становить 587,6 тис. гривень (недоїмка промислових підприємств – відсутня).
Станом на 01.01.2018 року підприємства, установи та організації району
заборгували районним електричним мережам за спожиту електроенергію 1535,3 тис.
грн., що на 4,9 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком. З них: промислові
підприємства – 1535,3 тис. грн. (підприємство Шепетівської виправної колонії № 98
– 1535,3 тис. гривень).
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Рівень проплати за спожиту електроенергію по району станом на 01.01.2018
року становить 102,63 %.
Щодо споживання природного газу, то бюджетними установами здійснено
оплату за спожите паливо на 100,0 відсотків.
За звітний період газифіковано 28 будинків стільки ж встановлено лічильників
газу.
Освоєно капітальних інвестицій за січень-вересень 2017 року в сумі 68540,0
тис. грн., в т.ч. на одну особу 2039,5 гривень.
Агропромисловий розвиток.
Протягом 2017 року робота спеціалістів відділу агропромислового розвитку
адміністрації була спрямована на розвиток агропромислового комплексу району,
підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва
та розвиток
сільської місцевості.
За показниками сільськогосподарського виробництва район посів перше місце
у другій підгрупі. Зокрема, валової сільськогосподарської продукції
по
агроформуваннях району протягом року вироблено на 11,3 відсотків більше,
порівняно з попереднім роком. Зростання є як у рослинницькій, так і в
тваринницькій галузях.
У валовому виробництві сільськогосподарської продукції 88% належить
галузі рослинництва. Так, у 2017 році ранніх зернових зібрано на площі 12897 га,
намолочено 84085 тонн зерна при урожайності 65 ц/га. Цей показник є другим в
області серед 20 районів.
Зокрема, озимої пшениці зібрано на площі 7034 га, намолочено 46994 тонни
при урожайності 67 ц/га. Ярої пшениці зібрано на площі 1229 га, намолочено 8382
тонни зерна при урожайності 68 ц/ га, ярого ячменю - на площі 3222 га намолочено
20747 тонн зерна при урожайності 64,4 ц/га, озимого жита - 5770 тонн при
урожайності 72 ц/га. Горох вродив по 38,4 ц/га, ячмінь озимий – по 41,8 ц/га, овес –
по 33 ц/га, ріпак – по 28,1 ц/га.
Добре попрацювали аграрії краю і при збиранні врожаю пізніх та нішевих
сільськогосподарських культур. Зокрема, квасолі зібрано з площі 1457,6 га
намолочено 3760,8 тонн при урожайності 25,0 ц/га. гречки намолочено 754 тонни з
площі 516 га при урожайності 14,6 ц/га. Намолочено 1076 тонн зерна льону при
урожайності 24 ц/га.
В 2017 році вперше було посіяно 298 га проса на площі 298 га, якого
намолочено 422 тонни при урожайності 14,5 ц/га.
Кукурудзи на зерно намолочено 17904 тонни з площі 2779,7 га при
урожайності 64,4 ц/га. Гарбузів зібрано на площі 1855 га, намолочено 2782 тонн
при урожайності 15 ц/га.
По технічних культурах хороших результатів отримано по збору цукрового
буряка, якого накопано 190080 тонн з площі 3167,6 га при урожайності 600 ц/га.
Соняшника намолочено 27213 тонн з площі 9586 га при урожайності 28,4 ц/ га. Сою
зібрано на площі 2120,7 га, намолочено 5400 тонн при урожайності 25,4 ц/га.
Під урожай 2018 року сільськогосподарськими підприємствами посіяно 7888
га озимих на зерно та зелений корм. В тому числі: озимої пшениці - 5921 га,
озимого жита - 50 га та озимого ріпаку - 1722 га.
Крім того, підготовлено грунту під посів ярих культур на площі 14073 га.
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Впродовж 2017 року суттєво зросли обсяги валового виробництва молока,
якого вироблено 12116 тонн, що на 1534 тонни, або на 14 відсотків більше порівняно
з попереднім роком.
Виробництво молока вдалося наростити за рахунок впровадження сучасних
прогресивних технологій та покращення продуктивності дійних корів. Надій молока
на фуражну корову перевершив шеститисячний рубіж і становить 6613 кг . який на
425 кг, або на 7 % більший проти попереднього року.
Однак, за відповідний період поточного року зменшилися обсяги виробництва
м'яса, якого вироблено на 28 відсотків, або на 262 тонни менше проти минулого
року і становить 681 тонну, а реалізовано м'яса - 832 тонни, що на 233 тонни, або на
22 % менше минулорічного.
Погіршилася продуктивність відгодівельного поголів'я ВРХ, середньодобові
прирости склали 644 г, які на 48 г. менші минулорічних. Дещо покращились
середньодобові прирости свиней, які становлять 449 г, що на 51 г. більше
минулорічних.
Така складна ситуація з виробництвом та реалізацією м'яса склалася в зв’язку з
тим, що на даний час, виробництво м'яса є збитковим для с/г підприємств.
Зокрема, собівартість 1 кг живої ваги ВРХ становить 60 – 70 грн., а реалізаційна
ціна майже в 2 рази менша – 35 - 40 грн. за 1 кг живої ваги ВРХ.
Збільшення собівартості виробництва м'яса негативним чином вплинуло і на
чисельність відгодівельного поголів'я ВРХ. В результаті цього за 2017 рік в
сільськогосподарських підприємствах загальне поголів'я ВРХ зменшилося на 18
відсотків, або на 891 голову проти попереднього року і становить 4143 голови.
Поголів'я корів зменшилося на 4 %, або на 67 голів і становить 1802 голови. Щодо
поголів'я свиней, то воно також зменшилося на 35 відсотків, або на 165 голів і
становить 313 голів..
В цілому, темп росту валової сільськогосподарської продукції по
агроформуваннях району за 2017 рік склав 111,3 відсотків.
Агроформування району майже повністю розрахувались з орендодавцями за
оренду земельних паїв. В 2017 році розмір орендної плати становив 5,3 % до вартості
землі. Станом на 1. 01. 2018 року договірні зобов’язання з орендодавцями виконано
на 98,4 %. До 1 лютого буде повністю проведено розрахунки з орендодавцями згідно
термінів вказаних в договорах.
Середньомісячна оплата праці одного штатного працівника за 2017 рік
становить 4833,56 грн., що на 32 відсотки, або на 1172,20 грн. більше, порівняно з
попереднім роком
Зайнятість населення та ринок праці
Протягом січня-грудня 2017 року послугами служби зайнятості скористались
2591 безробітний громадянин ( місто 1475 безробітних, район – 1116 безробітних),
що на 14,5% менше ніж за аналогічний період 2016 року. У тому числі з початку
року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного
1737 осіб ( місто 1040 безробітних, район – 697 безробітних). Основним джерелом
формування зареєстрованого ринку праці області стали особи, які були звільнені з
підприємств, установ, організацій за згодою сторін, з причин плинності кадрів,
звільнені за скороченням чисельності або штату та особи, які не були зайняті більше
1 року.
Станом на 1 січня 2018 року на обліку перебували 705 безробітних ( місто 371
безробітний, район – 334 безробітних), що на 17,4% менше ніж на відповідну дату
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минулого року. Допомогу по безробіттю отримували 84% осіб, які мали статус
безробітного на кінець звітного періоду. Середній розмір допомоги по безробіттю у
грудні 2017 року становив 2441,88 грн. Із загальної кількості безробітних 45%
складали жінки, 31,6% – молодь віком до 35 років, 31,8% становили особи, які
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 47,4% - проживають у
сільській місцевості.
У січні-грудні 2017 року забезпечено роботою 1585 особи ( місто 925 осіб,
район – 660 осіб), які перебували на обліку службі зайнятості, в тому числі 1241
безробітних ( місто 697 безробітних, район – 544 безробітних). Із загальної
кількості забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості працевлаштовані
1498 осіб, в тому числі 1241 зареєстрований безробітний. Рівень працевлаштування
безробітних становив 47,9%, що на 3,1% більше аналогічного пе6ріоду минулого
року.
Протягом 2017 року надано 88 консультацій з питань організації та
провадження підприємницької діяльності (місто - 56 особам, район – 32 особам).
Із числа зареєстрованих безробітних 17 осіб започаткували власну справу,
отримавши одноразово допомогу по безробіттю. Безробітні розпочали
підприємницьку діяльність у таких сферах: оптова та роздрібна торгівля (17,6%);
інформація та телекомунікації (5,9%); професійна, наукова та технічна діяльність
(5,9 %); мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (5,9%); транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність ( 5,9%); надання інших видів послуг
(58,8%).
В 2017 році було прийнято рішення щодо здійснення компенсації єдиного
соціального внеску 33 роботодавцям за працевлаштування 53 безробітних на нові
робочі місця (місто-47 безробітних, мешканці сільської місцевості - 6
безробітних). Серед працевлаштованих безробітних, жінки складають 88,5% ,молодь
віком до 35 років – 42,3% соціально-незахищені – 52,0%, мешканці сільської
місцевості – 11,5%.
У базі даних служби зайнятості налічувалося 2437 вакансії, заявлених до
укомплектування службою зайнятості, що на 25,7% більше ніж у 2016 році.
Інформацію про вільні робочі місця надали 470 роботодавців міста та району.
Рівень укомплектування вакансій у 2017 році становив 64%. Середня
тривалість укомплектування становила 21 день.
Актуальними станом на 1 січня 2018 року залишилось 194 вакансії, що майже
в 2 рази більше ніж на відповідну дату 2017 року. У середньому на одну вакансію
претендувало 3,5 особи, у тому числі серед законодавців, вищих державних
службовців, керівників, менеджерів - 27 осіб; професіоналів – 1,5 особи; серед
фахівців – 2,5 особи; технічних службовців –2 особи; серед працівників сфери
торгівлі та послуг – 2,5 особи; серед кваліфікованих робітників сільського та
лісового господарств, риборозведення та рибальства – 33 особи; кваліфікованих
робітників з інструментом – 2 особи; серед робітників з обслуговування, експлуатації
та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування
та машин - 3 особи; без спеціальної підготовки – 14 осіб.
Організовано підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 520
безробітних (по місту 322 безробітних, по району 198 безробітних), з яких 478 осіб
навчалось під конкретне робоче місце (або 96,7% загальної кількості тих, хто
проходив навчання).
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З метою відкриття власної справи 18 осіб проходили навчання за напрямами та
професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю (3,5% від
загальної кількості тих, хто навчався).
Охоплено навчанням 181 безробітний з числа соціально уразливих верств
населення ( 34,8% до загальної чисельності безробітних, що проходили навчання).
Зокрема, навчалось 17 осіб з обмеженими можливостями, 1 особа з числа внутрішньо
переміщених осіб, 9 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО.
В результаті використання новітніх форм та підходів в організації навчання
100% безробітних після його завершення були працевлаштовані,
З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності
осіб старше 45 років проводиться робота щодо інформування населення про
можливість та порядок отримання ваучерів.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом
2017 року брали участь 515 безробітних (по місту 231 безробітний, по району 284
безробітних).
Тимчасові роботи виконувались за кошти роботодавців та, в основному, були
направлені благоустрій територій підприємств та різні види робіт підсобного
характеру, лісогосподарські роботи. До робіт тимчасового характеру залучені 270
безробітних (по місту - 167 безробітних, по району - 103 безробітних).
Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення" місцевими
органами влади за участі центрів зайнятості організовуються суспільно корисні
громадські роботи в інтересах територіальної громади. До громадських робіт
залучено 248 безробітних (по місту - 65 безробітних, по району - 183
безробітних). Громадські роботи були направлені на благоустрій населених пунктів,
впорядкування місць поховання загиблих захисників Вітчизни, ліквідацію
несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджування дерев та кущів, прибирання
придорожніх смуг, догляд за особами похилого віку, інформування населення про
порядок отримання житлових субсидій та роботу з документацією.
Протягом
січня – грудня 2017 року послугами
служби зайнятості
скористалися 9 осіб, що вимушено покинули місця свого постійного проживання. 2
особи працевлаштовані за направленням служби зайнятості. За направленням
служби зайнятості професійне навчання проходив 1 безробітний з числа внутрішньо
переміщених.
Надано 1 роботодавцю компенсацію за працевлаштування 1
внутрішньо переміщеної особи.
Станом на 1 січня 2018 року продовжують отримувати послуги служби
зайнятості 3 вимушених переселенця із статусом безробітного та які отримують
допомогу по безробіттю.
Протягом січня-грудня 2017 року послугами центру зайнятості скористалися
23 демобілізованих військовослужбовця, які брали участь в антитерористичній
операції (22 особи мали право на отримання допомоги по безробіттю).
Працевлаштовані 13 безробітних, які брали участь в АТО. Проходили
професійне навчання 9 осіб. Брали участь в громадських та інших тимчасових
роботах 6 демобілізованих військовослужбовця. Всі демобілізовані учасники АТО,
які звернулись до центрів зайнятості області, отримали психологічну підтримку та
допомогу. Профорієнтаційними послугами охоплено 95,7% учасників АТО.
Станом на 1 січня 2018 року продовжували отримувати послуги служби
зайнятості 3 демобілізованих військовослужбовця, які брали участь в АТО.
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Протягом січня-грудня 2017 року проведено 738 інформаційних та тематичних
семінари із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, орієнтації
на підприємницьку діяльність.
Профорієнтаційними послугами охоплено 2523 безробітних, з яких 795 –
молодь до 35 років. Рівень охоплення безробітних профорієнтаційними послугами
становив 97,4%.
Протягом 2017 року активно проводилися семінари для роботодавців та
соціальних партнерів, в яких прийняли участь 475 керівників та представників
підприємств.
Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі з молоддю, яка
навчається. Протягом 2017 року проводились різнопланові профорієнтаційні заходи,
в яких взяли участь 3273 молодих особи, що навчаються у навчальних закладах
різних типів, з них 2465 – учні загальноосвітніх шкіл.
За ініціативи центру зайнятості спільно з місцевими органами влади,
роботодавцями, іншими соціальними партнерами в області проведено 12 Днів
роботодавця, 11 Днів відкритих дверей (презентації роботодавця), 30 міні-ярмарків
вакансій, 5 ярмарків вакансій та інші заходи, на яких розглядалися питання
сприяння зайнятості населення.
За результатами проведених заходів сума донарахованих доходів становить
355,53 тис.грн. (57,4 тис. грн. ПДФО, 68,8 тис.грн.- ЄСВ, 5,4 тис.грн. - військовий
збір, дохід із нарахованої з/плати-224,58 тис.грн.).
Заробітна плата, легалізації трудових відносин. Середня заробітна плата
одного працюючого по району дорівнює за 2017 рік 4928,7 грн., що на 26,9 % більше
до січня місяця поточного року, відповідно по галузях: сільське господарство-4848,9
грн. (+29,6%), промисловість-4472,3 грн. (+20,4%), будівництво-4021,7 грн. (+14%).
Показники по заробітній платі до минулорічних за відповідний період
становлять: фонд оплати праці збільшився на 41,7 % при збільшенні чисельності
штатних працівників на 3,4 відсотки (1421 ос.), середня заробітна плата збільшилася
на 37,0% (1332 грн.).
За звітний період 2017 року проведено обстеження щодо легалізації трудових
відносин на 134 об’єктах господарювання району, із них 14 юридичних осіб.
Притягнуто до адмінвідповідальності дві посадові особи. Під час перевірок виявлено
98 порушень трудового законодавства, укладено 77 трудових договорів та 4
цивільно-правових договори, зареєстровано 6 суб’єктів господарської діяльності.
Реалізація вжитих у районі заходів дала змогу вивести із «тіні» 87 осіб.
З початку року проведено 8 виїздів робочої групи з легалізації виплати
заробітної
плати
і
зайнятості
населення
за
участю
представників
райдержадміністрації, контролюючих та правоохоронних органів.
З початку року Управлінням Держпраці у Хмельницькій області спільно з
представником управління соціального захисту населення райдержадміністрації
здійснено перевірки щодо дотримання вимог трудового законодавства на ТОВ
«Шепетівський гранкар’єр», ТОВ «ГранітІнвест» та ДП «Підприємство державної
кримінально-виконавчої служби України (№98)».
За порушення законодавства про працю Управлінням Держпраці у
Хмельницькій області віповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України на
керівників ДП «Підприємство кримінально-виконавчої служби (№98)»,
ТОВ
«Шепетівський гранкар’єр та ТОВ «Граніт Інвест» накладено штрафні санкції.
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За звітний період 2017 року укладено 80 колективних договорів, що на1,3
відсотки більше до відповідного періоду минулого року.
Протягом 2017 року проведено експертизу умов праці на 10 підприємствах
району, де при перевірці виявлено 21 робоче місце, яке підлягає атестації. На вказані
підприємства надіслані довідки-висновки щодо проведених експертиз підприємств,
надано методичну та практичну допомогу 15 спеціалістам та розглянуто 20 звернень
громадян.
За 2017 рік призначено субсидій на оплату житлово–комунальних послуг 8015
домогосподарств на суму 59999,5 тис.грн.
Соціальний захист. За 2017 рік призначено субсидій на придбання твердого
палива і скрапленого газу 2521 домогосподарству на суму 7309,8 тис. грн. середній
розмір призначеної субсидії на 1 домогосподарство становить 2899,56 грн.
Протягом 2017 року направлено запити до Державної фіскальної служби на
9950 осіб, на дочірне підприємство ПАТ “Шепетівкагаз” – 1781 особу, на
“Шепетівський РЕМ” – 4046 осіб.
Для підтримки сімей з низькими доходами призначено та виплачено державну
соціальну допомогу 571 малозабезпеченій сім’ї на суму 14892,2тис. грн.; допомогу
сім’ям з дітьми – 1731 особі на суму 30972,1тис.грн.; державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 537 особам на суму 10339,8 тис.грн.;
тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
49 особам на суму 602,4тис. грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 01.10.2014р. № 509 на облік взято 4 особи,
які перемістилися з тимчасово окупованої території України або районів проведення
АТО, з них: 1 працездатна особа, 3 пенсіонери.
Відповідно до Постанови КМУ від 16.04.2014 р. № 505 56 сім’ям (73 особам), в
т.ч. 37 сім’ям на наступний шестимісячний термін призначено щомісячну адресну
допомогу для покриття витрат на проживання, на оплату житлово-комунальних
послуг; 56 сім’ям (73 особам) виплачено щомісячну грошову допомогу на суму
510,57 тис. гривень.
На виконання Постанови КМУ від 08.04.2015 року № 185 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати
матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової служби»,
вищезазначену допомогу одержали 46 чол. на суму 81338,83 грн.
На виконання Постанови КМУ від 28.02.2011 року № 158 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим
особам», вищезазначену допомогу одержали 20 чол. на суму 12832 грн.
Відповідно до «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення»,
затвердженого постановою КМУ від 05.04.2015 року № 321 за 2017 рік видано 89
направлень для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; для
забезпечення протезно-ортопедичними виробами – 125 направлень.
Спеціалістами ПП «Форвард Орто» та Хмельницького ДЕПОП у райполіклініці
проведено 13 прийомів по забезпеченню інвалідів та дітей-інвалідів протезноортопедичними виробами.
Видано направлення 2 дітям-інвалідам у Шепетівський Центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів для проходження реабілітаційних послуг.
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Видано направлення на навчання за професією «Кухар» у Львівський центр
реабілітації та Житомирське вище професійне училище-інтернат 2 інвалідам з
дитинства.
Прийнято та зареєстровано 267 індивідуальні програми реабілітації інвалідів
загального захворювання та з дитинства.
Проанкетовано 35 учасників АТО для визначення потреби в отриманні пільг,
компенсацій, професійної, соціальної та психологічної реабілітації.
Видано посвідчення учасника війни особі, яка набула вищезазначений статус в
зоні АТО.
У 22 учасників АТО прийнято заяви на навчання на курсах водія
автотранспортних засобів, із них 3 пройшли навчання на курсах по категорії «В», 2на категорію «С1Е» та 1-категорії «СЕ».
За 2017 рік в санаторно-курортних закладах оздоровлено 3 ветерани війни, 14
інвалідів загального захворювання та з дитинства та 6 учасників бойових дій (АТО),
1 інвалід війни з числа учасників АТО.
Компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та
транспортне обслуговування одержали 30 інвалідів на суму 10159,20 грн.
Виплачено компенсацію за невикористану путівку на санаторно-курортне
лікування для 9 інвалідів війни на суму 3740 грн. та 5 інвалідам від загального
захворювання на суму 1100 грн.
Проведено перевірку правильності призначення та виплати пенсій по 256
новопризначених пенсійних справах та 484 перерахунках.
На території нашого району проживає 118 осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи. З них : І категорія (інваліди) – 8 осіб; ІІ категорія:
потерпілі – 7 осіб, ліквідатори – 40 осіб; ІІІ категорія: ліквідатори - 17 осіб, потерпілі
– 26 осіб, діти потерпілі – 19 осіб.
За 2017 рік надано компенсацій громадянам, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи на суму 189805,47 гривень, з них:
- виплата додаткової відпустки 14 особам на суму 34319,99 грн.;
- компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування виплачено 56
особам на суму148948,00 грн.;
- одноразову допомогу на оздоровлення виплачено 70 особам на суму 6537,48
грн.
Пільгами на медичне обслуговування скористалось 5 осіб: на придбання ліків за
безкоштовними рецептами лікарів на суму 3263,00 грн., на безоплатне
зубопротезування 3 особи на суму 3000,00 грн.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги станом на 01.01.2018 року перебуває 7518 осіб.
За 2018 рік надано пільг та компенсацій на суму 5497,9 тис.грн., у тому числі:
житлово – комунальні послуги –3399,5 тис.грн., тверде паливо та скраплений газ –
1369,0 тис.грн., послуги зв’язку – 61,3 тис.грн., проїзд залізничним транспортом –
47,6 тис.грн, проїзд автомобільним транспортом – 620,5 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року надійшло коштів з державного бюджету всього
5015,2 тис.грн., ( із врахуванням заборгованості за минулий рік) в тому числі:
житлово – комунальні послуги – 3673,9 тис.грн., тверде паливо та скраплений газ –
1341,3 тис.грн.
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Виділено кошти з місцевого (районого) бюджету на погашення заборгованості в
сумі 729,4 тис. грн., в тому числі: послуги зв’язку –61,3 тис.грн., проїзд залізничним
транспортом – 47,6 тис.грн, проїзд автомобільним транспортом – 620,5 тис.грн.
Заборгованість станом на 01.01.2018 року складає 772,4 тис.грн. в тому числі:
- житлово – комунальні послуги – 742,5 тис.грн.;
- тверде паливо та скраплений газ – 29,9 тис.грн.
Забезпечено твердим паливом 902 домогосподарства, та скрапленим газом 669
домогосподарств, що складає відповідно 100% від потреби.
Щомісячно користуються пільгами на житлово – комунальні послуги 3846 осіб,
абонплата за користування телефоном – 226 осіб. З початку року перевезено
автомобільним та залізничним транспортом 207,4 тис. пільгових пасажирів.
Щомісяця проводиться електронна звірка з організаціями - надавачами послуг в
ході якої виявляються та усуваються розбіжності нарахованих сум. Здійснюється
постійний контроль за міграцією пільгової категорії населення. Працівникам
сільських рад та ОТГ надаються роз’яснення, щодо змін в законодавчих актах
стосовно пільговиків.
Станом на 01.01.2018 року у районі проживає 535 багатодітних сімей, в яких
виховується 1812 дітей. Соціальний паспорт та реєстр багатодітних сімей району
постійно поновлюються.
Соціальними послугами головного спеціаліста з питань сім’ї управління
соціального захисту населення та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
протягом звітного періоду було охоплено 601 багатодітна сім’я, надано послуги
щодо матеріальної допомоги, соціальних виплат, оформлення документів,
консультування.
Протягом звітного періоду 60 сімей отримали посвідчення батьків багатодітної
сім’ї та 114 дітей отримали посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Постійно
продовжується термін дії посвідчень сімей, діти яких навчаються в навчальних
закладах.
Проводиться консультування багатодітних сімей, голів сіл та секретарів
сільських та селищної рад щодо порядку присвоєння Почесного звання України
«Мати героїня». За 2017 рік була надана консультація 10 сім’ям, щодо надання
документів для отримання звання «Мати-героїня». 23.06.2017 року були вручені
медалі та посвідчення «Матері героїні» для Піголь Н.М. та Севрук О.М., с.
Михайлючка.
Протягом 2017 року розглянуто 42 заяви та проведено обстеження житловопобутових умов у сім’ях, де скоєні правопорушення.
На засіданнях Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми
до складу якої входять різні суб’єкти соціальної роботи, розглядаються випадки
вчинення насильства в сім’ї та проводиться загальний аналіз насильства в районі.
При сільських та селищній раді працюють малі координаційні ради,
де
розглядається кожен індивідуальний випадок. З початку року робота щодо
впровадження корекційних програм не проводилася, оскільки відсутні спеціалісти,
які пройшли курси підвищення кваліфікації та відсутній кабінет для проведення
корекційної роботи з насильниками. Існує потреба у спеціалісті, який має право
вести корекційну роботу з насильниками та жертвами насилля (бажано психолог).
Проведено лекційно-пропагандистську попереджувальну роботу під час
виїздів мобільного консультативного пункту (27 виїздів) у 48 населених пунктів,
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охоплено 916 осіб. Розповсюджено друковані матеріали (плакати, брошури, флаєри)
що були в наявності.
Сім'ям надається допомога речами через “пункт взаємодопомоги”, який
функціонує при центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Протягом 2017
року надана 3632 речі вторинного використання для 140 малозабезпечених сімей.
У банку даних сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах
нараховується 195 сім’ей (429 дітей). Соціальним супроводом протягом звітного
періоду охоплено 67 родин (172 дитини).
Робота з сім’ями та дітьми
Станом на 31.12.2017 року в службі у справах дітей райдержадміністрації на
первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
перебуває 76 дітей, а саме: 19 дітей-сиріт та 57 дітей, позбавлених батьківського
піклування. З них 49 перебувають під опікою чи піклуванням громадян, 15 у
прийомних сім’ях та 12 дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають у
державних закладах та потребують влаштування у сім’ю.
Всього сімейними формами виховання охоплено 64 дитини даної категорії,
що становить 84,2 % від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному
обліку служби.

Протягом поточного року соціально-правовий статус набуло 8 дітей (2 –
дітей-сиріт, 6 дітей, позбавлених батьківського піклування).
Внаслідок позбавлення батьківських прав (5 дітей), внаслідок смерті батьків
(2 дитини), залишення матір’ю у закладі охорони здоров’я (1 дитина). З них: 2 дітей
усиновлено, 2 дітей влаштовано під опіку та 4 дітей влаштовані у державні заклади
на період пошуку кандидатів, які бажають взяти на виховання дітей – сиріт чи дітей,
позбавлених батьківського піклування
Крім того 5 дітям змінено статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування на статус дитини-сироти. 9 дітям внесені зміни у розпорядження про
надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування внаслідок
позбавлення батьківських прав батьків після відібрання без позбавлення. Діти
належать до родинних груп. З них уже 3 усиновлено, 6 влаштовано у прийомну
сім’ю

Знято з первинного обліку 15дітей з них 8 осіб - у зв’язку з досягненням
18-річного віку; 7 дітей усиновлених громадянами України.
Одним з основним завдань служби у справах дітей райдержадміністрації є
влаштування дітей у сімейні форми виховання, а саме: влаштування під
опіку/піклування, усиновлення, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
Так протягом 2017 року 15 дітей влаштовано у сімейні форми виховання.
З метою допомоги дітям, які втратили піклування біологічних батьків, захисту
їх прав щодо проживання у сім'ї у районі функціонують 2 прийомних сім’ї в яких
виховується 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відносно
яких здійснюється соціальне супроводження. Ще 15 дітей проживають у ПС інших
районів області.
Протягом 2017 року проведено 45 обстежень житлово - побутових умов
проживання дітей даної категорії.
Станом на 31.12.2017 року на обліку дітей, які мають підстави на усиновлення
перебуває 26 дітей. Віком від 3 до 5 років - 7 дітей, від 6 до 10 років – 5 дітей та від
11 до 17 – 14 дітей. З них 19 дітей мають братів та сестер, 3 – мають інвалідність. У
поточному році 7 дітей знято у зв’язку з усиновленням, 2- по досягненню повноліття.
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Шепетівським районним судом прийнято рішення про усиновлення 3 дітей
вітчимом.
Окрім того, службою у справах дітей ведеться нагляд за дотриманням прав 27
усиновлених дітей на території нашого району. При обстеженнях встановлено, що
всі усиновлені діти проживають в належних умовах, мають потрібне забезпечення,
догляд, права дітей не порушуються. У зв’язку зі зміною місця проживання 2сім’ї з
усиновленою дитиною передано для подальшого супроводу до служби у справах
дітей за новим місцем проживання.
Службою у справах дітей постійно ведеться робота щодо пошуку кандидатів в
усиновителі, так на обліку перебуває 1 сім’я, яка бажає усиновити 1 дитину віком до
3 років, ще 2 сім’ї зняті у зв’язку з усиновленням дітей.
Відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005р. № 823 «Про затвердження
Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку» Всі діти, особи з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали вказану
допомогу після досягнення повноліття.
На службу у справах дітей райдержадміністрації покладено завдання щодо
захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Таким чином 67 – мають житло на праві користування, 7 – мають житло
на праві власності, 2 – не мають житла.
З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, над майном та житлом, яке належить неповнолітнім на
праві власності, призначається опікун для здійснення нагляду за ним до повноліття
дітей. Під постійним контролем перебуває питання вчасної постановки на
квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які на
час виникнення обставин, що призвели до втрати дітьми батьків, не мали
впорядкованого житла. По досягненню дітьми відповідного віку опікун,
піклувальник або орган опіки та піклування готує заяву чи клопотання щодо
постановки дітей на квартирний облік. Протягом 2017 року на зазначений облік було
поставлено 6 дітей відповідної категорії, всьогона квартирному обліку перебуває 10
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того 4 дітей мають
заповіти на житло.
Усі діти, які мають соціально-правовий статус мають право на безкоштовне
оздоровлення. Таким чином 16 дітей, які перебувають на первинному обліку в
службі у справах дітей оздоровились за рахунок держаних та спонсорських коштів.
Зокрема, 6 – табір «Ювілейний» Одеської обл., 2 – санаторій «Каштан»
Дунаєвецького району, 3 – християнський табір «Слово життя», Бориспільський
район, 2 – відділення відновного лікування Шепетівської ЦРЛ.
З метою сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток при
райдержадміністрації працює дорадчий орган - комісія з питань захисту прав дитини,
безпосереднє ведення справ якої здійснює служба. З початку 2017 року проведено
15 відповідних засідань, на яких розглянуто та вирішено 73 питання.
Спеціалістами служби за результатами комісії підготовлено 18 висновків, 13
рішень та 52 розпоряджень.
Важливу роль займає робота, пов’язана з поліпшенням становища дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах. Так службою у справах дітей
райдержадміністрації ведеться робота, яка направлена на подолання дитячої
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безпритульності та бездоглядності. На профілактичному обліку в службі у справах
дітей райдержадміністрації станом на 28.09.2017 рік перебуває 27 сімей, що
перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховується 74 дитини.
Метою роботи з сім‘ями, де батьки ухиляються від виконання своїх
батьківських обов’язків та ведуть асоціальний спосіб життя, є збереження
біологічної сім`ї, відновлення її функціональної спроможності щодо виховання
дітей. Саме з цією метою, аби попередити вилучення дітей з сім’ї чи позбавлення
батьківських прав, з початку 2017 року до закладів соціального захисту тимчасово
влаштовано 4 дітей.
З метою своєчасного виявлення дітей, схильних до бродяжництва,
жебракування, скоєння злочинів та інших правопорушень, попередження негативних
явищ у дитячому середовищі, профілактики бездоглядності і безпритульності у
дитячому середовищі та профілактики безвідповідального ставлення до виконання
батьківських обов’язків та інших негативних явищ, протягом поточного року,
працівниками служби у справах дітей проведено 39 рейдових заходів, а саме: 35
рейдів «Діти вулиці», «Сім’я» та 4 рейди «Урок» в результаті яких обстежено 64
сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають під контролем
служби у справах дітей, проводились обстеження житлово-побутових умов цих
сімей, складалися відповідні акти обстеження. З батьками дітей було проведено
профілактичні бесіди, попереджено про адміністративну відповідальність за
неналежне виконання своїх батьківських обов’язків по відношенню до дітей. Під час
рейдів було виявлено 18 дітей, яких взято на облік. Крім цього, службою відвідано
37 сімей, які потрапили в поле зору служби у справах дітей, у зв’язку із порушенням
прав дітей та безвідповідальним ставленням батьків до виконання батьківських
обов’язків, про що складено відповідні акти. До безвідповідальних батьків та дітей,
схильних до протиправної поведінки, вживаються заходи профілактичного
характеру, направлялися листи до Шепетівського відділу поліції з питання
притягнення їх до відповідальності за ухилення від виконання передбачених
законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та
виховання дітей. Так за результатами рейдів подано клопотання на 9 батьків щодо
притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП, попереджено
29 осіб за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання своїх дітей.
Протягом 2017 року проведено 2 спільні рейди з працівниками відділу поліції
для посилення контролю за дотриманням чинного законодавства щодо недопущення
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам до 18 років. Проведено
профілактичні бесіди із працівниками магазинів та барів щодо недопущення
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам до 18 років.
З метою попередження безпритульності та бездоглядності, правопорушень та
злочинності, вироблення свідомої дисципліни серед неповнолітніх, службою у
справах дітей за звітний період було проведено 7 правових лекторіїв на базі
загальноосвітніх навчальних закладів району щодо профілактики злочинності серед
неповнолітніх та ведення здорового способу життя та 54 індивідуальних бесід. З 7
дітьми, які мають проблеми з законом, та відносно яких були відкриті кримінальні
провадження, спеціалістами служби проводилася змістовна виховна профілактична
робота, спрямована на соціальну адаптацію та недопущення їх повернення на
злочинний шлях.
З навчальних закладів всіх рівнів акредитації до служби протягом 2017 року
надійшло 5 клопотань щодо надання погодження на відрахування студентів, які за
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різних обставин не можуть продовжувати навчання у зазначеному закладі. За
результатом проведеної роботи з неповнолітніми та їх батьками було погодження на
відрахування.
З початку року в інтересах дітей подано до суду 5 позовів про позбавлення
батьківських прав які судом задоволено. Крім того взято участь у 25 справах які
знаходились та знаходяться у провадження суду таких як: кримінальні провадження
за обвинуваченням неповнолітніх, усиновлення дитини, усиновлення одним із
подружжя дитини другого, надання дозволу на укладання шлюбу, виїзд дитини за
кордон буз згоди батька, визнання батьківства, одностороннє позбавлення
батьківських прав.
Протягом 2017 року здійснено прийом 157 громадян з різних питань.
Службою і надалі будуть вживатись всі необхідні заходи, в межах визначеної
компетенції, щодо якнайкращого дотримання та захисту прав та інтересів дітей.
У 2017 році 2 сільські та 1 селищна ради виділили іншу субвенцію
сільського (селищного) бюджетів районному бюджету на утримання посад фахівців
із соціальної роботи, 7 фахівців із соціальної роботи працюють в Ленковецькій
сільській раді (ОТГ), 3 спеціалісти працюють в Судилківській сільській раді (ОТГ).
Щомісячно проводились семінари-навчання та методичні дні для фахівців із
соціальної роботи сільських та селищної рад, в яких приймали участь керівники та
спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації, лікарі, працівники поліції,
міськрайонного відділу пробації, центру зайнятості, представники громадських
організацій.
Протягом 2017 року працівниками центру соціальних служб для сімї дітей та
молоді
та спеціалістами об'єднаних територіальних громад здійснено 389
інспектувань сімей з новонародженими дітьми щодо цільового використання
державної допомоги при народженні дитини та 38 інспектувань сімей, в яких
допомогу на дітей отримують одинокі матері.
Через «пункт взаємодопомоги» 145 малозабезпечених сімей, сімей, в яких є
особи з особливими потребами, сімей воїнів АТО, сімей, що опинились у складних
життєвих обставинах отримали 3748 одиниць одягу, взуття, іграшок для дітей.
Протягом року проведено благодійні акції "Турбота", "Готуємо дітей до школи",
"Ялинка бажань", інформаційно-просвітницькі "Молодь Шепетівщини за здоровий
спосіб життя", "Захисти себе від туберкульозу".
Працівниками центру, фахівцями із соціальної роботи в 123 сім´ях учасників
антитерористичної операції здійснено оцінку потреб, надано психологічну підтримку
та інформації щодо оформлення земельних ділянок, оформлення документів на
отримання державних соціальних виплат та пільг, виділено речі через «пункт
взаємодопомоги».
Для 21 внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованих територій, які
виховують 14 дітей, надано 29 послуг (психологічних, інформаційних щодо
оформлення документів, виділено гуманітарну допомогу).
Під соціальним супроводом перебувало 2 неповнолітніх, засуджених до
покарань без позбавлення волі.
Для проведення інформаційно-просвітницької роботи центру оформлено 36
інформаційних куточків в населених пунктах району, розповсюджується соціальна
рекламна продукція в бібліотеках, освітніх закладах, будинках культури, сільських
та селищній радах тощо.
Фінанси
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Виконання місцевих бюджетів за період, що звітується здійснювалось на
підставі чинного бюджетного законодавства та відповідних рішень місцевих рад.
Так, згідно рішення сесії Шепетівської районної ради № 5/13-2016, від 23.12.2016
року „Про районний бюджет на 2017 рік” та рядом рішень сесій Шепетівської
районної ради, сільських та селищної рад плановий обсяг доходів бюджету району
на 2017 рік складає 288547,3тис.грн.,
в тому числі:
І. Загальний фонд з трансфертами складає 282090,8тис. грн., з них:
- власні доходи – 21920,4тис. грн.;
- базова дотація – 3152,0тис. грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 13744,6тис.грн.
- стабілізаційна дотація - 9,1 тис. грн.
інші додаткові дотації – 4840,8тис. грн.
субвенції з Державного бюджету – 238423,9тис. грн.
ІІ. Спеціальний фонд з трансфертами – 6456,5тис. грн.
Фактичне надходження загального обсягу бюджету району станом на
01.01.2018 року складає 302215,3тис. грн., або 104,7 відсотків;
в тому числі:
І. Виконання доходів загального фонду з врахуванням трансфертів складає
286177,4тис. грн., або 101,4 відсотки, а саме:
власні доходи – 30304,1тис. грн., або 138,2 відсотків до планових
призначень;
- базова дотація – 3152,0тис. грн., або 100,0%.;
- додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 13744,6тис.грн., або
100,0%.;
стабілізаційна дотація - 9,1 тис. грн., або 100,0%.;
інші додаткові дотації – 4840,8тис. грн., або 100,0%.;
субвенції з Державного бюджету – 234126,8тис. грн., або 98,2%.
ІІ. Спеціальний фонд з трансфертами – 16037,9тис. грн., або 248,4%.
Надходження власних доходів бюджету району за 2017 рік, в порівнянні з
відповідним періодом минулого року збільшились на 4001,1тис. грн. за рахунок
податку на доходи фізичних осіб та податку на майно.
Внаслідок вжиття ряду дієвих заходів, в цілому бюджет району по власних
доходах загального фонду виконаний на 138,2%. При цьому виконали бюджетні
призначення 9 сільських, селищна та районна ради.
По виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери заборгованість
відсутня та проплату за використані бюджетними установами енергоносії за 2017 рік
профінансовано в повному обсязі.
Освіта. Всі важливі питання розвитку освіти, реалізації освітніх змін,
створення умов для навчання та виховання, забезпечення якості освітнього процесу
розглядалися на колегії управління освіти. Протягом року проведено 5 засідань
колегії.
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З метою злагодженої роботи всіх закладів освіти, удосконалення
управлінських функцій керівників проводились наради. Протягом 2017 року
проведено 6 нарад керівників закладів освіти, на яких розглянуто ряд важливих
питань: забезпечення інклюзивного навчання; порядок закінчення навчального року і
проведення ДПА; виконання Закону України «Про охорону дитинства»; основні
завдання, зміст та технології планування роботи освітнього закладу; реалізація
Концепції нової української школи; підготовка закладів освіти до впровадження
нового Держстандарту початкової освіти. Проводились також наради завідувачів днз
(3 наради).
Основними формами методичної роботи впродовж 2017 року були такі:
науково-методична рада (проведено 4 засідання), районне методичне об’єднання
вчителів - предметників, класних керівників, вихователів ДНЗ; постійно діючі
семінари (директорів шкіл, заступників директорів шкіл з навчально – виховної
роботи, з виховної роботи, шкільних психологів); майстер-класи вчителів; тренінги,
методичні практикуми, випереджаючі семінари; засідання методичних студій.
Особливе значення було надано роботі з керівниками навчальних закладів. На
засіданнях постійно діючих семінарів розглядали питання щодо вдосконалення
роботи з управлінської та методичної діяльності.
Були проведені семінари на базах шкіл району (3 семінари), а також виїзний
семінар на базі закладів освіти Києва з питань Стем-освіти та нових підходів до
організації освітнього процесу у початковій школі.
2017 рік став для системи освіти часом зміни Державних стандартів освіти та
навчальних програм, які мають забезпечити потреби сьогодення й найближчого
майбутнього. Відповідно навчальні заклади приступили до їх реалізації. З метою
успішної реалізації вимог нових програм було проведено цикл семінарівпрактикумів з питань реалізації наскрізних змістових ліній програм, інтеграції
освітнього процесу.
Протягом 2017 року одним з пріоритетних напрямів роботи районного
методичного кабінету була організація роботи з обдарованою учнівською молоддю.
З цією метою на початку навчального року було оновлено інформаційний банк даних
обдарованих та здібних учнів. Проводиться робота по залученню обдарованих учнів
до навчання в Малій академії наук. Обдаровані та здібні учні беруть активну участь в
олімпіадах, конкурсах. За 2017 рік 15 призерів обласних олімпіад з навчальних
дисциплін; 4 призери обласного етапу МАН, 13 призерів обласних конкурсів
(Городнявська, Плесенська, Михайлюцька, Пліщинська, Червоноцвітська зош,
Хутірський нвк).
2017 навчальний рік знаковий
у пріоритетних напрямках
роботи з
підростаючим поколінням щодо патріотичного виховання учнівської молоді. Так,
одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання було проведення
дитячих та молодіжних ігор таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військовопатріотична гра „Сокіл” („Джура”). У І першому етапі змагань «Сокіл» («Джура»)
взяли участь 87 учнів з 10 закладів. В обласному етапі конкурсу взяла участь
команда Плесенської зош, яка у конкурсі звітів «Добре діло» посіла 3 місце.
Важливим фактором патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є
шкільні музеї, які створені в знз. У знз району діє 4 музеї. Зразковий досвід музейної
роботи у Городнявській та Хутірській загальноосвітніх школах. У цих знз створені
й активно діють первинні осередки юного козацтва.

21

Педагоги діляться досвідом роботи з питань патріотичного виховання. Так,
вчителі Червоноцвітської школи брали участь в обласній конференції з національнопатріотичного виховання, де представили досвід роботи з даного питання.
Управлінням освіти проводиться робота і щодо розвитку у школах фізичної
культури і спорту. На виконання розпорядження голови Хмельницької ОДА
№1194/2017-р від 22.11.2017 «Про заходи щодо реалізації національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність
–здоровий спосіб життя – здорова нація» у навчальних закладах Шепетівського
району було проведено уроки на тему "Спорт і фізичне виховання - утвердження
здорового способу життя та зміцнення миру", спортивні свята, змагання з видів
спорту, фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, присвячені
Олімпійському дню, олімпійські уроки, міні-турніри, естафети, показові виступи,
олімпійські ритуали, майстри-класи спортсменів, конкурси малюнків на спортивну
тематику.
Велику увагу приділялась розвитку дошкільної освіти, створенню умов для
забезпечення її якості. З метою формування різнобічної особистості дошкільника
при днз організовано роботу гуртків. Так, гуртком англійської мови охоплено 85
дітей, хореографія – 55, комп’ютерна грамота – 56, образотворчими – 59,
математичними – 20, спортивними – 52.
З метою зміцнення матеріальної бази навчальних закладів було придбано
конструкційні матеріали на суму 46,0 тис.грн для подальшого проведення ремонту
покрівлі Городнявського НВК;
- замінено вікна в Городнявському НВК на металопластикові теплозберігаючі
на суму 22,6 тис.грн.,
- проведено поточний ремонт харчоблоку Плесенської ЗОШ І-ІІІ на суму 21.0
тис.грн.,
- проведено поточний ремонт котельні з заміною котла в Плесенській ЗОШ І-ІІІ
на суму 60.0 тис.грн.,
- проведено будівництво модульної котельні Пліщинської ЗОШ І-ІІІ на суму
353.1 тис.грн.
- проведено протипожежні заходи на суму 14.1 тис.грн.,
- для навчальних закладів придбано дрова та торфобрикет на суму 539,9
тис.грн.;
- за рахунок коштів державного бюджету які спрямовані на виконення заходів з
соціально-економічного розвитку окремих територій проведено капітальний ремонт
з заміною вікон в В.Шкарівському НВК на металопластикові теплозберігаючі на
суму 123,9 тис.грн.,
- придбано комп’ютерне обладнання та оргтехніку для навчальних закладів на
суму 501,5 тис.грн.,
- зміцнено матеріально-технічну базу автобусів для перевезення учнів на суму
225,3 тис.грн;
- придбанно бензину, дизпалива для транспортних засобів – 288,0 тис. грн.,
- придбано наочні матеріали для проведення гурткової роботи на суму 11,1
тис.грн. ;
- придбано спортивне обладнання на суму 2,4 тис.грн.;
- проведено ремонт комп’ютерів на суму 3,8тис.грн.;
- проведено поточний ремонт та обслуговування газових котелень на суму –
85,4 тис.грн.;
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- придбано посуд для харчоблоків на суму 2,4 тис.грн.
На виконання програми щодо надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами було придбано комп’ютерну техніку на суму – 42,0
тис.грн., зошити для слабозорих на суму – 2,7 тис.грн., засоби для створення
колекційного середовища – 26,3 тис.гр
В Плесенському ДНЗ проведений капітальний ремонт (внутрішньої системи
водопостачання, системи опалення, облицювання плиткою стін кухні, їдальні ) на що
витрачено 593 тис. грн..
Всі навчальні заклади району на 100 відсотків від потреби на 2017-2018
навчальний рік забезпечені паливом (вугілля, торфобрикет, дрова).

Протягом року у районі діяли: 1 музична школа, 16 бібліотек, 23 клубних
заклади.
За 2017 рік надано платних послуг населенню на суму 153,1тисяч гривень, в
тому числі клубними закладами 87,7 тис. гривень.
Бібліотеки централізованої бібліотечної системи поповнились новими
книгами в кількості 6055 примірників на суму 234,8 тис.гривень.
В рамках програми енергозбереження замінено 8 вікон на металопластикові
склопакети у будинку культури с. Корчик, 3 вікна у клубі с. Ч. Цвіт, 1 вікно у
будинку культури с.Городнявка, 1 вікно у будинку культури смт. Гриців, також
замінено 8 дверей у закладах культури сіл Гриців, Михайлючка, Рилівка, М. Лабунь,
Цмівка, Ч. Цвіт утеплили 142 кв. м. стелі у будинкукультури с. Плесна. На ці цілі
використано 135,3 тис. гривень.
Проведено автономне опалення у приміщення будинку культури с. Рилівка
(75,0 тис. грн.), електричне опалення у бібліотеку смт. Гриців (21,0 тис. грн.).
Матеріально-технічна база закладів культури поповнилась 3 комп’ютерами, 5
комплектами сценічних костюмів, 1 телевізором, 1 тенісним столом, 2 більярдними
столами, 2 комплектами світлових ефектів, комплектами гардин та ламбрекенів,
фотоапаратами, меблями, спортивним обладнанням, принтерами, тощо. На ці цілі
використано понад 250 тис. гривень.
Проведено капітальний ремонт у будинках культури с. Плесна та Рилівка,
завершується ремонт у будинку культури с. Корчик та клубі с. Ч.Цвіт. Витрачено
1156,1 тис. грн. бюджетних коштів.
Залучено додаткових коштів на потреби закладів культури на суму 706,8 тис.
гривень
У закладах культури клубного типу проведено 3269 культурно-масових
заходів, на яких були присутні 97,4 тисяч осіб, з них для дітей - 1075, відвідувачів
25,9 тисяч.
Відбулось відкриття будинку культури с. Рилівка, у зв’язку з переходом у інше
приміщення.
Творчим колективом Будинку культури організовуються і проводяться заходи,
присвячені знаменним датам, традиційним народним святам та обрядам,
професійним святам, заходи з нагоди святкування ювілеїв організацій та
підприємств, творчих вечорів видатних особистостей, презентацій продукції
підприємств.
В клубних закладах району у 2017 році працювало 110 клубних формувань, в
яких беруть участь 990 осіб, з них у 50 формуваннях для дітей і підлітків 487
учасників.
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На території району нараховується 73 народних умільців та представників
ремісничої діяльності, без яких не обходиться жодне свято.
Ведеться активна співпраця з представниками національних меншин,
проводяться спільні заходи, круглі столи, фестивалі та інші.
У центральній районній бібліотеці проведено мовний круїз «Наш скарб – рідна
мова»для представників польської, єврейської, вірменської, романської громад та
тренінг «Сходинки взаємин», під час якого розглянути питання толерантного
відношення у стосунках між представниками різних національностей.
В районі функціонує 5 релігійних конфесій: Українська Православна Церква
Московського патріархату – 36 громад, Українська Православна Церква Київського
патріархату – 7, Римо-католицька церква – 3, Євангельсько-Християнсько-Баптиська
церква – 9, Християни євангелісти п’ятидесятники – 3.
Конфліктів на релігійному та міжнаціональному грунті не виникало.
Забезпечується дотримання чинного законодавства про міжетнічні відносини,
свободу совісті та релігійні організації, рівне ставлення до всіх існуючих у районі
конфесій і напрямків.
Проводиться збір фольклорно-етнографічних матеріалів по Шепетівщині,
якими поповнюються громадські музеї, краєзнавчі кімнати як туристичні об’єкти
району.
З метою залучення майстрів народного мистецтва у навчанні населення
народним промислам і ремеслам на базі районного будинку культури створено банк
даних майстрів району, організовуються виставки їх робіт та залучаються бажаючі
оволодіти мистецтвом вишивки, плетіння, різьблення тощо.
На базі центральної районної бібліотеки ім.М.Коцюбинського протягом року
проведено 4 семінари-практикуми, 4 засідання ради при директорі.
В 2017 році у Шепетівському районі, Ленковецькій і Судилківській ОТГ
була проведена
робота щодо розвитку фізичної культури та розвитку
олімпійських та не олімпійських видів спорту, а також покращення фізкультурнооздоровчої роботи на селі.
Дані питання розглядались на колегії
райдержадміністрації, апаратній нараді.
Проведено
зустріч першого заступника голови райдержадміністрації
Пономарьова С.О., начальника управління освіти та культури Грабельнікової
Н.М., керівників Ленковецької і Судилківської ОТГ із спортивним активом
району та тренерським складом ШРДЮСШ «Колос» на якій розглядались питання
«Про стан та перспективи розвитку фізичної культури та спорту в сільській
місцевості». Питання щодо покращення матеріальної бази в районі, про
роботу ДЮСШ щодо підготовки спортсменів вищих розрядів, участь спортсменів
району в обласних та Всеукраїнських змаганнях, а також проведення масових
фізкультурно-оздоровчих заходів в районі та ОТГ заслуховувались на президії
районної організації ВФСТ «Колос».
Відповідно до виконання районної «Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2017-2021 роки" щорічно проводяться різноманітні спортивно-оздоровчі
заходи та Спартакіади серед різних верств сільського населення. Загалом проведено
25 змагань районного рівня з футболу, міні-футболу, шахів, шашок, волейболу,
пауерліфтингу.
У 2017 році були проведені районні спортивні змагання серед ветеранів з
шахів, шашок та міні-футболу.
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Впродовж літнього періоду в районі функціонували оздоровчі табори на базі
загальноосвітніх шкіл, де в загальній кількості 255 учнів спортивної школи
отримали можливість відпочити та подовжити період учбово-тренувальних занять.
Проводилась в районі фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед
сільського населення. Фізкультурно-оздоровчою роботою було охоплено понад
однієї тисячі чоловік різних верств сільського населення.
Район в цілому забезпечений фізкультурними кадрами для організації
роботи у фізкультурно-оздоровчій сфері. Понад 20 інструкторів організовують
цю роботу на громадських засадах, розширили відділення футболу, що дало змогу
залучити більше дітей в населених пунктах Шепетівського району та ОТГ. На
даний час відділення функціонують в 9 селах Шепетівського району та ОТГ, 1 смт.
Гриців.
З вересня 2017 року в ШРДЮСШ «Колос» культивується шість видів
спорту , а саме: боротьба вільна, волейбол, легка атлетика, футбол, дзюдо,
баскетбол.
Загальна кількість учнів, що займається в ШРДЮСШ «Колос» становить 346
чоловік.
Алексійчук Андрій вихованець ШРДЮСШ «Колос» відділення легкої
атлетики (тренер Тимощук P.M.) зайняв 1 місце на Чемпіонаті України серед юнаків
з легкоатлетичного кросу, який проходив в місті Суми.
До складу юнацької збірної команди України входить -1 чоловік, до складу
юнацької збірної команди області входить - 4 чоловіки.
У 2017 році команда Шепетівщини взяла участь у п’яти змаганнях
Чемпіонатів та Кубку України з Шотокан Карате С.К.І.Ф. де зайняли
призові місця серед юнаків та дівчат і дорослих з бойових мистецтв.
Спортсмени
в травні та листопаді 2017 року взяли участь у
Чемпіонатах України з бойового самбо серед юнаків та дорослих в містах Київ,
Ірпінь де здобули переможні та призові місця. В грудні команда з Шепетівщини
взяла участь у Всеукраїнському турнірі з бойового самбо серед юнаків, де шестеро
Шепетівчан зайняли призові місця.
В 2017 році за підсумками результатів змагань було присвоєно -125
юнацьких розрядів.
Футбольні дитячі команди 2003, 2004 та 2005 р. н. Шепетівського району
брали участь у зональних змаганнях Всеукраїнського Чемпіонату ВФСТ «Колос»
АПК України з футзалу. Команда 2005 р.н., виборовши перше місце в групі, вийшла
до фіналу Всеукраїнського Чемпіонату ВФСТ «Колос» АПК України з футзалу де
посіла шосте місце. Збірна команди Шепетівського району з вільної боротьби
постійно бере участь у Чемпіонатах області завойовуючи переможні та призові
місця, а Шамрай Андрій та Щербина Віталій за підсумками змагань увійшли до
складу збірної команди Хмельницької області де виступали на Чемпіонаті України з
вільної боротьби в місті Ужгород. Вихованці відділення легкої атлетики вдало
виступали на Чемпіонатах області ставши переможцями та призерами змагань.
Алексійчук Андрій зайняв перше місце на Чемпіонаті України серед молоді з
легкоатлетичного кросу. Збірна команда з футболу (40 років і старше) V місце у
Чемпіонаті Хмельницької області з футболу серед ветеранів. Тимощук Руслан –
четверте та друге місце (дистанція 60 м. та 200 м) на зимньому Чемпіонаті України
серед ветеранів в приміщенні з легкої атлетики.
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Проведено сім відкритих першостей ДЮСШ з футболу, баскетболу, дзюдо,
що дало змогу залучити більше 200 юних спортсменів до участі в змаганнях. У
відкритих першостях школи з футболу та міні-футболу змагалися більше 80 учнів
відділення ШРДЮСШ «Колос» та юних футболістів з населених пунктів
Шепетівського району та ОТГ.
Спільно з федерацією футболу Шепетівського району у 2017 році було
проведено 15 турнірів з футболу та міні-футболу серед дорослих команд
Шепетівського району та ОТГ.
Впродовж 2017 року здійснено поточний ремонт спортивних майданчиків у
освітніх закладах, придбано спортивне обладнання та інвентар в ДЮСШ « Колос»,
утримаються в належному стані спортивні площинні споруди. Зроблено поточний
ремонт спорткомплексу Шепетівської районної ДЮСШ «Колос».
Медичне обслуговування
Демографічна ситуація в районі залишається негативною. Протягом 2017 року
померло 1200 людей, що на 67 чоловік менше минулорічного показника, проте й
народилось на 70 дітей менше ніж у минулому році, тобто природний приріст
залишається від’ємним – мінус 6,3 %о. Основною причиною смерті мешканців
району є хвороби системи кровообігу, на долю яких припадає 50,9 % від усієї
смертності. Злоякісні новоутворення стали причиною смерті у 12,0 % померлих. По
6,3 % причин смертності припадає на хвороби органів травлення та травматичні
ушкодження, 6 % в структурі причин смертності займають хвороби органів дихання.
265 померлих, що на 16 випадків більше ніж у 2016 році, перебували в
працездатному віці. Основними причинами смерті цієї категорії людей є ті ж самі
класи хвороб, а саме: хвороби системи кровообігу 32,8 %, злоякісні новоутворення
17,4 %, хвороби органів травлення 16,6 %,
травматичні ушкодження 15,9 %,
хвороби органів дихання та неврологічні захворювання по 4,2 % від усіх хвороб, які
стали причинам смерті людей у працездатному віці. Крім того, в районі
зареєстровано 4 випадки смерті дітей першого року життя, по одній дитині померло
у віці 4, 7 і 14 років, та п’ятеро підлітків, двоє із яких покінчили з життям шляхом
самогубства.
Впродовж року померло 636 мешканців міста та 564 сільських жителів, а це
означає, що в структурі смертності 53 % померлих припадає на міських жителів.
Але, якщо проаналізувати кількість померлих у розрахунку на 1000 проживаючих,
то виявиться, що в селах району з кожної 1000 мешканців помирало майже 19
чоловік, а в місті – 14 чоловік. За рік померли 623 чоловіки та 577 жінок. Смертність
чоловіків вища не лише в абсолютних показниках, а й в розрахунку на 1000: 17,3
чоловіків проти 14,4 жінок. Ще більш вражаюча різниця смертності чоловіків і жінок
в працездатному віці. Всього в працездатному віці в районі померло 265 людей, із
яких 214 чоловіків (80,7 %) та 51 жінка (19,3 %). Висока смертність чоловіків і
призвела до того, що середня тривалість життя чоловіків 65,4 роки, а жінок – 75,7
роки.
Протягом року в районі народилось 718 дітей, причому дівчаток на 2 більше
ніж хлопчиків – 360 проти 358. Як і попередні роки народжуваність в місті значно
перевищує народжуваність в селі – 469 проти 249. Три міські амбулаторії мають і
найкращі показники народжуваності в розрахунку на 1000 проживаючого населення,
а саме: міська АЗПСМ № 5 – 13,9, міська АЗПСМ № 2 – 11,4, міська АЗПСМ № 3 –
11,0. Найгірші показники в таких сільських амбулаторіях: Сульжинська АЗПСМ –
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4,2, Ленковецька АЗПСМ – 4,8, Великорішнівська АЗПСМ – 4,7 на 1000
проживаючих жителів.
Кадрове забезпечення
2017 р.
Кількість штатних посад лікарів
68,75
Кількість фізичних осіб лікарів
44
Укомплектованість
64 %
Кількість штатних посад середніх медичних
148,5
працівників
Кількість фізичних осіб середніх медичних
138
працівників
Укомплектованість
92,9
Кількість штатних посад сімейних лікарів
42,75
Кількість фізичних осіб сімейних лікарів
22
Укомплектованість
51,5
Фінансування Центру
Показник

2017 рік

Затверджений бюджет на рік
19550,1 тис.грн.
Фактично профінансовано
19485,6 тис.грн.
В розрахунку на 1 мешканця
257,8 грн.
Позабюджетні
кошти
(без
гуманітарної
133,5 тис.грн.
допомоги)
Гуманітарна допомога
2118,2 тис.грн.
На 1 мешканця
27,9 грн.
Видатки на медикаменти
225454,98 грн.
В розрахунку на 1 мешканця
2,97 грн.
На медикаменти для пільгових категорій
1770,1 тис. грн.
Придбання мед.облад.
194,8 тис. грн.
Придбання комп’ютерів, нотбуків і БФП
232,8 тис.грн.
(принтер-сканер-ксерокс)
- зарплата
78,5 %
- комунальні послуги
5,4 %
Структура
кошторису:
- медикаменти
12,6 %
- інше
3,5 %
Протягом 12-ти місяців до лікувально-профілактичних підрозділів Центру
було здійснено 162021 відвідувань мешканцями району. Із яких 63371
профілактичних, а 98650 через хворобу, із яких 70035 дорослими та 28615 дітьми. В
денних стаціонарах проліковано 2530 жителів, організовано стаціонарів вдома для
1633 хворих. Крім того, у 28334 випадках лікарями та у 55069 випадках середнім
медичним персоналом, було здійснено відвідувань хворих вдома. Направлено на
консультацію до вузьких спеціалістів 12780 пацієнтів, а 17553 хворих
госпіталізовано до лікарень вторинного та третинного рівнів. 87,8 % населення
пройшли флюорографічне обстеження, під час якого у 23 жителів району
діагностовано туберкульоз легень на ранніх стадіях. Всього ж виявлено 44 хворих на
туберкульоз легень. Охоплено 25987 жінок, що становить 80,4 % від підлягаючих,
скринінгом на рак шийки матки. Вперше виявлено 249 хворих з онкологічною
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патологією, із яких 18 в запущених стадіях. Медичними працівниками проведено
81833 лікувально-діагностичних маніпуляцій, прочитано 545 лекції та проведено
4224 бесід серед населення району на санітарно-освітню тематику.
Надання первинної медичної допомоги наблизилось до проживаючого
населення, яке обслуговується міською амбулаторією ЗП-СМ № 2, завдяки
перебазуванню її до орендованого приміщення стоматологічної поліклініки
Шепетівської ЦРЛ. Шість міських амбулаторій, п’ять із яких протягом останніх
двох місяців,
отримали нові ЕКГ апарати і вже встигли провести
електрокардіографічні дослідження роботи серця 2061 пацієнтам.
Для міської амбулаторії № 2 придбано електронний аналізатор сечі, на якому
проведено 75 аналізів.
Також за останні два місяці 2017 року лікувально-профілактичні підрозділи
Центру отримали 18 ноутбуків та 12 БФП принтер-сканер-ксерокс, завдяки чому
лікарі 12-ти амбулаторій забезпечені АРМ (автоматизованими робочими місцями), 8
із яких уже під’єднані до Інтернет мережі, що надасть можливість впровадити
електронну систему пацієнтів E-Health в районі.
Надана державою медична субвенція в розмірі 1377,8 тис. грн. на виконання
урядової програми «Доступні ліки» використана на 100%.
Укомплектованість амбулаторій ЗП-СМ сімейними лікарями та педіатрами
становить лише 76,7 % від штатної потреби. 5 із 11 сільських амбулаторій не мають
лікарів. Протягом поточного року звільнилось 8 лікарів, а прибуло - 2.
Медичним обладнанням амбулаторії ЗП-СМ оснащені на 3 % від потреби, яка
передбачена наказом МОЗУ від 27.12.2013 р. № 1150, а ФАПи та ФП – на 5 %.
Із 58 автомобілів, котрі передбачаються цим же наказом, в наявності лише 13,
причому 5 із них перебувають в експлуатації від 22 до 27 років і постійно
потребують ремонтів.
Сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
здійснювався аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в
інформаційному просторі району. Забезпечувалось щоденне інформування
облдержадміністрації про події в районі. Проведено зустрічі з керівниками
громадських організацій та політичних партій, забезпечено їх залучення до участі в
громадському житті району.
Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та
оновлення інформації на WEB-сайті райдержадміністрації відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації».
Кількість зареєстрованих районних організацій політичних партій не
змінилась – 81 та 413 осередків первинних парторганізацій у населених пунктах.
Найчисельніші із них: Аграрна партія, Блок Петра Порошенка «Солідарність», ВО
«Батьківщина», «За конкретні справи» та «УКРОП». Вони є основними у місцевому
політикумі, решта районних організацій політичних партій мало чисельні, а
переважна їх частина залишається бездіяльною.
Відкритого міжпартійного протистояння на районному рівні немає.
Змін у структурі Шепетівської районної ради VІІ скликання не було.
Кількісний склад ради – 34 депутати від 4 партій: Аграрної партії (17), Блоку Петра
Порошенка «Солідарність» (8), ВО «Батьківщина» (4), «За конкретні справи» (5).
Голова ради – Дзяворук Петро Францевич (Аграрна партія), заступник – Мовсісян
Артур Врамович (Блок Петра Порошенка «Солідарність»).
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Загальна чисельність громадських організацій району - 35. Діяльність
громадських та профспілкових організацій району протягом року не носила
політичного спрямування.
Активно проводили свою роботу: районна організація Товариства Червоного
Хреста, Шепетівський осередок Всеукраїнської спілки ветеранів АТО «Побратими
України», Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні АТО, громадська
організація «Волонтер».
В районі забезпечувалася тісна взаємодія райдержадміністрації із засобами
масової інформації. Представники місцевих засобів масової інформації постійно
отримують оперативну інформацію про діяльність райдержадміністрації,
запрошуються на колегії, наради, комісії та інші заходи, які проводяться органом
виконавчої влади. Систематично у міськрайонній газеті «Шепетівський вісник»,
офіційному веб-сайті адміністрації та соцмережах висвітлюються матеріали про
діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суспільнополітичного та соціально-культурного розвитку району. Найбільш поширеними в
районі є газети «Шепетівський вісник» та «Подільські вісті».
Внаслідок реформування місцевих друкованих ЗМІ, власником газети
«Шепетівський вісник» став трудовий колектив, який утворив ПП «Редакція газети
«Шепетівський вісник». Тираж газети 7410 екземплярів (тижневий), періодичність
виходу – щочетверга.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010
року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики», при районній державній адміністрації 13 квітня 2017 року
відбулися установчі збори з формування нового складу Громадської ради. До її
складу увійшли представники громадських організацій району, професійних спілок,
політичних партій (11 осіб). Протягом 2017 року було проведено чотири засідання
ГР.
Станом на 30 грудня 2017 року суспільно-політична та соціально-економічна
ситуація в районі залишається стабільною. Порушень громадського порядку,
резонансних конфліктів на політичному, міжконфесійному або міжнаціональному
ґрунті не зафіксовано та не передбачається.
Разом з тим, протестна активність суб’єктів суспільно-політичного процесу
перебуває в прямій залежності від вирішення соціально-економічних проблем в
країні та районі. Жителів району продовжують турбувати події, які відбуваються на
сході України, а на місцевому рівні, проблеми пов’язані із зростанням цін,
працевлаштуванням.
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