УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.02.2020

Шепетівка

№ 61/2020-р

Про
підсумки
соціальноекономічного розвитку району за
2019 рік та основні напрямки
роботи на 2020 рік
На підставі статей 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від
19.02.2020 №17/2020-р/к «Про відпустку Бузиля В.В.», аналізу показників
соціально – економічного розвитку району за підсумками 2019 року,
враховуючи інформацію з цього питання (додається):
1. Відзначити, що за 2019 рік структурними підрозділами районної
державної адміністрації, виконавчими комітетами селищної та сільських рад
вжито ряд заходів по забезпеченню наповнюваності бюджетів усіх рівнів, по
стабілізації негативних тенденцій в економіці району.
2. Заступнику, керівнику апарату адміністрації, начальникам управлінь
та відділів райдержадміністрації:
2.1. Забезпечити, відповідно до розподілу обов’язків, координацію
діяльності структурних підрозділів, установ, організацій та суб’єктів
господарювання щодо поліпшення показників соціально-економічного
розвитку.
2.2. Вжити ефективних заходів щодо збалансування місцевих бюджетів
у частині забезпечення фінансовим ресурсом на виплату заробітної плати і
оплату за спожиті енергоносії бюджетної сфери та недопущення заборгованості
з цих виплат.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
3.1. Продовжити щомісячне проведення засідань комісії з питань
своєчасності виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат за участю контролюючих органів.
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3.2. Продовжити роботу, спрямовану на легалізацію трудових відносин,
та вживати заходів щодо підвищення рівня оплати праці найманих працівників
в районі.
3.3. Забезпечити вчасне та якісне призначення субсидій громадянам
району.
4. Рекомендувати:
4.1. Керівникам суб’єктів господарювання району забезпечити
своєчасність виплати заробітної плати та платежів до бюджету.
4.2. Селищному та сільським головам:
4.2.1. Забезпечити виконання дохідної частини бюджету та своєчасну
сплату місцевих податків і зборів.
4.2.2. Здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг через
систему електронних державних закупівель згідно чинного законодавства.
5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
рекомендувати селищному та сільським головам, іншим виконавцям
розпорядження про результати проведеної роботи поінформувати районну
державну адміністрацію до 22 січня 2021 року.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови адміністрації

Сергій ПОНОМАРЬОВ
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
27.2.2020 № 61/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2019 рік та
основні напрямки роботи на 2020 рік
Робота районної державної адміністрації, виконкомів селищної та
сільських рад, господарських органів впродовж 2019 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 соціальноекономічного і культурного розвитку району, підвищення рівня життя
населення.
Значна 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.
Постійно на нарадах у керівництва адміністрації розглядалися питання
виконання працівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів
адміністрації власних та директивних рішень.
За звітний період відбулось 13 засідань колегії райдержадміністрації, на
яких розглянуто 41 питання з різних сфер діяльності райдержадміністрації,
підприємств, установ, організацій району.
За наслідками розгляду питань на колегії прийнято 40 розпоряджень
голови адміністрації та одне протокольне рішення. Загалом за звітний період
прийнято 423 розпорядження голови адміністрації, з яких 320– з основної
діяльності, 101- кадрових та 2 з адміністративно – господарських питань.
При райдержадміністрації працює постійно діюча комісія з питань
розгляду звернень громадян. 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 2019 року
відбулось 9 засідань комісії, на яких розглянуто 9 питань.
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За 2019 року до райдержадміністрації надійшло 171 звернення громадян,
з яких 101 письмове звернення (в тому числі 7 колективних) та 70 - на
особистому прийомі громадян.
У 2019 році до Шепетівської районної державної адміністрації,
включаючи колективні звернення, звернувся 451 житель району, що на 12
жителів менше, ніж у 2018 році, з них: з письмовими зверненнями звернувся
101 житель, з колективними зверненнями - 287 жителів, на виїзному прийомі –
90 жителів, на особистому прийомі – 70, на «гарячу» телефонну лінію – 55
жителів.
Протягом січня-грудня 2019 року управліннями та відділами районної
державної адміністрації здійснювався аналіз стану господарської діяльності
підприємств та організацій району.
Промисловими підприємствами району за січень - грудень 2019 року
реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 54119,2 тис. грн, що більше, ніж у
відповідному періоді минулого року на 5907,3 тис. грн. або на 112,3 відсотка.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво
продукції в натуральному виразі характеризується наступним чином:
вироблено більше: залізобетонних виробів, нерудних матеріалів
(Шепетівська виправна колонія № 98) та каоліну первинного, польовошпатової
сировини (гранітоїдів) та польовошпатової сировини (жорстви) (ПАТ «МайданВильський комбінат вогнетривів»).
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
становить 1681,03 гривень.
Станом на 01.10.2019 року фінансовий результат від основної діяльності
суб'єктів господарювання (основне коло підприємств, що звітують до
управління статистики) становив 143890,0 тис. грн. збитків.
За підсумками роботи за січень - вересень 2019 року 2 підприємства із 2
підприємств основного кола, що звітують до районного відділу статистики,
тобто 100,0%, допустили збитки. Сума збитків становить 143890,0 тис. гривень.
Обсяг прямих іноземних інвестицій по району станом на 01.10.2019 року
становив 291,7 тис. дол. США., в тому числі на 1 одну особу – 8,8 дол. США.
Зовнішня торгівля товарами (за даними Шепетівського відділення
Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області)
по району за січень-листопад 2019 року характеризується наступним чином:
експорт становив 42833,8 тис. грн., імпорт – 14900,1 тис. гривень.
Протягом січня-листопада 2019 року експорт товарів здійснювали:
ТОВ «Перемога 2003» - 16004,5 тис. грн. (Австрія – кукурудза);
ТОВ «Нова цегла» - 188,9 тис. грн.(Молдова – мертель шамотний,
цегла вогнетривка);
ТОВ «Подільський господар» - 4560,6 тис. грн.(Сінгапур кукурудза);
Торговий дім «Шепетівський цукор» - 21338,2 тис. грн.(Сінгапур пшениця);
Підприємство Шепетівської виправної колонії № 98 – 742,2 тис.
гривень (Нідерланди- пиломатеріали).
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Недоїмка до бюджету підприємств, організацій та установ району станом
на 01.01.2020 року становить 8226,1 тис. грн. (+2032,6 тис. грн.), у тому числі
до місцевого – 6360,3 тис. грн.. (+1020,2 тис. гривень).
Найбільшими боржниками до бюджету є підприємство Шепетівської
виправної колонії № 98 – 2019,8 тис. грн. та ТОВ «Шепетівський гранкар’єр» 4,32 тис. грн. (до місцевого бюджету).
Недоїмка підприємств, організацій та установ району до Пенсійного
фонду становить 112,1 тис. гривень. (Недоїмка промислових підприємств
відсутня).
Щодо споживання природного газу, то бюджетними установами
здійснено оплату за спожите паливо на 100,0 відсотків.
За звітний період газифіковано 15 будинків, стільки ж встановлено
лічильників газу.
За січень-вересень 2019 року освоєно (використано) капітальних
інвестицій на суму 139181,0 тис. грн., в т.ч. на одну особу 4218,6 гривень.
За січень-вересень 2019 року прийнято в експлуатацію 1536 кв.м.
індивідуального житла, що становить 181,3% до відповідного періоду минулого
року.
Роздрібний товарооборот підприємств району за 9 місяців 2019 року
збільшився на 37,9%, що становить 36246,6 тис. гривень.
Заборгованість із заробітної плати на підприємствах району на 01.01.2020
року відсутня.
Підсумовуючи роботу агропромислового комплексу за 2019 року слід
зазначити, що робота сільськогосподарських товаровиробників району була
спрямована на нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції, підвищення рентабельності та прибутковості сільськогосподарських
підприємств всіх форм власності. Більшість агроформувань району
спеціалізується по вирощуванню сільськогосподарських культур. Вагому
частку серед сільськогосподарських культур займають зернові та зернобобові
культури, яких по всіх категоріях господарств зібрано з площі 17472 га,
намолочено 113763 тонн при урожайності 65 ц з 1 га, що на 1,2 ц з 1 га більше,
в порівнянні з попереднім роком.
Зокрема, озимої пшениці зібрано на площі 8743 га, намолочено 56660
тонн при урожайності 64,8 ц з 1 гектара. Ярої пшениці зібрано на площі 539 га,
намолочено 3449 тонн зерна при урожайності 64 ц з 1 гектара. Щодо ярого
ячменю, то його зібрано з площі 4129 га, намолочено 24391 тонну зерна при
урожайності 59 ц з 1 га, озимого жита – 611тонн при урожайності 55 ц з 1
гектара. Горох вродив по 30 ц з 1 га, ячмінь озимий – по 61 ц з 1 га, овес –по
32,4 ц з 1 га, ріпак – по 31,7 ц з 1 гектара.
Добре попрацювали аграрії краю при збиранні врожаю пізніх та нішевих
сільськогосподарських культур. Зокрема, квасолі зібрано з площі 173 га
намолочено 395 тонн при урожайності 22,8 ц 1 га. Гречки намолочено 488 тонн
з площі 290 га при урожайності 16 ц з 1 гектара. Намолочено 692 тонни зерна
льону при урожайності 12 ц з га та 576 тонн гірчиці при урожайності 10 ц з

6

гектара. Гарбузів зібрано з площі 580 га, валовий збір склав 870 тонн,
урожайність – 15 ц з 1 гектара.
Серед пізніх культур важливе місце займає кукурудза на зерно, якої
зібрано 24329 тонн з площі 2689 га, урожайність - 90,5 ц з 1 гектара.
По технічних культурах хороших результатів отримано по збору сої, якої
зібрано на площі 5892 га, намолочено 18384 тонни при урожайності 31,2 ц з 1
га, яка на 1,8 ц з 1 га більша минулорічної. Соняшника намолочено 27000 тонн
з площі 8401 га при урожайності 32 ц з 1 гектара. Цукрового буряка накопано
80172 тонн з площі 1310 га при урожайності 612 ц з 1 га, яка на 121 ц з га
більша в порівнянні з минулим роком.
Разом з тим, аграрії району працювали над посівом озимих
сільськогосподарських культур під майбутній врожай. Слід зазначити, що
складні засушливі погодні умови в осінній період 2019 року не дали
можливості збільшити площі посівів озимих культур. У результаті під урожай
2020 року агроформуваннями району посіяно озимих сільськогосподарських
культур на площі 10376 га, що на 1231 га, або на 11% менше, в порівнянні з
попереднім роком.
В тому числі: озимої пшениці - 6260 га, озимого жита - 336 га, озимого
ячменю – 1680 га та озимого ріпаку - 2100 гектарів.
Підготовлено ґрунт під посів ярих сільськогосподарських культур на
площі 23500 га.
Підсумовуючи роботу галузі тваринництва району слід зазначити, що
ситуація в цій галузі протягом останніх місяців 2019 року значно погіршилася.
Зокрема, обсяги валового виробництва молока зменшилися, в порівнянні з
минулим роком на 563 тонни або на 5 % і становлять 12083 тонни. Валове
виробництва молока зменшилося внаслідок погіршення продуктивності дійних
корів. Надій на фуражну корову зменшився проти минулого року на 1166 кг,
або на 17 % і становить 5851 кг.
За 2019 рік також зменшилися обсяги виробництва м'яса, якого вироблено
на 4% або на 20 тонн менше проти минулого року і становлять 536 тонн.
Реалізовано худоби у живій вазі 602 тонни, що на 41 тонну або на 7 % менше
минулорічного. Разом з тим, слід зазначити, що протягом останніх місяців
покращилася продуктивність відгодівельного поголів'я ВРХ. Зокрема,
середньодобові прирости ВРХ становлять 636 г, які на 98 г більші
минулорічних, а середньодобові прирости свиней, навпаки, зменшились на 110
г. і становлять 350 г.
На зменшення обсягів виробництва м'яса великий вплив має висока
собівартість 1 кг живої ваги ВРХ, яка становить 60 – 70 грн, а реалізаційна ціна
майже в 2 рази менша – 30 - 36 грн. за 1 кг живої ваги ВРХ, тобто виробництво
м'яса є збитковим для сільгосппідприємств.
Це призвело до зменшення відгодівельного поголів'я ВРХ, що в свою
чергу, негативним чином вплинуло на загальне поголів'я ВРХ. Станом на
01.01.2020 року по сільськогосподарських підприємствах його утримується
3799 голів, що на 306 голів або на 8% відсотків менше в порівнянні з
відповідним періодом минулого року. Щодо поголів'я корів, то його
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утримується майже на рівні минулого року або на 7 голів більше і становить
2072 голови. По поголів'ю свиней протягом останніх місяців намітилася
позитивна тенденція по його нарощуванні, зокрема, порівняно з минулорічним
періодом, поголів'я свиней зросло на 52 %, або на 105 голів і становить 306
голів.
У цілому, темп росту валової сільськогосподарської продукції по
агроформуваннях району за 2019 рік склав 101,1 відсотка.
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 від 21.12.2018 року
№ 5/37-2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та рядом рішень сесій
Шепетівської районної ради, сільських рад плановий обсяг доходів бюджету
району на 2019 рік складає 242785,4 тис.грн., в тому числі:
І. Загальний фонд з трансфертами складає 237007,4тис. грн., з них:
- власні доходи – 28044,8 тис. грн.;
- базова дотація – 1708,9тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10757,4 тис. грн.;
- інші дотації з місцевого бюджету – 2877,8 тис. грн.;
- субвенцій з Державного бюджету – 72366,8 тис. грн.;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –
121251,7тис. гривень.
ІІ. Спеціальний фонд з трансфертами – 5778,0 тис. Гривень.
Фактичне надходження загального обсягу бюджету району станом на
01.01.2020 року складає 230796,2тис. грн. або 95,1%, в тому числі:
І. Виконання доходів загального фонду з врахуванням трансфертів
складає 224669,6 тис. грн. або 94,8%, а саме:
- власні доходи – 32742,5 тис. грн. або 116,8% до планових призначень;
- базова дотація – 1708,9 тис. грн. або 100,0% до планових призначень;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 10757,4 тис. грн. або
100,0% до планових призначень;
- інші дотації з місцевого бюджету – 2877,8 тис. грн. або 100,0% до планових
призначень;
- субвенцій з Державного бюджету – 72365,1 тис. грн. або 100,0% до
планових призначень;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 104217,9 тис.
грн. або 86,0% до планових призначень.
ІІ. Спеціальний фонд з трансфертами – 6126,6 тис. грн. або 106,0
відсотків.
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Надходження власних доходів бюджету району за 2019 рік, в порівнянні з
відповідним періодом минулого року, збільшились на 6167,2тис. грн. за
рахунок податку на доходи фізичних осіб та рентної плати за використання
лісових ресурсів.
Внаслідок вжиття ряду дієвих заходів, в цілому бюджет району по власних
доходах загального фонду виконаний на 116,8 відсотка. При цьому виконали
бюджетні призначення 5 сільських та районна ради.
По виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери заборгованість
станом на 01.01.2020 року відсутня та проплату за використані бюджетними
установами енергоносії за 2019 рік профінансовано в повному обсязі.
Протягом січня-грудня 2019 року адміністраторами ЦНАПу надано 5001
адміністративну послугу.
Протягом січня-грудня 2019 року послугами служби зайнятості
скористались 1240 безробітних громадян району. У тому числі, з початку року
звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного
845 осіб. Основним джерелом формування зареєстрованого ринку праці 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 01.01.2019 року на обліку перебували 407 безробітних району.
Допомогу по безробіттю отримували 85,1 % осіб, які мали статус безробітного
на кінець звітного періоду. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні
2019 року становив 3704,66 гривень. Із загальної кількості безробітних 48,1 %
складали жінки, 27,5 % – молодь віком до 35 років, 15,4 % становили особи, які
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 41,2 % - проживають у
сільській місцевості.
У січні-грудні 2019 року забезпечено роботою 761 особу району, які
перебували на обліку службі зайнятості, в тому числі 577 безробітних. Із
загальної кількості забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості
працевлаштовані 1723 особи, в тому числі 1218 зареєстрованих безробітних.
Рівень працевлаштування безробітних становив 46,6 %, що на 4,4 % менше, ніж
в аналогічному періоді минулого року.
Значна увага приділяється безробітним, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню. За направленням служби зайнятості
працевлаштовані 398 безробітних даної категорії. У тому числі,
працевлаштовані 25 безробітних району з інвалідністю.
Середня тривалість пошуку роботи з моменту реєстрації в службі
зайнятості до працевлаштування становить 128 днів. Середня тривалість
безробіття становить 123 дні.
Протягом 2019 року надано 92 особам консультації з питань організації та
провадження підприємницької діяльності.
Із числа зареєстрованих безробітних започаткували власну справу 3
безробітних району, отримавши одноразово допомогу по безробіттю.
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У 2019 році було прийнято рішення щодо здійснення компенсації єдиного
соціального внеску 19 роботодавцям, які працевлаштовували на нові робочі
місця безробітних з числа квотних категорій та 12 суб'єктам малого
підприємництва, які працевлаштовували громадян на робочі місця у
пріоритетних видах економічної діяльності за працевлаштування 9 безробітних
на нові робочі місця. Серед працевлаштованих безробітних, жінки складають
64,3 %, соціально-незахищені – 52,4 відсотка.
Ситуація на ринку праці характеризується постійним попитом на
працівників сфери торгівлі та послуг (продавець, кухар, охоронник,), на
кваліфікованих робітників з інструментом (швачки, монтери колії, слюсарісантехніки,
покрівельники,
електрогазозварники,
слюсарі-ремонтники,
електромонтери, слюсарі-ремонтники, пекарі, верстатники деревообробних
верстатів), на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин
(машиністи екскаватора, бульдозера, рамники, токаря, фрезерувальники,
складальники верху взуття, водії, машиністи автомобільного крана,
трактористи). Крім того, є потреба в робітниках найпростіших професій
(підсобні робітники, вантажники, двірники та інші).
З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку
праці, подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили,
підвищення її якості, професійного розвитку трудового потенціалу області
організовано підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 276
безробітних.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
протягом 2019 року брали участь 285 безробітних по району.
Протягом 2019 року робота управління соціального захисту населення
райдержадміністрації була спрямована на вирішення проблемних питань з
оплати праці, зайнятості, соціального захисту малозабезпечених громадян,
сімей з дітьми, одиноких непрацездатних громадян, пільгових категорій
населення, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної
операції та їх сімей.
З початку року на 15 засіданнях спільних комісій при
райдержадміністрації заслухано звіти 101 керівника підприємств, фізичних
осіб-підприємців, які виплачували заробітну плату менше законодавчо
встановленого мінімуму.
На 01.01.2020 року заборгованість із заробітної плати на підприємствах,
організаціях та установах району відсутня.
За підсумками року середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника району зросла на 8,4% у порівняні з 2018 роком та становила 7674,4
грн., що у 1,8 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати.
Із виробничих галузей економіки, які повинні формувати рівень
заробітної
плати
району,
найвища
заробітна
плата
була
на
сільськогосподарських підприємствах - 7490,2 грн. та у працівників галузі
будівництва - 6704,6 гривень. Рівень заробітної плати на промислових
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підприємствах району до минулого року зріс на 17,6%, у галузі будівництва на
33,9 відсотка.
З початку року здійснено 10 виїздів-обстежень робочої групи щодо
легалізації заробітної плати та зайнятості населення по району. Під час
обстежень виявлено 89 порушень трудового законодавства. До
адмінвідповідальності притягнуто 2 особи. Зареєстровано 44 суб’єкта
господарської діяльності, укладено 126 трудових та два цивільно-правових
договори роботодавців з найманими працівниками.
Реалізація вжитих у районі заходів дала змогу вивести із «тіні» 172 особи.
Як наслідок проведених рейдів, згідно інформації Шепетівського
управління ГУ ДПС у Хмельницькій області, в результаті залучення до
оподаткування додатково надійшло до бюджету 45 тис. грн. ПДФО та 3,6 тис.
грн. військового збору.
Протягом
2019
року
забезпечено
надходження
ЄСВ
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 382483,2 тис. грн,
темп росту становить 111,6 відсотка.
За січень – жовтень 2019 року у районі створено 162 нових робочих
місць: 8 - у юридичних осіб, 154 - у фізичних осіб-підприємців. Виконання
Програми зайнятості району на 2018-2020 роки щодо створення робочих місць
на 01.01. 2020 року становить 108 відсотків. Співвідношення кількості
новостворених робочих місць до ліквідованих, згідно даних ГУ ПФУ, за
вказаний вище період 2019 року становить 1,9:1.
Протягом року питання легалізації трудових відносин висвітлювалося
засобами масової інформації у 51 статті на веб-сайті райдержадміністрації та 6
замітках у соціальній мережі «Facebook». Проведено 26 заходів з цих питань.
За звітний період 2019 року укладено 86 колективних договорів.
Станом на 01.01.2020 року перевірено 19 підприємств, організацій та
закладів району, з них де атестація робочих місць не проводилась - 12.
Загальна кількість робочих місць, що підлягають атестації на перевірених
підприємствах – 7, кількість атестованих робочих місць – 44. Проведено
експертизу умов праці на 12 підприємствах району. На зазначені підприємства
надіслані довідки-висновки щодо проведених експертиз підприємств, надано
методичну та практичну допомогу 17 спеціалістам підприємств, розглянуто 12
звернень громадян.
Подавалося 8 статей на сайт райдержадміністрації щодо дотримання
безпеки та охорони праці та оплаті праці за шкідливі та несприятливі умови
праці на виробництві.
У І кварталі 2019 року була розроблена та затверджена Районною радою
від 22.02.2019 року № 14/39-2019 Програма «Організації оздоровлення та
відпочинку дітей Шепетівського району на 2019-2020 роки». Створена база по
району в розрізі пільгових категорій дітей. Проводилась системна робота з
представниками сільських рад та керівниками загальноосвітніх шкіл району
щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій по
питаннях організації та фінансування харчування та довозу дітей в літніх
пришкільних таборах, на базі загальноосвітніх навчальних закладів району та
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оздоровлення дітей в оздоровчих таборах України. Організовано підбір та довіз
дітей пільгових категорій в кількості 8 дітей в ДП «України МДЦ «Артек» м.
Київ, Пуща-Водиця.
На 01.07.2019 року в районі працювало 6 пришкільних таборів з денним
перебуванням, де відпочило 227 дітей, із них 99 - пільгової категорії.
Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти
державного, місцевих бюджетів та спонсорських коштів.
Загалом, за час дії Програми «Організації відпочинку та оздоровлення
дітей Шепетівського району на 2019-2020 роки» за період січень-червень
поточного року охоплено оздоровленням та відпочинком 235 дітей. На
підготовку та проведення оздоровчої кампанії використано 102,1 тис. грн.,
кошти сільських рад - 92 тис. грн., спонсорські кошти - 10,8 тис. гривень.
Ленковецькою сільською радою щорічно приймається програма щодо
проведення літнього оздоровлення дітей громади. Значна увага приділяється
проведенню оздоровлення дітей пільгових категорій. На оздоровлення та
відпочинок дітей у 2019 році передбачено 60 тис. гривень.
У бюджеті Судилківської сільської ради заплановано витратити кошти у
сумі 193,5 тис. грн. для оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до
чинного законодавства.
У Грицівській об’єднаній територіальній громаді у 2019 році виділено 23
тис. грн. на путівки та 64,3 тис. грн. на харчування у пришкільних таборах.
На харчування дітей в пришкільних таборах витрачено кошти
Плесенської, Пліщинської та Корчицької сільських рад в сумі - 27,552 тис. грн.
і спонсорських- 10,8 тис. гривень.
Усі учні, які направлялися на відпочинок та оздоровлення пройшли
безкоштовне медичне обстеження.
У бюджеті Ленковецької громади на 2019 рік передбачено кошти на
відпочинок та оздоровлення дітей і підлітків з розрахунку 95 грн. на одну
дитину шкільного віку.
У Грицівській об’єднаній територіальній громаді з місцевого бюджету
виділені кошти на відпочинок та оздоровлення дітей. Проводиться безкоштовне
медичне обстеження дітей.
У тісній співпраці з районним центром соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді райдержадміністрації для дітей проведено 5 лекцій та тренінгові
заняття, в яких взяли участь 163 дитини.
В організації оздоровлення дітей Шепетівського району надали
матеріальну допомогу: ТОВ «Перемога-2003» (керівник Закотенко В.В.) с.
Михайлючка та ТОВ «Агросад-2016» (керівник Старотинський В.В.) с.
Городнявка.
На сайті райдержадміністрації протягом звітного періоду 2019 року
питання оздоровлення та відпочинку дітей району висвітлювалося у 14 статтях.
Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від
11.09.2019 року №670/2019-р «Про перерозподіл обсягу субвенції на 2019 рік»
та на виконання Постанови КМУ від 26.06.2019 року №616 «Про внесення змін
до Постанови КМУ від 15.11.2017 року №877», управлінням соціального
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захисту населення районної державної адміністрації проведено роботу по
виплаті грошової компенсації з метою придбання житла для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Три особи із
вищевказаної категорії придбали житло у м. Шепетівка, м. Красилів та селищі.
Гриців Шепетівського району на загальну суму 843,639 тис. гривень.
Станом на 01.01.2020 року призначено субсидій на оплату житлово–
комунальних послуг 3134 домогосподарствам на суму 23109,4 тис. грн., на
придбання твердого палива і скрапленого газу 1264 домогосподарствам на суму
3911,2 тис. гривень.
Протягом 2019 року направлено запити до Державної фіскальної служби
на 12774 осіб на дочірне підприємство ПАТ “Шепетівкагаз” – 2740 осіб, на
“Шепетівський РЕМ” – 2779 осіб, до ПФУ – 9909 осіб.
Для підтримки сімей з низькими доходами призначено та виплачено
державну соціальну допомогу 418 малозабезпеченій сім’ї на суму 11982,9 тис.
грн.; допомогу сім'ям з дітьми – 1479 особам на суму 25251,0 тис. грн.;
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 559
особам на суму 12359,1 тис. грн.; тимчасову державну допомогу дітям, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів 19 особам на суму 190,8 тис. грн.;
державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та
інвалідам 149 особам на суму 2810,4 тис. грн.; допомогу на дітей, які
виховуються в багатодітних сім’ях 290 сім’ям на суму 4970,8 тис. грн.;
тимчасову допомогу особам, які не набули права на пенсію 24 особам на суму
209,9тис. грн.; допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розгляду 150 особам на суму 3395,7 тис. грн.; допомогу по догляду
за інвалідом І групи та пристарілим для 374 осіб на суму 146,2 тис. гривень.
Для призначення субсидії та державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям для сімей, заяви яких потребують розгляду комісії
проведено 22 засідання районної комісії з питань призначення населенню
житлових субсидій, державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.
Відповідно до Постанови КМУ від 01.10.2014 року № 509 на облік взято
10 осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території України або
районів проведення АТО, з них: 4 працездатних особи, 3 дитини, 3
непрацездатних особи.
Відповідно до Постанови КМУ від 16.04.2014 року № 505 41 сім’ї (63
особам), в тому числі 46 сім’ям на наступний шестимісячний термін
призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання,
на оплату житлово-комунальних послуг; 44 сім’ям (68 особам) виплачено
щомісячну грошову допомогу на суму 511,5 тис. гривень.
На виконання Постанови КМУ від 17.06.2015 року № 423 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та
непрацюючим малозабезпеченим особам», вищезазначену допомогу одержали
14 осіб з інвалідністю на суму 10546,00 гривень.
Відповідно до «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення»,
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затвердженого постановою КМУ від 14.03.2018 року № 238 (із змінами) за 2019
рік видано 431 направлень для забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації.
Оплачено 38 тристоронніх та 63 двосторонніх договорів із
підприємствами та особами для подальшого забезпечення осіб технічними та
іншими засобами реабілітації на суму 2 млн. 228 тис.грн.
Спільно із спеціалістами ПП «Форвард Орто», ПП «Ортотоп» та
Хмельницького ДЕПОП у райполіклініці проведено 12 прийомів по
забезпеченню інвалідів та дітей-інвалідів протезно-ортопедичними виробами.
Прийнято та зареєстровано 270 індивідуальних програм реабілітації
інвалідів загального захворювання та з дитинства.
Станом на 01.01.2020 року на обліку перебуває 23 учасники АТО, в яких
прийнято заяви для проходження професійного навчання на курсах водія
автотранспортних засобів. Пройшли навчання за професією водій
автотранспортних засобів категорії «В» в Шепетівському МНВК 6 учасників
бойових дій АТО/ООС.
За 2020 рік в санаторно-курортних закладах оздоровлено 5 ветеранів
війни з яких 2 УБД АТО, 13 осіб з інвалідністю загального захворювання та з
дитинства та один член сім’ї загиблого ветерана війни.
Компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та
транспортне обслуговування одержали 30 осіб з інвалідністю на суму 12252,92
гривень.
На території нашого району проживає 107 осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи. З них : І категорія (інваліди) – 7 осіб; ІІ категорія:
потерпілі – 9 осіб, ліквідатори – 37 осіб; ІІІ категорія: ліквідатори - 15 осіб,
потерпілі – 25 осіб, діти потерпілі – 14 осіб.
За 2019 рік надано компенсацій громадянам, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи на суму 181,7 тис. грн., з них:
компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування
виплачено 55 особам на суму 147,7 тис. грн.;
одноразову допомогу на оздоровлення виплачено 63 особам на суму
6,3тис. грн.;
грошову компенсацію за путівку 1 особі на суму 0,5 тис. гривень.
Пільгами на медичне обслуговування скористалось 7 осіб: на придбання
ліків за безкоштовними рецептами лікарів на суму 6,3 тис.гривень.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги станом на 01.01.2020 року перебуває 6415 осіб.
За 2019 рік надано пільг та компенсацій на суму 5281,2 тис. грн., у тому
числі:
- житлово – комунальні послуги – 2722,90 тис. грн.;
- тверде паливо та скраплений газ – 1423,4 тис. грн.;
- послуги зв’язку – 28,1 тис. грн.;
- проїзд залізничним транспортом – 5,1 тис. грн..;
- проїзд автомобільним транспортом – 1101,7 тис. гривень.
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Станом на 01.01.2020 року надійшло коштів з державного бюджету
всього 4766,6 тис. грн., ( із врахуванням заборгованості за минулий рік), в тому
числі:
- житлово – комунальні послуги – 3343,20 тис. грн.;
- тверде паливо та скраплений газ – 1423,4 тис. гривень.
Виділено кошти з місцевого (районного) бюджету на погашення
заборгованості в сумі 1134,9 тис. грн., в тому числі:
послуги зв’язку – 28,1 тис. грн.;
проїзд залізничним транспортом – 5,1 тис. грн..;
проїзд автомобільним транспортом – 1101,7 тис. гривень.
Забезпечено твердим паливом 772 домогосподарства та скрапленим газом
556 домогосподарств.
Щомісячно користуються пільгами на житлово–комунальні послуги 3340
осіб, абонплата за користування телефоном – 58 осіб. З початку року
перевезено автомобільним та залізничним транспортом 155,9 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 01.01.2020 року у районі проживає 510 багатодітних сімей, в
яких виховується 1720 дітей. Соціальний паспорт та реєстр багатодітних сімей
району постійно поновлюються.
З початку року 147 сімей отримали посвідчення батьків багатодітної сім’ї
та 418 дітей посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Постійно продовжується
термін дії посвідчень сімей, діти яких навчаються в навчальних закладах.
Проводиться консультування багатодітних сімей, голів сіл, секретарів
сільських та селищної рад щодо порядку присвоєння Почесного звання України
«Мати-героїня». Протягом року було надано 26 консультацій для матерів, які
претендують на звання «Мати-героїня».
У 2019 році розглянуто 46 повідомлень та проведено обстеження
житлово-побутових 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. При сільських та селищній раді працюють
Малі координаційні ради, де розглядається кожен індивідуальний випадок.
Фахівцями районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
головним спеціалістом з питань сім’ї управління соціального захисту
населення, головами та соціальними працівниками селищної та сільських рад,
дільничними інспекторами, залученими спеціалістами проводиться робота в
сім’ях, в яких скоєно насильство.
З початку року проведено лекційно-пропагандистську попереджувальну
роботу під час виїздів мобільного консультативного пункту (26 виїздів) у 35
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населених пунктів, охоплено 572 осіб. До інформаційної роботи залучалися
працівники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у
справах дітей, поліції, соціальні працівники при сільських радах та об’єднаних
територіальних громадах.
З 25.11.2019 року по 10.12.2019 року у районі було проведено заходи в
рамках Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» в закладах культури,
освіти, охорони здоров’я в загальноосвітніх школах, профтехучилищах селища
Гриців, в яких взяли участь 1716 осіб.
У Судилківській сільській раді 25.11.2019 року відбулося засідання
Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної політики, протидії насильству у
сім’ї.
Представник
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації взяв участь у трьох заходах у рамках Всесвітньої кампанії
«16 днів проти насильства», які пройшли у Судилківській об’єднаній
територіальній громаді.
Відділом з питань праці, соціально–трудових відносин та з питань сім’ї
управління соціального захисту населення райдержадміністрації ведеться
реєстрація випадків насильства в сім’ях.
За 12 місяців 2019 року було здійснено 9 виїздів мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі, для негайного реагування на
звернення громадян, які потребують допомоги в ситуаціях скоєння
правопорушення
З початку року усних звернень для розгляду та допомоги громадянам,
щодо проявів насильства до районної державної адміністрації не надходило.
На сайті райдержадміністрації розміщені 6 статей щодо протидії
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.
До районної державної адміністрації протягом 2019 року надійшло та
було розглянуте одне усне звернення що насильства в сім’ї.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щомісячно
проводились семінари-навчання (10 семінарів) та методичні дні для фахівців із
соціальної роботи та спеціалістів сільських та селищної рад, які надають
соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді. У семінарах взяли участь спеціалісти
служби у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділу
освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації, центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівники поліції,
міськрайонного відділу пробації.
Станом на 31.12.2019 року 197 сім'ї, в яких виховується 470
неповнолітніх дітей та 3 особи, перебуває в районному банку даних сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Під соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи, спеціалістів,
які надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді перебуває 89 сімей, в
яких виховуються 286 неповнолітніх дітей та 6 осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах.
У 16 сім'ях, які виховують 48 дітей, є ризик соціального сирітства.
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У районі функціонує дві прийомні сім'ї, які виховують трьох прийомних
дітей. Соціальне супроводження прийомних сімей здійснює районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Протягом 2019 року соціальними послугами було охоплено 55 осіб з
числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18
до 23 років. 326 осіб та 68 дітей з особливими потребами отримали 943
соціальних послуги.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 року
№ 623 "Про внесення змін щодо функціональних обов'язків соціального
інспектора" працівниками центру та спеціалістами сільських (селищної) рад
вибірково здійснено 209 інспектувань сімей з новонародженими дітьми щодо
цільового використання державної допомоги при народженні дитини.
З метою проведення інформаційно-просвітницької та рекламної роботи,
спрямованої на пропаганду здорового способу життя, профілактику та
попередження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі в
районі протягом 2019 року організовано 26 виїздів мобільного
консультативного пункту соціальної роботи в 35 населених пунктів району.
Надано індивідуальні консультації та проведено бесіди щодо відповідального
батьківства. Охоплено 605 осіб. До виїздів мобільного консультативного
пункту залучені спеціалісти служби у справах дітей, відділу освіти, культури,
молоді, спорту та туризму райдержадміністрації, лікар – інфекціоніст, керівник
кабінету «Довіра» центральної районної лікарні, працівники міськрайонного
центру зайнятості, керівник апарату Шепетівського міськрайонного суду.
У березні 2019 року до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
проведено інформаційно-просвітницьку акцію "Захисти себе від туберкульозу".
У червні 2019 року проводились зустрічі з учнями у пришкільних
оздоровчих таборах району на теми "Безпечне дозвілля під час літніх канікул",
"Протидія ВІЛ інфекції/СНІДу", "Профорієнтація. Вибір професій".
У серпні 2019 року проведена акція "Готуємо дітей до школи". 19 сім'ям,
в яких виховується 59 дітей, було видано 653 – одиниці одягу, 102 - пари
взуття, шкільна форма (для хлопців) – 3 комплекти, шкільна форма (для дівчат)
– 2 комплекти, шкільні рюкзаки (початкові класи) – 3 шт., шкільні пенали – 3
шт.
У листопаді – грудні 2019 року в рамках всесвітньої кампанії «16 днів
проти насильства» проведені заходи:
- круглий стіл в рамках акції "16 днів проти насильства";
- відео лекторій в Судилківській ЗОШ І-ІІІст. "Ми проти насилля" для
учнів 7-8 класів;
- профілактичні бесіди в сім'ях, які перебувають у СЖО, на тему
"Конфлікти в сім'ї та їх розв'язання";
- круглий стіл з відео лекторієм " Проблема насильства: суспільна
площина".
Акція проводилася працівниками районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді за участі управлінь та відділів райдержадміністрації,
представників центральної районної бібліотеки, Шепетівського ВП ГУНП в
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Хмельницькій області, Шепетівської міськрайонної філії Хмельницького
центру зайнятості, ветеранської організації та спілки ветеранів АТО/ООС та
керівника апарату Шепетівського міськрайонного суду. Охоплено колективно
70 осіб та 14 сімей індивідуальними профілактичними бесідами.
З метою запобігання випадкам безпечного поводження з вогнем
працівниками центру, фахівцями із соціальної роботи відвідано 48 сімей з
неповнолітніми дітьми, молодих сімей та попереджено про необхідність
дотримання правил протипожежної безпеки вдома та на природі.
Через «пункт взаємодопомоги» 188 малозабезпечених сімей, особи з
особливими потребами, сім’ї воїнів АТО, переселенці, сім’ї, що опинились у
складних життєвих обставинах отримали 6632 одиниці одягу, взуття, іграшок
для дітей. За сприянням релігійної конфесії для 88 дітей з сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, було вручено подарунки
(канцелярські товари, засоби гігієни та речі особистого користування) із
Німеччини.
Працівниками центру, фахівцями із соціальної роботи та спеціалістами
сільських та селищної рад, які надають соціальні послуги сім'ям, дітям та
молоді було надано 8837 соціальних послуг для 3884 сімей, в яких виховується
5109 дітей.
У 539 сім’ях учасників антитерористичної операції здійснено оцінку
потреб, надано 961 соціальних послуг.
Для 71 внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованих територій,
які виховують 26 дітей, надано 216 соціальних послуг (психологічних,
інформаційних щодо оформлення документів, виділено гуманітарну допомогу).
Відповідно до порядку взаємодії центру соціальних служб з
міськрайонним відділом з питань пробації спеціалісти центру, фахівці із
соціальної роботи працювали з 45 молодими людьми, які перебувають у
конфлікті з законом і яких засуджено до покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі та 13 осіб, які звільнені з місць позбавлення волі. Надано 219
соціальних послуги.
На сайті районної державної адміністрації розміщено 30 інформацій по
реалізації в районі державної політики в галузі соціального захисту сім`ї, дітей
та молоді.
Станом на 31.12.2019 року на обліку служби у справах дітей адміністрації
перебуває: 23 дітей – сиріт, 67 дітей, позбавлених батьківського піклування, 32
дітей, які проживають в 13 сім’ях, де батьки ухиляються від виконання
батьківських обов'язків.
З метою виявлення та обліку дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах, зокрема бездоглядних дітей, дітей, які ухиляються від навчального
процесу, жебракують чи займаються бродяжництвом, проводяться
профілактичні рейди «Діти вулиці», «Підліток». Протягом 2019 року,
відповідно до затвердженого графіка, проведено 36 рейдів, в ході яких виявлено
10 дітей, які опинилисть у складних життєвих обставинах. Впродовж цього ж
періоду знято 22 дитини, у зв’язку з покращенням ситуації в сім’ї, 11 дітей - у
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зв’язку із наданням статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 1
дитину, у зв’язку із досягненням повноліття.
З метою виявлення дітей шкільного віку, неохоплених навчанням на
початок навчального року, усунення причин та умов даного явища, соціального
захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності та безпритульності,
протягом вересня –жовтня 2019 року організовано та проведено 6 рейдів
Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок». За результами проведення
заходів, усі діти присупили до навчання.
Протягом поточного року 10 дітям, які переміщені з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції, надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів.
Впродовж звітного періоду проведено 125 обстежень матеріальнопобутових умов проживання сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих
обставинах. У кризових сім’ях, які втратили свою виховну функцію ведеться
профілактично-роз’яснювальна
робота,
спрямована
на
недопущення
бездоглядності та безпритульності серед дітей. Так, протягом року, 23 батьків
попереджено про відповідальності за неналежне виховання дітей.
За звітний період ініційовано до Шепетівського ВП ГУНП у
Хмельницькій області 10 притягнень до відповідальності за статею 184 КпАП
України, та 13 позовів до Шепетівського міськрайонного суду про позбавлення
батьків батьківських прав. Основними завданнями забезпечення захисту прав
і законних інтересів дітей є вчасне встановлення статусу дитини-сироти, та
дитини, позбавленої батьківського піклування. Так, за 2019 рік 23 дітям надано
вищевказаний статус.
У 2019 році було проведено 20 засідань комісії з питань захисту прав
дитини, на яких розглянуто 135 питань.
У школах району, ВПУ-19, ВПУ-38 періодично проводиться
інформаційна та роз’яснювальна робота, яка спрямована на попередження
дитячої злочинності та правопорушень. Так, протягом звітного періоду
прочитано 4 лекції у 4 навчальних закладах. Крім того, проведено 24
індивідуальних бесіди з дітьми щодо профілактики правопорушень та навчання
у школі.
На прийом громадян до служби дітей райдержвадміністрації звернулися
154 громадян, яким надавалась інформаційна та правова допомога щодо
вирішення проблемних питань, порушених ними стосовно неповнолітніх.
На постійному контролі перебуває питання щодо запобігання випадкам
незаконного відчуження житла та захисту майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Дані питання виносяться на розгляд
комісії з питань захисту прав дитини.
Протягом 2019 року роботу управління освіти, культури, молоді, спорту
та туризму райдержадміністрації було спрямовано на виконання пріоритетних
завдань щодо подальшого розвитку освіти району.
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Станом на 01.01.2020 року в районі функціонує 5 закладів загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів, 2 заклади загальної середньої освіти І-ІІ
ступенів, 4 заклади дошкільної освіти та 2 дошкільні групи при Корчицькому та
Хутірському нвк.
Протягом 2019 року роботу відділу освіти, культури, молоді, спорту та
туризму райдержадміністрації було спрямовано на виконання пріоритетних
завдань щодо подальшого розвитку освіти району, виконання річного плану
роботи відділу освіти та культури, методичного кабінету.
Проведено 5 засідань колегії відділу освіти та культури, на яких
розглянуті актуальні питання діяльності закладів освіти, а саме:
- про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської
діяльності закладів культури району у 2018 році та завдання щодо забезпечення
їх функціонування у 2019 році;
- про підсумки розвитку галузі освіти Шепетівського району у 2018-2019
навчальному році та пріоритетні завдання щодо впровадження державного
стандарту початкової освіти, Концепції «Нова українська школа» на 2019-2020
навчальний рік;
- про управлінську діяльність керівників закладів дошкільної освіти щодо
забезпечення оптимізації життєвого простору дітей дошкільного віку та інші.
З метою підготовки випускників шкіл до ЗНО у січні 2019 рокупроведено
тренувально-діагностичне тестування учнів 11 класів шкіл району з української
мови.
У квітні завершилась атестація педагогічних працівників. Проведено
засідання районної атестаційної комісії.
У травні юнаки закладів освіти взяли участь у трьохденних польових
зборах.
У травні-червні пройшла державна підсумкова атестація учнів 4 та 9
класів, а випускники закладів освіти складали ЗНО,
У всіх школах проведено свято останнього дзвоника та урочисте
вручення документів про освіту випускникам закладів освіти. 2 вересня у всіх
закладах освіти проведено День знань.
Методична діяльність освітян району була спрямована на реалізацію
запитів та інтересів педагогічних працівників, забезпечення індивідуального
підходу до методичної роботи, підвищення фахової майстерності, методичний
супровід впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та
Концепції «Нова українська школа». Методисти здійснювали науковометодичний супровід розвитку мовної, природничо-математичної, художньоестетичної освіти, акцентували увагу на формування життєвих та
здоров’язбережувальних компетентностей учасників освітнього процесу;
здійснювали науково-методичний супровід та забезпечення організації
профільного навчання, модернізації управлінської діяльності в умовах
імплементації нового Закону «Про освіту», працювали над
розвитком
соціально-психологічної служби системи освіти району, над науковометодичним забезпеченням впровадження інклюзивного навчання в закладах
дошкільної та загальної середньої освіти, над організаційно-методичним та
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інформаційним супроводом реалізації програм і проектів з питань здійснення
виховної роботи, значна увага зверталась на створення цілісної системи
виховання школярів, а також професійну підготовку вчителів до роботи за
оновленими програмами, за новим Державним стандартом початкової освіти
згідно вимог НУШ.
Протягом року працівники методкабінету провели 70 різноманітних за
тематикою, змістом, формою проведення науково-методичних заходів для
педагогів району:
- січневі методичні зустрічі освітян початкових класів, керівників та
вихователів закладів дошкільної освіти, психологів та соціальних педагогів;
- круглі столи, методичні студії педагогів з питань підготовки та
забезпечення якості ЗНО; з питань підготовки та проведення ДПА;
- тренінг з підвищення мультимедійної грамотності педагогів;
- тренінг-практикум за участі тренера Інституту модернізації змісту
освіти «Гра по-новому - навчання по-іншому з LEGO. Метод компетентнісного
навчання «Шість цеглинок»;
- літні методичні сесії освітян різних фахів з питань організованого
початку нового навчального року та забезпечення якості освіти;
- 6 засідань школи педагогічної майстерності на запити педагогів різних
фахів;
- 7 засідань науково-дослідної лабораторії заступників директорів з
навчально-виховної роботи;
- 3 семінари-практикуми керівників шкіл;
- 3 семінари-практикуми заступників з виховної роботи та педагогіворганізаторів;
- 2 засідання психологічного клубу вчителів;
- засідання творчої педагогічної майстерні;
- методичний міст вчителів початкових класів та вихователів здо;
- 45 семінарів педагогічних працівників різних фахів та працівників
культури;
- 5 засідання ради методичного кабінету.
Методичним кабінетом проведено моніторинг психологічної готовності
керівників закладів освіти до управлінської діяльності, моніторинг
впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, моніторинг
готовності вихованців закладів дошкільної освіти до навчання в школі,
моніторинг зайнятості випускників 9, 11 класів 2019 року, моніторинг
результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами,
моніторинг вивчення комп'ютерної залежності учнів.
Крім того, здійснювалось тематичне вивчення таких питань:
- науково-методичний супровід розвитку творчої особистості в умовах
якісно-орієнтованого освітнього простору закладу дошкільної освіти;
- психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти та їх батьків у
підготовці та проходженні ЗНО;
- система роботи закладів освіти щодо пошуку обдарованої молоді та
створенню умов для її розвитку;
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- науково-методична робота в закладах освіти з питань впровадження
нового Державного стандарту початкової освіти;
- підготовка закладів освіти до нового навчального року;
- робота закладів освіти щодо формування культури здорового способу
життя, екологічної культури та збереження довкілля;
- забезпечення наступності в діяльності закладів дошкільної освіти та
загальної середньої освіти;
- діяльність метождичних служб щодо формування цифрової культури
педпрацівників.
Протягом березня проведено місячник передового педагогічного досвіду,
у вересні – декада наставника.
Значна увага приділялась методичному супроводу роботи з обдарованими
дітьми. Проведено обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності, виставка
декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, районний огляд
творчих здібностей вихованців закладів дошкільної освіти, конкурс читців в
рамках Шевченківських днів, конкурс читців гумористичних творів, районне
свято-конкурс писанкарства «Подільська писанка», фестиваль-конкурс творів
військово-патріотичної тематики. З метою розвитку творчих здібностей
школярів проведено районний турнір з предметів суспільно-гуманітарного
циклу. Учні шкіл району брали участь у різних конкурсах. Так, учні
Пліщинської школи стали призерами обласної екологічної конференції, в
обласному конкурсі «В об'єктиві натураліста» вибороли 2 місце. Члени
«ХОМА» Плесенської зош стали переможцями обласного етапу КВК. Учениця
Плесенської школи брала участь у ІІ етапі конкурсу молодіжних проектів
«Агенти змін» і виборола місце. Учениця Плесенської зош стала призером
заочного етапу конкурсу есе, проведеного Острозькою академією і у
фінальному очному етапі отримала друге місце. Учні Городнявської зош стали
переможцями обласного творчого конкурсу «Посмішка єднає Україну». Учні
Пліщинської зош стали призерами Всеукраїнського конкурсу «Безпечний
Інтернет». Учні Пліщинської та Михайлюцької шкіл стали призерами
обласного свята-конкурсу писанкарства «Подільська писанка», учениця
Плесенської школи брала участь у І та ІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської
олімпіади з культурології і виборола ІІ місце у І етапі та ввійшла в десятку
сильніших у ІІ етапі. Члени Пліщинського шкільного лісництва брали участь у
Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв.
Проведено 7 чемпіонатів району (міні-футбол, настільний теніс,
баскетбол, стріт-баскетбол, волейбол, легка атлетика), кубок району з футболу
серед команд КФК до Дня Незалежності України, районні змагання з легкої
атлетики, районні змагання «Сокіл» («Джура»), Олімпійський тиждень та
заходи, присвячені Дню фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи
«Challenge-Fest».
Заклади освіти та культури взяли участь у відзначенні Міжнародного дня
дитячої книги, Дня пам'яті 33-ї річниці Чорнобильської трагедії, циклі заходів
До Великодня, акції до Всесвітнього дня здоров'я, циклі заходів до Дня пам'яті
та примирення, Дня перемоги над нацизмом, Дня матері, батька, Міжнародного
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дня сім'ї, Дня Європи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Міжнародного
дня захисту дітей, святкових заходах з нагоди Дня Державного Прапора та 27річниці незалежності України. Дня Гідності та Свободи, Дня пам'яті жертв
голодоморів.
Районним будинком культури проведено свято Івана Купала «На Івана
нічка мала». Також проведено урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня
бібліотек та відзначення 100-річчя від дня заснування центральної районної
бібліотеки.
З 01 по 16 червня 209 року на базі закладів освіти працювали пришкільні
табори.
Для потреб закладів освіти залучено кошти районного бюджету
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 939851,29 гривень.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти придбано
ноутбуки, МФУ, телевізор (69000 грн), набори шкільні лабораторні на суму
69150 грн, морозильна камера, холодильник, витяжка, інше обладнання для
їдалень – 70165 гривень. На потреби НУШ залучено 303904,96 грн (придбання
комплектів меблів, комп’ютерного обладнання). Придбано: МФУ Epson L в
кількості 7 штук, 2 ноутбуки– 69000грн, телевізори для шкіл – 49537 грн,
комплекти кухонних меблів для облаштування ресурсної кімнати – 18667 грн, 8
ноутбуків для НУШ – 91341.96 грн, 7 комплектів дидактичних матеріалів для
учнів початкових класів НУШ – 92683 грн, 3 інтерактивні дошки – 74668 грн, 4
проектори для НУШ – 57995 грн. Крім того, придбана комп'ютерна техніка для
Корчицького нвк (5 штук) та Хутірського нвк (4 шт.) на суму 108300 грн.
З метою якісної організації інклюзивної освіти придбано товарів для
проведення корекційних занять на суму 20250 грн, кухонних меблів для
ресурсної кімнати на суму 20380 грн.
На паливно-мастильні матеріали використано 594645 грн., запасні
частини до автобусів, шини –76528 грн., господарські та будівельні матеріали –
92257 грн, продукти харчування – 592186 грн., оплата послуг – 314590,70
гривень.
Протягом 2019 року в районі функціонували: районний будинок
культури, Центральна районна бібліотека; Грицівська дитяча музична школа;
57 установ культури клубного типу; 40 бібліотек.
У закладах культури проводяться заходи щодо відзначення державних,
професійних свят, пам’ятних дат в житті України, свят за народним
календарем, свята сіл, родинні свята тощо. Організовується відпочинок для
молоді, дітей, людей різних вікових категорій.
У районі працює 296 клубних формувань, в яких бере участь 2734 особи.
За 2019 рік надано платних послуг населенню на суму 90,5 тис. гривень.
Залучено позабюджетних коштів на суму 150,8 тис.гривень.
На проведення капітального ремонту приміщення будинку культури с.
Судилків використано 1 млн. 444 тис. грн., будинку культури с. Ленківці 355,9
тис.грн. та бібліотеки с. Плесна - 70 тис. гривень.
На поповнення матеріальної бази у заклади культури району виділено
понад 270 тис. гривень.

23

Бібліотеки району поповнились новими книгами в кількості 3432
примірників на суму 254,7 тис. гривень.
Проведено 15 семінарів, методичних днів та занять школи професійної
майстерності з метою підвищення кваліфікації працівників культури.
Усі пам’ятники, які знаходяться на території району, в задовільному
стані. Територія навколо пам’ятників впорядкована та підтримується в
належному стані.
Питання культури заслуховуються на засіданнях виконкому сільських
рад, крім того розробляються заходи щодо святкування всіх державних свят.
Організована активна співпраця з представниками національних меншин,
проводяться спільні заходи, круглі столи, фестивалі та ін.
У районі функціонує 5 релігійних конфесій.
Конфліктів на релігійному та міжнаціональному грунті не виникало.
У закладах культури району 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.
Протягом 2019 року проводилась робота щодо розвитку фізичної
культури, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також
покращення фізкультурно-оздоровчої роботи на селі.
Значна увага в 2019 році приділялась розвитку неолімпійських видів
спорту: фунакоші шотакан карате, пауерліфтинг, армспорт, боротьба Кураш,
бойове самбо.
У районі щорічно проводяться різноманітні спортивно-оздоровчі заходи
та Спартакіади серед різних верств сільського населення. Загалом вихованці
відділень ШРДЮСШ «Колос» та дорослі команди КФК Шепетівського району
взяли участь у Чемпіонатах України, Всеукраїнських Кубках, обласних змагань,
районних турнірах понад 70 разів: з футболу, міні-футболу, шахів, шашок,
волейболу, пауерліфтингу, дзюдо, вільної боротьби, кульової стрільби, легкої
атлетики, баскетболу, карате - до, здобуваючи переможні та призові місця,
підтримують славні спортивні традиції Шепетівського району.
Активно проводиться робота щодо співробітництва з обласними та
всеукраїнськими федераціями з видів спорту. Так, станом на грудень 2019
року районна організація ВФСТ «Колос» та ДЮСШ «Колос» мають угоди
про співробітництво та сертифікати на право розвитку шотокан карате-до в
районі та м. Шепетівка через співпрацю з регіональними структурними
підрозділами ВГО Фунакоші шотокан карате України (FSKA) ,Федерації
«Шотокан карате до України СКІФ» в Хмельницькій області, та
Хмельницькою обласною федерацією «Сінко карате дзюцу», що дало змогу
взяти участь в Чемпіонаті та Кубку України, ставши переможцями та
призерами змагань з бойових мистецтв. Шепетівська районна організація
ВФСТ «Колос», ШРДЮСШ «Колос» плідно співпрацює з Хмельницькою
обласною федерацією футболу та федерацією футболу Шепетівського
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району та ОТГ з даного виду спорту, що дало можливість отримувати
практичну, методичну допомогу тренерам-викладачам відділення футболу
Шепетівської РДЮСШ «Колос». За сприяння Асоціації футболу України,
Хмельницької
обласної
федерації
футболу,
федерації
футболу
Шепетівського району та ОТГ у вересні 2019 року проведено
всеукраїнський фестиваль Чемпіонів «Відкритий урок футболу» в якому
взяли участь 248 дітей Шепетівського району та ОТГ.
Спільно з федерацією футболу Шепетівського району та об’єднаними
територіальними громадами впродовж 2019 року було проведено турніри з
футболу та міні-футболу серед дитячих, дорослих та ветеранських команд
КФК Шепетівського району.
У 2019 році в ШРДЮСШ «Колос» розширили відділення легкої атлетики,
що дало змогу залучити ще більше дітей в населених пунктах Шепетівського
району та об’єднаних територіальних громадах. На сьогоднішній день
відділення функціонують в 13 селах Шепетівського району та ОТГ, 1 в селищі
Гриців, 1 в м. Шепетівка.
Протягом 2019 року команда Шепетівщини взяла участь у
Чемпіонаті та Кубку України з Шотокан Карате-до де зайняли
переможні та призові місця серед юнаків та дівчат і дорослих з бойових
мистецтв.
Спортсмени в травні - грудні 2019 року взяли участь у Чемпіонатах
України з бойового самбо серед юнаків та дорослих в місті Хмельницький та
Шепетівка де здобули переможні та призові місця.
До складу юнацької збірної команди області входить -4 чоловіки.
Спільно з Шепетівською РО ВФСТ «Колос» АПК України,
федерацією футболу Шепетівського району та ОТГ за сприяння
Хмельницької обласної Федерацієї футболу проведено 28 змагань з футболу
та міні-футболу серед дітей та дорослих команд КФК Шепетівського району
та ОТГ.
Проведено 13 відкритих першості ДЮСШ з футболу, баскетболу, дзюдо,
легкої атлетики, кульової стрільби, що дало змогу залучити більше 300 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 та ОТГ у 2019
році було проведено 16 турнірів з футболу та міні-футболу серед дорослих
команд Шепетівського району та ОТГ.
Збірна команда Шепетівського району з футболу приймає участь у
Чемпіонаті ДЮФЛ Хмельницької області.
Загалом проведено 46 змагань районного рівня з футболу, міні-футболу,
шашок, волейболу, пауерліфтингу, карате-до, баскетболу.
Протягом року буде продовжено роботу по забезпечено збереження
наявної спортивної матеріально-технічної бази, її модернізацію та отримання в
належному технічному стані.
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У 2019 році забезпечення учнів ШР ДЮСШ «Колос», КФК району та
ОТГ спортивним інвентарем здійснювалось за рахунок коштів виділених
місцевим бюджетом Шепетівського району та ОТГ.
Усі заходи сприятимуть популяризації масового і професійного спорту
(включаючи спорт вищих досягнень), зміцненню здоров'я суспільства, шляхом
залучення широких верств населення, особливо дітей та юнацтва, до
регулярних занять фізичною культурою та спортом в місцях проживання і
відпочинку людей в сільській місцевості.
Проведене перетворення Комунального закладу «Шепетівський Центр
ПМСД» у комунальне некомерційне підприємство, до якого входить 50
закладів: 18 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 5
фельдшерсько-акушерських пунктів та 27 фельдшерських пунктів. Крім того,
первинна медична допомога надається на базі 17 МПТБ, які знаходяться на
балансі сільських рад (ОТГ).
КП «КНП Шепетівський центр ПМСД» Шепетівської районної ради
зареєстроване в системі «E-health» - електронна реєстрація декларацій
пацієнтів. Станом на 20.01.2020 року зареєстровано 56499 (81,9 % від
прикріпленого населення) декларацій.
Проведено поточні ремонти дитячої амбулаторії, амбулаторій с.
Михайлючка, Чотирбоки, ФАП с. Лозичне, с. Білокриниччя, ФАП
с.В.Решнівка. Значно зросла заробітна плата медичних працівників. У селах
Корчик і Судилків закінчується будівництво двох сучасних сільських
амбулаторій. Для них закуплено за бюджетні кошти 2 нових легкових
автомобілі Renault DUSTER.
Аналогічний автомобіль придбано й для Ленковецької амбулаторії
ЗПСМ. Всього ж в Шепетівському центрі ПМСД є в наявності 17 легкових
автомобілів.
Протягом 2019 року було придбано медичне обладнання:
пульсоксиметри, отоофтальмоскопи, апарати ЕКГ, пікфлуометри, глюкометри,
сумка лікаря-медсестри, сумка-холодильник, холодильник для зберігання
лікарських засобів, небулайзери, мікроскоп, гематологічні аналізатори,
автомобілі, велосипед, вага для дорослих, комп’ютери, принтери,
електрокардіограф, кушетка-трансформер (гін.крісло), сповивальний столик,
стіл маніпуляційний, , крісло-каталка, набір для невідкладної допомоги, ноші
медичні, освітлювач переносний, освітлювач таблиць для перевірки зору,
центрифуга, шафа медична, набір діагностичний, отоскоп,ваги для дітей, ваги
для дорослих, кушетка КС, кушетка медична, ноші медичні, опромінювач
бактерицидний, офтальмоскоп, ростомір,сповивальний столик, стіл для
інструментів, стіл масажний, стіл пеленальний, , шафа медична, ширма, ширма
3-х секційна в сумі 1323003,05 гривень.
Проводиться робота над визначенням фінансової спроможності
амбулаторій закладу.
Погоджена мережа спроможних амбулаторій Шепетівського району в
МОЗ та Мінрегіонбуд України, фінансовий план закладу на 2020 рік
затверджений на сесії районної ради.
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Працює спостережна рада. Продовжується реалізація залучених
іноземних інвестицій на суму 500000 гривень завдяки участі у грантовому
проекті USAID, погоджено стратегічний та операційний плани закладу. Заклад
увійшов в 15 кращих закладів первинної медичної допомоги України.
Проводиться роз’яснювальна робота щодо реформи первинної медико –
санітарної допомоги із залученням місцевого телебачення «Лайк ТВ»,
друкованих засобів масової інформації, розповсюджуються бюлетені,
проводяться бесіди та семінари.
Державна програма «Доступні ліки» виконана на 100 відсотків. Крім того,
в закладі як структурний підрозділ працює ліцензована аптека, що дало
можливість забезпечити доступність лікарський засобів в сільській місцевості.
Сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації здійснювався аналіз, узагальнення та
прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.
Забезпечувалось щоденне інформування облдержадміністрації про події в
районі. Було організовано підготовку проектів розпоряджень голови районної
державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.
Взято участь у засіданнях колегій, виконавчих комітетів, нарадах,
комісіях райдержадміністрації. Проведено зустрічі з керівниками громадських
організацій та політичних партій району, забезпечено залучення їх до участі в
громадському житті.
Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та
оновлення інформації на WEB-сайті райдержадміністрації відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Як розпорядника інформації,
проведено реєстрацію районної державної адміністрації на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних, де також розміщуються відповідні
матеріали.
У районі зареєстрована 81 організація політичних партій та 413 осередків
первинних парторганізацій у населених пунктах. Найчисельніші із них: «Слуга
народу», ВО «Батьківщина», «За конкретні справи» та Блок Петра Порошенка
«Солідарність». Вони мають і найбільшу чисельність партійних осередків у
населених пунктах району, є основними у місцевому політикумі. Решта
районних організацій політичних партій мало чисельні, а переважна їх частина
залишається бездіяльною. Протягом звітного періоду відкритого міжпартійного
протистояння не було.
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 Францович (Аграрна партія),
заступник – Мовсісян Артур Врамович (Блок Петра Порошенка
«Солідарність»).
Діяльність громадських та профспілкових організацій району протягом
року не носила політичного спрямування. Згідно реєстру громадських
об’єднань загальна кількість організацій які зареєстровані/перереєстровані в
районі – 21. Активно проводили свою роботу: районна організація Товариства
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Червоного Хреста, Шепетівська спілки учасників бойових дій в зоні АТО та
Шепетівська спілка воїнів Афганістану.
У районі забезпечувалася тісна взаємодія райдержадміністрації із
засобами масової інформації. Представники місцевих засобів масової
інформації постійно отримували оперативну інформацію про діяльність
райдержадміністрації, запрошувались на колегії, наради, комісії та інші заходи,
які проводились органом виконавчої влади. Систематично у міськрайонній
газеті «Шепетівський вісник», офіційному веб-сайті адміністрації та
соцмережах висвітлювались матеріали про діяльність органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, суспільно-політичного та соціально-культурного
розвитку району. Найбільш поширеними в районі є газети «Шепетівський
вісник» та «День за днем».
Між
ПП
«Редакція
газети
«Шепетівський
вісник»
та
райдержадміністрацією укладено договір на висвітлення діяльності
Шепетівської районної державної адміністрації. Згідно договору, протягом
2019 року здійснено оплату за надані послуги на загальну суму 20 тис. гривень.

Заступник голови адміністрації

Сергій ПОНОМАРЬОВ

