ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Черкаської районної
державної адміністрації
Анатолія Яріша

«Про підсумки діяльності
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Черкаська районна державна адміністрація здійснює
свої повноваження відповідно до Конституції України,
ЗаконуУкраїни

«Про

місцеві

державні

адміністрації»

та інших законодавчих актів.

З

метою

забезпечення

відкритості

та прозорості в роботі районної державної адміністрації
як місцевого органу виконавчої влади, відповідальності
перед громадянами і державою за свою діяльність
пропонується даний звіт.
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Довідково

Анатолій Яріш призначений на посаду голови
Черкаської
районної
державної
адміністрації
Черкаської області з 18 травня 2017 року
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 15.05.2017 року №

103/2017-рп).
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ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
Територія району займає площу 160,8 тисяч гектарів.
Населення району складає75 тис. 100 осіб, у тім числі
сільського – 74, 2 тис. осіб, міського – 0,9 тис. осіб.
Густота населення – 47 осіб на 1 квадратний кілометр.
Кількість виборців, внесених до Державного реєстру
виборців, у межах адміністративно-територіальних одиниць
району станом на 31 грудня 2017 року становила 62573 осіб.
Зареєстровано внутрішньо переміщених осіб – 700.
На території району розташовано 39 населених
пунктів, з них 35 сіл, 3 селища, 1 селище міського типу.
Найбільші населені пункти району:
Червона Слобода, Білозір’я, Руська Поляна, Мошни.
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Представницькі органи місцевого самоврядування:
районна рада – 1;
об’єднані територіальні громади – 2;
сільські ради – 19.
Спостерігається пожвавлення міграційного процесу.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
.

Пріоритетними напрямами у роботі Черкаської районної
державної адміністрації (далі – райдержадміністрації) є
співпрацяз органами виконавчої влади, представницькими
органами усіх рівнів, виконавчими комітетами органів місцевого
самоврядування, громадськими організаціями району щодо
забезпечення стабілізації економічного розвитку території та
реалізації державної бюджетної політики, залучення інвестицій,
реалізації соціальних питань, впровадження інноваційних
проектів та реформ, розвитку волонтерського, фізкультурноспортивного
руху,
військово-патріотичного
виховання,
забезпечення правопорядку, прав та свобод громадян,
цивільного
захисту
населення,
ряду
інших
питань
життєзабезпечення району згідно з повноваженнями.
Протягом
звітного
періоду
на
засіданнях
колегії
райдержадміністрації за участю керівників структурних
підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,які
здійснюють свою діяльність на території району, керівників
об’єднаних територіальних громад, сільських голів, керівників
підприємств та установ району було розглянуто 35 питань.
За підсумками розгляду питань, внесених до порядку денного
засідання колегії, було видано 163 протокольних доручення.
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Проведено 13 координаційних нарад
за участю
представницьких органів з актуальних питань життєдіяльності
району та 35 оперативних (робочих) нарад.
Набули практичного характеру робочі поїздки спільно
з районною радою у населені пункти району з метою вирішення
нагальних проблемних питань та надання допомоги (у межах
повноважень)територіальним громадам, виконавчим комітетам,
закладам освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної
сфери.
Організовувалися та проводилися й інші заходи різного
формату (засідання рад, комісій, тематичні зустрічі, зустрічі
за «круглим столом», меморіальні заходи та урочистості,
патріотичні флешмоби та ін.)
Відповідно до нормативних чинників та плану роботи
райдержадміністрації апаратом, структурними підрозділами
райдержадміністрації, територіальними органами міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади здійснювався
контроль за роботою виконкомів сільських рад щодо
реалізації делегованих повноважень органів виконавчої
влади
відповідно статей 27-38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Із
цією
метою
відповідними
підрозділами
райдержадміністрації проведено 510 галузевих та внутрішніх
перевірок.
У ході моніторингу та аналізу роботи виконкомів сільських
рад з реалізації делегованих повноважень органів виконавчої
влади було встановлено: кожне друге рішення прийняте на
виконання статей Закону, які стосувалися делегованих
повноважень органів виконавчої влади (з 1426 рішень – 767).
Найбільша кількість рішень:
щодо питань виконання повноважень у галузі бюджету,
фінансів та цін (198),
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свободі законних інтересів громадян (71),
у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури та спорту(53),
у галузі оборонної роботи (38),
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будівництва (22),
соціального захисту населення (18).
Районною державною адміністрацією у межах наданих
повноважень видано 766 розпоряджень (із них 287 – з питань
управління персоналом).
Організаційне
забезпечення
основної
діяльності
райдержадміністрації здійснював апарат районної державної
адміністрації із загальною штатною чисельністю у 27 осіб.
Упродовж звітного періоду забезпечено:
управління документними ресурсами, організацію контролю
за проходженням та виконанням документів; здійснювався
єдиний
порядок
документування
та
роботи
з документами (у 2017 році до районної державної
адміністрації надійшов 5971 контрольний документ,
що на 487 документів більше, ніж за 2016 рік).
Уживалися заходи щодо забезпечення збереження
документів Національного архівного фонду та розвитку архівної
справи в районі.
Станом
на
01.01.2018
у
архівному
відділі
райдержадміністрації обліковується 85 фондів, у т.ч. 78 фондів
управлінської документації. Одиниць зберігання – 19415.
Здійснено комплекс заходів із прийняття на зберігання до
архівного відділу документації з проміжних виборів:
забезпечено
90,2%
упорядкування
документів
(при середньообласному показнику 78,9%).

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
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Забезпечення постійного зв’язку районної державної
адміністрації з населенням є одним із пріоритетних завдань
райдержадміністрації.
Зменшення кількості звернень – позитивна ознака роботи
з вивчення та роз’яснення питань, що найбільше турбують
наших громадян.
Протягом звітного періоду зареєстровано 990 звернень
громадян (на 1281 менше в порівнянні зі звітним періодом
2016 року), з них письмових – 808 (195 надійшло з обласного
контактного центру, на особистому прийомі – 182). Серед
заявників: 13 інвалідів І-ІІІ групи, 16 учасників війни,12 осіб інші пільгові категорії;28 – колективних звернень.
Найбільш актуальними були питання:
соціального захисту населення - 210;
транспорту і зв’язку - 73;
аграрної політики і земельних відносин – 48;
сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної
культури і спорту – 18.
Значна кількість звернень надійшла від жителів сіл
Червона Слобода та Руська Поляна.
Кількість депутатських звернень, які надійшли за звітний
період – 93 (із облдержадміністрації– 76, безпосередньо
до райдержадміністрації – 17).
Характер
звернень:
надання
матеріальної
допомоги
потребуючим громадянам; охорона здоров’я населення;
транспортне забезпечення між населеними пунктами; пільгове
перевезення.
Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло
33 запити на надання доступу до публічної інформації
(у 2016 році таких запитів надійшло 26).
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Основна тематика запитів: обґрунтування підвищення
тарифів
перевізниками,
надання
відомостей
щодо
інфраструктури Черкаського району. Усім запитувачам надано
вичерпні та обґрунтовані відповіді.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
(ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ)
Із метою створення зручних та сприятливих умов
отримання послуг громадянами й суб’єктами господарювання
райдержадміністрацією забезпечувалась діяльність відділу
надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
У
2017
році
надійшло
20569
заяв
щодо отримання адміністративних послуг, що на 3159 більше,
ніж за звітний період 2016 року. Адміністраторами відділу
надано 41138 консультацій.
Залучено коштів до місцевого бюджету за надання
платних адміністративних послуг у сумі 689371,65 грн.
Найбільш запитуваними адміністративними послугами є:
послуги Держгеокадастру;
з реєстрації права власності на нерухоме майно
та їх обтяжень;
реєстрація бізнесу;
видача будівельних паспортів;
вклеювання фотокарток при досягненні громадянами
25-ти та 45-ти річного віку.
Державними реєстраторами надаються послуги по
реєстрації нерухомого майнау8 сільських радах: Білозірській,
Будищенській, Геронимівській, Леськівській, Мошнівській,
Свидівоцькій, Хацьківській, Руськополянській;
3 сільські ради(Білозірська, Леськівська, Мошнівська).
утримують посади державних реєстраторів юридичних,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
У Білозірській ОТГ відкрито Центр надання адміністративних
послуг, у селищі Ірдинь – територіальне відділення ЦНАПу
Білозірської ОТГ.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ.
ВИКОНАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ
РАЙОННОЮ РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ
Районною державною адміністрацією вибудовані тісні
партнерські стосунки з районною радою, забезпечено
співпрацю з питань економічного, соціального та культурного
розвитку району.
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» райдержадміністрація цілеспрямовано
проводила роботу по реалізації делегованих районною радою
повноважень.
На розгляд районної ради у звітному році було внесено 20
місцевих програм та зміни і доповнення до 54 діючих програм.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ
ПОЛІТИКИ
План по доходах місцевих бюджетів району (без
трансфертів) за 2017 рік виконано на 108%,понад план
надійшло 13,8 млн.грн. Темп зростання доходів бюджету
району до минулого року становить 132,5%.
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
174,6 млн. грн. власних та закріплених доходів. Рівень
виконання планів по доходах забезпечено на 107% (понад план
надійшло 11,5 млн. грн.). У порівнянні з минулим роком доходів
надійшло на 43,8 млн. грн., або 33,5% більше.
За звітний рік у цілому по району досягнуто значного
приросту надходжень у порівнянні з минулим роком – майже
по всіх податках, зокрема по:
- податку на доходи фізичних осіб – на 45,4%,
або на 27,5 млн.грн.;
- єдиному податку - на 36%, або на 8,4 млн.грн.;
- акцизному
податку
з
реалізації
суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

11

та з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію
України пального - на 47%, або на 4,5 млн.грн.
Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг
використані в сумі 21,9 млн.грн.
Кредиторська заборгованість
станом на 01.01.2018 відсутня.
Заборгованість населення
комунальні послуги – відсутня.

з

по

даних

оплати

за

виплатах
житлово-

У 2017 році використано коштів на проведення робіт,
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням доріг загального користування місцевого
значення в обсязі 2,6 млн. грн. та вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах – у обсязі 7,2 млн. грн.
На виконання «Обласної програми фінансування ремонту
доріг загального користування державного і місцевого
значення, які проходять територією Черкаської області,
та на розвиток дорожньої інфраструктури на 2016-2018
роки» обласному бюджету було перераховано субвенцію
в обсязі 3,2 млн. грн.
Природоохоронні заходи профінансовано:
за рахунок сільських фондів охорони навколишнього
природного середовища на суму816,7 тис. грн.,
за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища в обсязі269,4 тис.грн.
Проводилася
робота
з
керівниками
підприємств
щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення,
працівників.
Як
результат:оформлено635найманих
працівників, підвищено заробітну плату415 працівникам.
Місячний фонд оплати праці збільшено на2159,3тис. грн.,
додаткові надходження до бюджету склали388,8 тис. грн.
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Середній рівень заробітної плати
5966 грн. (у 2016 році – 3988 грн.)

у

2017

році

склав

Своєчасно та в повній мірі здійснюється оплата праці
працівників бюджетних установ, що утримуються з місцевих
бюджетів району, забезпечено підвищення рівня мінімальної
заробітної плати та упорядкування умов оплати праці
працівників бюджетної сфери. На заробітну плату
з нарахуваннями використано 181,0 млн. грн.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
На виконання Програми підвищення енергоефективності
та зменшення споживання енергоносіїв Черкаського району
на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від
28.10.2011 № 11-1/V/ (зі змінами– 2016, 2017)протягом 2017
року було проведено ряд енергозберігаючих заходів на
об’єктах комунальної сфери району: заміна вікон на
енергозберігаючі,
заміна
освітлювальних
приладів,
капітальний
ремонт
та реконструкція газових топкових покрівель, тощо.
Здійснено та профінансовано енергозберігаючі заходи:
у школах району – на суму 105617,13 тис. грн.;
у дошкільних закладах - на 2931,76 тис. грн.;
у закладах культури-464,74 тис. грн.;
у закладах охорони здоров'я - 845,500 тис. грн.;
На поточний ремонт вуличного освітлення спрямовано 954,3
тис. грн.

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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У
2017 році підприємствами району було освоєно
245 млн. 492 тис. грн. капітальних інвестицій, що в розрахунку
на 1 жителя району становить 3280 грн.
За 10 місяців 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), внесених у економіку району, становив
172 млн. 175тис. дол. США.
У с. Чорнявка розпочало роботу підприємство з переробки
меду – ТОВ «Біхайв». Це україно-австрійський інвестпроект
вартістю 300 млн. грн. Підприємство є експортером меду у
країни Європи та США.
На
території
району
здійснює
діяльність
ряд
сільськогосподарських підприємств – інвесторів, що залучають
іноземні та внутрішні інвестиції в економіку району.
На сьогодні вартість інвестиційних проектів у районі
складає близько 108 млн. грн. Переважна частка – інвестиції
в основний капітал (капітальне будівництво, придбання машин
та обладнання і транспортних засобів, тощо).
Найбільші інвестиційні проекти у 2017 році:
будівництво горіхового центру потужністю 200
тис. саджанців(10 млн. грн.) АК «Маїс» с. Вергуни (на базі
СТОВ «Колос»),
будівництво
племрепродуктора
ІІ
порядку
з виробництва інкубаційного яйця, будівництво пташників №
9, 10, 11 (16 млн.грн.)ПАТ «Миронівський хлібопродукт» с.
Будище ,
реконструкція ферми з вирощування свиней
потужністю 17 тис. голів в рік (23 млн.грн.)СТОВ «Хлібпродукт» с.Яснозір’я,
будівництво селекційно-дослідної станції (16 млн.
грн.) ТОВ «ДСВ-Україна» с. Дубіївка,
-
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будівництво
заводу
з
виробництва
цукру
рафінованого (40 млн. грн.), СТОВ «Степанки» с. Степанки,
будівництво приміщення для техніки (3 млн. грн.)
СТОВ «Ломовате» с. Сагунівка,
придбання техніки на 9 млн. грн. та реконструкція
тракторної бригади на 1 млн. грн. СТОВ «Зоря», с. Руська
Поляна.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС.
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської
продукції в цілому збережені та гарантують продовольчу
безпеку населенню району.
Площа сільськогосподарських угідь у користуванні
по Черкаському району становить 34619,3 га, оформлено
в оренду згідно з договорами 32990,7 га, відповідно
до договорів оренди було посіяно та оброблено 32665,8 га.
У 2017 році у всіх категоріях господарств району за
статистичними даними зернових та зернобобових зібрано на
площі 18552,29 га, обсяг виробництва становив 88250,8 т
(47,6 ц/га), в тому числі:
озимої пшениці 24198,5 т (39,9 ц/га),
жита озимого 1311,2 т (33,8 ц/га),
ячменю ярого 1040,9 т (45,9 ц/га),
озимого ячменю 406,8 т (42,8 ц/га),
ярої пшениці 41,5 т (34,4 ц/га),
гороху зернового 886,2 т (33,4 ц/га),
овесу 33,9 т (22,6 ц/га),
кукурудзи на зерно 57916,3 т (урожайність 53,6 ц/га),
гречки 103,4 т (5,6 ц/га),
сорго 2087,4 т (52,4 ц/га),
квасолі 224,7 т (19,7 ц/га).
Технічних культур зібрано на площі 11081,6 га, обсяг
виробництва становив 21589,5 т (19,5 ц/га),
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Зібрано овочевих культур відкритого типу (цукрова
кукурудза, кабачки, горох зелений, спаржа, кріп, петрушка,
часник, цибуля, морква, буряк столовий, хрін) на площі
1083,72 га, обсяг виробництва становив 14985,9т (138,3 ц/га).
Під урожай 2018 року посіяно озимих: пшениці – 6219 га,
жита – 483 га, ячменю – 241 га, ріпаку – 867 га,озимого
гороху – 18 га.
За Програмою фінансової підтримки з вирощування
і розведенняфруктів і ягід бюджетну дотацію отримало два
господарства району на загальну суму 366,4 тис.грн.
Реалізація худоби та птиці на забій у живій масі року
становить 3614,1т (+2,8 % до минулого року), виробництво
яєць від птиці усіх видів – 199,074 млн. шт. (+8,6%).
У 2017 році було погашено кредиторську заборгованість
по підтримці особистих селянських господарств у вирощуванні
ВРХ на суму 47,8 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 район є благополучним щодо
гостро інфекційних хвороб тварин та птиці.
У районній державній лікарні ветеринарної медицини
створено резерв біологічних препаратів, інших необхідних
засобів та дезінфекційних препаратів за рахунок коштів
державного бюджету.
План протиепізоотичних заходів на 2017 рік виконаний
у повному об’ємі.
З метою недопущення виникнення інфекційних хвороб
тварин
проведено
38436
діагностичних
досліджень,
29426 профілактичних щеплень.
Урайоні
провадить
діяльність
12
сільськогосподарськихобслуговуючих кооперативів (СОК), які
створені за допомогою міжнародних проектів підтримки.
До складу промислових підприємств основного кола
району в 2017 році ввійшли найбільші підприємства:
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ТОВ «Імпрес»,
ПАТ «Русько-Полянський меблевий комбінат»,
ТОВ «Національна горілчана компанія»,
«Арка Плюс»,
БМБ «Маргарин».
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними
видами діяльності по району становить 2 млрд. 561 млн. грн.
Станом на 01.01.2018 у районі обліковується 3394 суб’єкти
підприємницької діяльності за основним місцем обліку,
з них-1235 юридичних осіб та 2159 фізичних осібпідприємців.
У
2017
році
зареєструвались448
платників,
у т.ч. 51 юридична особа та397 фізичних осіб-підприємців.
За звітний період 126 суб’єктів господарської діяльності
припинили діяльність: 21 юридична особа та 105– фізичних
осіб-підприємців.
У районі проводилася робота з підготовки кадрів для
малого та середнього підприємництва, зокрема щодо
залучення безробітного населення до підприємницької
діяльності.
Інвестиції на створення нового робочого місця у галузі
малого бізнесу в районі склали 179,8 тис. грн.
БУДІВНИЦТВО
Район посів перше місце у галузі будівництва серед
районів області.
За звітний період було виконано будівельних робіт на суму
131 млн. 105 тис. грн.
Стратегія розвитку Черкаського району до 2020 року
відображає нові цілі і напрямки.
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Одним
із стратегічних
пріоритетів цієї програми є
розвиток будівельної галузі – в індивідуальному та
промисловому будівництві, з залученням інвесторів, введення
в дію об’єктів соціальної сфери.
Це становить реальну перспективу для покращення
соціально-економічного стану району.
У 2017 році видано: 248 будівельних паспортів
на будівництво житлових будинків та господарських споруд;
22 паспорти прив’язок тимчасових споруд підприємницької
діяльності; 161 висновок по проектах землеустрою.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
У 2017 році райдержадміністрацією видано розпоряджень
щодо передачі у власність громадянам земельних ділянок –
83, з них 24 – учасникам АТО.
Укладено договорів оренди землі – 121. Нараховано втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
при зміні цільового призначення на суму 972 737,27 грн.
Розпочато інвентаризацію землі з метою зміни цільового
призначення земельної ділянки площею 12,0 га для подальшої
передачі у власність учасникам АТО.
Продовжується виконання районної Програми з охорони
і підвищення родючості ґрунтів Черкаського району
«Родючість 2017-2021».
Шляхом участі у обласному конкурсному відборі
природоохоронних
проектів
та
заходів,
що
можуть
фінансуватись з обласного бюджету, відібрано та впроваджено
в районі 2 екологічні проекти:
1.Щодо відновлення та підтримання сприятливого
гідрологічного режиму частини стоку ріки Вільшанка через
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перекидний канал до Будище-Свидівоцької насосної станції №
1. Загальна вартість проекту – 399,272 тис. грн. (із них 80,0
тис. грн. – кошти фонду ОНПС Будищенської сільської ради.)
2. Щодо облаштування притулку для утримання
безпритульних тварин у Черкаському районі. Загальна
вартість проекту 322,8 тис. грн.; з них частка місцевого
бюджету – 76,0 тис. грн.
Райдержадміністрація долучилась до співфінансування
заходів щодо відновлення і підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річки Рудка в
адміністративних межах Степанківської сільської ради.
Загальна вартість проекту – 4304,0 тис. грн.;
з них: частка місцевого бюджету – 850,798 тис. грн.
(райдержадміністрація – 425,399 тис. грн. – сплачені в повному
обсязі)
Проведено інвентаризацію водних об’єктів району: на
території району знаходиться 30 водних об’єктів.
Плануєтьсязалучення інвестицій у сумі 20,0 млн. доларів на
будівництво сортувального заводу на площі 8,0 га
у адміністративних межах Червонослобідської сільської ради
Черкаського району.

На сьогодні проводяться підготовчі роботи з будівництва
сміттєпереробного заводу товариством з обмеженою
відповідальністю «ЕКО-ЧЕ».

Затверджено проект із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Че-Солар» площею 16 га в адміністративних межах
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Червонослобідської сільської ради під розміщення сонячних
батарей.
У
населених
пунктах
району
ліквідовано
134 несанкціонованих сміттєзвалищ.
Обсяг зібраних побутових відходів на даних сміттєзвалищах
132,77 тис. м3.
Упорядковано 167,31 тис. м2 газонів та квітників. Приведені в
належний санітарний та естетичний стан 77 кладовищ,
братських могил – 61 од., меморіальних комплексів та місць
почесних поховань – 33 од.
Кількість залученої до
громадськості – 10633 осіб.

участі

у

весняних

толоках

В селі Сагунівка відкрито сквер«Мрія», який зроблений
за правилами ландшафтного дизайну, облаштовані місця для
відпочинку та wi-fi.
ТОРГІВЛЯ
Послуги споживачам надаються: мережею продовольчих,
непродовольчих,
змішаних
магазинів
та
кіосків
у кількості – 320 та 55; 16 АЗ, 42 аптечними
заклади
та 52 підприємствами ресторанного господарства.
У 2017 році відкрилися: 9 магазинів, 3 кіоски, 1 АЗС
та 5 аптечних закладів.
ТРАНСПОРТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Вантажооборот автомобільного транспорту за звітній
період становить 85149,2тис. км. (темп зростання
у 2017 році у співвідношенні до 2016 року склав 128,6%).
Пасажирооборот автомобільного транспорту становить
59262,2 тис.пас.км. – на 0,8% більше від обсягів 2016 року.
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Маршрутна мережа району складається з 41 приміських
автобусних маршрутів.
У галузі автотранспортних пасажирських перевезень
автобусним транспортом загального користування в районі
надають послуги 9 суб’єктів підприємницької діяльності
(ПАТ «Черкасиавтотранс», ПАТ «Черкаське АТП 17127»,
ФОП Плохута, ПП «Інтертранс-Партнер», ПрАТ «ПМК № 92»,
ФОП
Синьоок,
ТОВ «Авто-Тюл»,
ПП
«Еліт-Транс»,
ТОВ «Сервіс-Авто-2005»).
На умовах співфінансування (50% на 50% районного
бюджету та бюджетів сільських рад й Білозірської ОТГ) в районі
було організоване пільгове перевезення окремих категорій
громадян щовівторка одним оборотним рейсом. Графіки
пільгових рейсів погоджені із сільськими головами.
За рахунок перевізників, безкоштовний проїзд надавався
7 категоріям громадян:
особам з інвалідністю Другої світової війни;
учасникам бойових дій (АТО);
особам з інвалідністю 1 групи;
особам з інвалідністю 1 групи по зору;
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС 1-ї категорій (серія А);
дітям, яким встановлено інвалідність;
дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського
піклування.
За рахунок коштів районного бюджету оплачені видатки за
пільгове перевезення окремих категорій громадян залізницею.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У 2017 році органами соціального захисту прийнято 11910
заяв від жителів району щодо питань:

5476 – на призначення державної соціальної
допомоги;
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1316 – на призначення субсидії на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива на оплату житлово-комунальних послуг;

5118 – на призначення субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
За 2017 рік опрацьовано 25503 заяви з питань:
- особових рахунків отримувачів соціальних допомог
(призначення, перерахунки, зміни рахунків, прізвищ,
адрес, припинення виплати) - 6536;
- призначення
(вручному
режимі)
субсидій
для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг на літній період -18967;
- перераховання в автоматичному режимі субсидії
для відшкодування
витрат
на
оплату
житловокомунальних послуг на опалювальний період 2016-2018
років - 18987.
У 2017 році проведено 956 обстежень матеріальнопобутового стану сімей з метою підтвердження їх права на
отримання державної соціальної допомоги та встановлення
факту цільового використання їх коштів в різних населених
пунктах району.
Перевірено 585 внутрішньо переміщених осіб за місцем
фактичного проживання/перебування.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 24 260
отримувачів пільг.
Станом на 01.01.2018 на території району зареєстровано
700 внутрішньо переміщених осіб; в тому числі з Донецької та
Луганської областей – 654, з території АР Крим – 46 осіб.
Усього на обліку перебуває 445 сімей, серед них: 139 дітей, 34
особи з інвалідністю, 200 пенсіонерів. Виплачено допомогу на
суму 3, 2 млн. грн.
Протягом 2017 року профінансовано 364,2 млн. грн.,
у тому числі:
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соціальні допомоги на суму 97, 3 млн. грн.;
субсидії – 234,9 млн. грн., в т. ч. на монетизацію –
6,3 млн. грн.;
житлово-комунальні послуги – 224, 9 млн. грн.;
на тверде паливо – 3, 6 млн. грн.;
пільги – 15,5 млн. грн. (в т. ч.: на ЖКП – 15,2 млн. грн.,
на тверде паливо – 315,5 тис. грн.);
пільгове
перевезення
громадян
автомобільним
та залізничним транспортом – 1,1 млн. грн.,
інші пільги та звʼязок – 253,3 тис. грн.;
компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин –
47,9 тис. грн.;
допомога по догляду за психічнохворими – 2,9 млн. грн.;
компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних
послуг – 771,1 тис. грн.;
щомісячна грошова допомога репресованим – 54 тис. грн.;
одноразова грошова допомога сім’ям учасників АТО
та учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО – 72 тис.
грн.;
одноразова виплата жінкам, яким присвоєно звання
України «Мати-героїня»,особам з інвалідністю і непрацюючим
малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від
торгівлі людьми – 106,0 тис. грн.;
щомісячна
допомога
особам,
які
переміщуються
з тимчасової окупованої території України та районів
проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг – 3,2 млн. грн.;
професійна адаптація учасників АТО та забезпечення
постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням
– 125,5 тис. грн.;
санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю – 433,5 тис.
грн.;
на реалізацію 10-ти чорнобильських програм – 2,1 млн. грн.
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Фінансове забезпечення районної програми «Турбота на
2017 рік» склало319,2 тис. грн.
У 2017 році 1 особа з інвалідністю отримала
спецавтотранспорт.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Загальна чисельність економічно активного населення
району становить 43548 осіб (2016 рік – 40362 осіб).
Навантаження в районі на одне вільне робоче місце
складає 1,8 осіб (2016 – 2,1).
У 2017 році спостерігалося зниження навантаження
на зареєстрованому ринку праці. З початку року послугами
Черкаського районного центру зайнятості скористалися 2524
безробітних, що на 16,7 % менше, ніж у 2016 році (по області –
на 11,7 %).
Налагодження співпраці з роботодавцями сприяло
зростанню кількості роботодавців.
Упродовж звітного року 450 роботодавців (108,4 % до 2016
року) заявили про потребу в працівниках. Всього протягом 2017
року надійшло 1417 вакансій, що на 0,4 % більше, ніж за 2016
рік.
За цей період укомплектовано понад 1398 вакансій, рівень
укомплектування – 98,4%.
Досягнуто збільшення кількості працевлаштованих осіб
до надання статусу безробітного.
У 2017 році таким чином були працевлаштовані 457
осіб(30,5 % від загальної чисельності осіб, які отримали роботу
за сприяння центру зайнятості). Це на чверть більше, ніж за
2016 рік. Із почату року роботу отримали 1019 безробітних,
рівень їх працевлаштування є вищим, ніж в цілому по області і
становить 40,4% .
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У звітному році тривалість зареєстрованого безробіття в
районі скоротилась на 9 днів (становила 141 календарний
день) і на 15 днів менше, ніж в середньому по області.
450 осіб були залучені до громадських та інших робіт
тимчасового характеру. Рівень охоплення безробітних
тимчасовою зайнятістю становить 17,8 %.
З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня
шукачів роботи вимогам роботодавців, у 2017 році 363
безробітних проходили професійне навчання.
Рівень
працевлаштування
після
закінчення
професійного навчання є одним із найвищих в області і
становить 99,7 %.
Кількість безробітних станом на 1 січня 2018 року, у
порівнянні з відповідною датою 2017 року, скоротилася на 10
відсотків (на 86 осіб) та становила 776 осіб.
Районною
державною
адміністрацією
направлено
14 листів до Управління Держпраці у Черкаській області
щодо перевірки 89 підприємств, фізичних осіб-підприємців,
керівниками яких нараховується заробітна плата менше
мінімального розміру та виявлено тіньову зайнятість
населення.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У звітному періоді забезпечено своєчасне призначення,
фінансування та виплату пенсій, подальший розвиток пенсійної
системи, зміцнення її фінансової стабільності, удосконалення
системи якісного надання послуг населенню.
В 2017 році кожен пенсіонер одержував свою виплату
без запізнень і в повному обсязі.
Станом на 01.01.2018 на пенсійному обліку в районі
перебуває 24351 пенсіонер.
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Протягом 2017 року з усіх джерел фінансування надійшло
коштів в сумі 521,1 млн.грн., які у повному обсязі профінансовані
на пенсійні виплати.
Витрати на оплату послуг доставки пенсій склали 3,7 млн.
грн.
Через
банківські
установи
здійснюється
виплата
12755 особам, що становить 52,4% від загальної кількості
одержувачів.
Профінансовано пенсійні виплати на банківські установи
на суму 259 млн грн., розрахункова економія видатків на
доставку склала 3,7 млн грн.
У 2017 році за призначенням пенсій звернулось
1482 особи:
призначено 1440 пенсій та 289 пенсій по прибулих
справах;
допризначено пенсій за додатково наданими документами
після їх призначення 485 особам;
Проведено поточних перерахунків пенсій – 2135особам.
Проведення осучаснення
призначених раніше пенсій
з урахуванням середньої заробітної плати за 2014, 2015
і2016роки (3764,40 грн.) 23 379 пенсіонерам Черкаського
району (96%).
Середній розмір підвищення склав 390,79 грн.
Середній розмір пенсії порівняно з 1 січня 2017 збільшено
до2077,27 грн. (на 478,07 грн. або на 23 %).
В результаті проведених перерахунків видатки на виплату
пенсій збільшились більш, ніж на 9 млн грн. та на січень 2018
становлять 51,9 млн. грн.
38% пенсіонерів району після проведеного перерахунку
отримують пенсії від 1501 до 2000 грн.;
майже 21% від 2001 до 3000 грн.,
7%, які отримують пенсії на рівні 1373 грн.
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У 2,5 рази збільшилася кількість осіб, чиї пенсії
перевищують 2 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 року на обліку перебувають
та отримують пенсію 303 внутрішньо переміщені особи.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Районна галузь охорони здоров’я послідовно працює
над реалізацією державної політики, яка передбачає глибоке
реформування галузі, виконання цільових Національних
і регіональних програм, здійснення заходів щодо поліпшення
стану здоров’я населення, забезпечення необхідних обсягів
і видів медичної допомоги, наближення її до кожного пацієнта.
Проведено Стратегічну сесію галузі охорони здоров’я з
питань реформування та розвитку сільської медицини за
сприяння райдержадміністрації,участі представників органів
місцевого
самоврядування,
керівників
та
практичних
спеціалістів медичних закладів, громадського активу району.
Діяльність галузі в районі представляють:
Черкаська центральна районна лікарня,
Черкаська районна лікарня с. Мошни,
КЗ «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги»- мережа закладів первинної ланки охорони
здоров’я.
КЗ «Черкаський районний
санітарної допомоги»:

центр

первинної

медико-

нараховує32 лікувально-профілактичних заклади:
20 – амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;
3 – фельдшерсько-акушерські пункти;
9 – фельдшерських пунктів;
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на 2017рік уточнений кошториссклав– 19975,5 тис. грн.;
відповідно штатного розпису - 47,25 посад лікарів. Посади
молодших спеціалістів з медичною освітою укомплектовано на
93%.
Для забезпечення
якості надання первинної медичної
допомоги населенню району придбано 2 автомобілі на суму
515 тис. грн.
У Черкаській центральній районній лікарні(далі – ЦРЛ)
працює 546 осіб медичного та обслуговуючого персоналу, з них
лікарів – 103 чол. та 211 - середнього медичного персоналу.
У 2017 роців Черкаській ЦРЛ стаціонарно проліковано
9335 осіб, проведено 5946 оперативних втручань, прийнято
605 пологів.
У поліклінічному відділенні Черкаської ЦРЛ запроваджена
сучасна система для управління потоками пацієнтів
«Поліклініка без черг»: кількість відвідувань склала
167346осіб.
У звітному році уточнений кошторис по Черкаській
центральній районній лікарні станом на 01.01.2018 склав
50682511,47грн.(збільшивсяна 5125749,47 грн).
Придбано медичне обладнання:
- відеофіброгастроскопічна стійка на суму 1177,1 тис.
грн.;
-апарат вакуумної терапії ран для хірургічного відділення
29,9 тис.грн.
-дизельний генератор на суму 548,9 тис.грн.
Із
обласної
субвенції
отримано
350,0
тис.
грн.
та використано на капітальний ремонт операційного блоку
хірургічного відділення;100 тис. грн.- на поточний ремонт
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неврологічного відділення, 150,0 тис. грн. - на закупівлю
металопластикових вікон для Черкаської центральної районної
лікарні.
У Черкаській районній лікарні с. Мошни:
працює 114 осіб медичного та обслуговуючого персоналу,
з них лікарів – 16 та 4 – лікарі-інтерни, 48 – середнього
медичного персоналу;
стаціонарно проліковано
оперативних втручань;

1748

осіб,

проведено
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кількість відвідувань у поліклінічному відділенні склала
66635;
уточнений кошторис станом на 01.01.2018 становить
9046882,63 грн. ( збільшився на 385135,00 грн.).
Вартість придбаногорентгенівського діагностичного
комплексу з цифровою обробкою зображення
склала
1 679,9тис. грн.;
накапітальний ремонт витрачено 358,1тис грн. в т.ч
кошти районного бюджету -240,1 тис. грн.,субвенція
сільських рад – 104 тис. грн.

ОСВІТЯНСЬКА ГАЛУЗЬ
У районі діють 8 регіональних цільових програм, заходи
яких спрямовані на реалізацію освітніх завдань. Стан їх
виконання контролюється, розглядається на засіданнях колегії
райдержадміністрації та сесіях районної ради.
У 2017 році у підпорядкуванні відділу освіти Черкаської
районної державної адміністрації знаходилось 25 закладів
дошкільної освіти, 26 закладів загальної середньої освіти, 3
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заклади позашкільної освіти, районний методичний кабінет,
централізована бухгалтерія при відділі освіти, група
централізованого господарського обслуговування, районна
психолого-медико-педагогічна консультація.
Заклади дошкільної освіти розраховані на 1770 місць.
Функціонує 88 груп, у яких виховується 2191 дитина віком
від 1 до 6 років.
Різними формами дошкільної освіти охоплено 98,6% дітей
віком від 3 до 6 років.
Забезпеченню дітей дошкільною освітою
розширення мережі закладів дошкільної освіти.

сприяло

У 2017 році відновив свою діяльність ДНЗ «Веселка»
с. Леськи. Це дало змогу долучити до дошкільної освіти
більше 70 дітей.
Під соціально-педагогічним патронатом перебуває 181
дитина віком від 3 до 6 років.
За кошти місцевого бюджету та державних цільових
субвенцій проведено капітальні ремонти в закладах дошкільної
освіти на загальну суму 3 598 225 грн.
Вихованців забезпечено належним харчуванням. Середня
вартість харчування за 1 дитину в день складає 27,14 грн.
Всього використано на придбання продуктів харчування із
бюджету власників (загальний фонд) 4 269 297 грн.
Станом на 01.09.2017 у школах району в 341 класі
навчається 5841 учень, що на 64 учні більше в порівнянні
з
відповідним
періодом
минулого
року.
Середня
наповнюваність класів становить 17 осіб.
Учнівзабезпечено підручниками на 90,3% від потреби.
Середній показник
становить13,1 тис. грн.

вартості

утримання

одного

учня
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Заклади освіти активно долучаються до інноваційнихформ
роботи.
Так, на базі Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та в
Мошнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів діє науково-педагогічний
проект «Інтелект України»,
Із метою підвищення рівня знань та переймання кращого
досвіду
налагоджено
міжнародне
співробітництво
з зарубіжними партнерами в галузі освіти:у Чорнявського НВК
«ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» з колегами з м. Гота, Німеччина та
Червонослобідської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
№2
–
з с. Мхава,Польща.
Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 бере участь у
Міжнародному проекті організованому Корпусом Миру в Україні
відповідно до якого волонтер корпусу Миру Ерін Даус та
педагоги школи реалізовують спільне навчання.
В 17 школах району для 40 дітей з особливимиосвітніми
потребами відкрито 38 інклюзивних класи.
Для 53 учнів організовано навчання за індивідуальною
формою: свідоцтва про здобуття базової загальної середньої
освіти вручено 519 учнів, з них 9 – з відзнакою.
274 випускники отримали атестати про здобуттяповної
загальної середньої освіти, з них6 осіб нагороджено
золотими та 3 срібними медалями за високі успіхи у
навчанні.
Заклади загальної середньої освіти та шкільні бібліотеки
забезпечені комп’ютерною та мультимедійною технікою.До
мережі Інтернет мають доступ усі заклади загальної
середньої освіти.
Освітній процес реалізовують 703 педагогічнихпрацівники,
у тому числі із сумісниками (625 – основних). Забезпечують
адміністративно-обслуговуючу та технічну роботу 445
працівників закладів загальної середньої освіти.
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Заробітна
плата
педагогічним
працівникам
виплачується своєчасно та в повному обсязі.
Соціально-психологічний супровід освітнього процесу
у закладах освіти району забезпечують спеціалісти
психологічної служби. Кадровий склад становить 88,46 %
від потреби ( 21 соціальний педагог та 23 практичних
психологи).
У районі збережено мережу закладів позашкільної
освіти.
Станція юних натуралістів (СЮН) є комплексним
закладом позашкільної освіти, що працює за екологонатуралістичним напрямом роботи. У 2017/2018 навчальному
році працює 38 гуртків, якими охоплено 671 дітей.
Будинок дитячої та юнацької творчості Черкаської
районної ради (БДЮТ) є комплексним закладом позашкільної
освіти, що організовує роботу з вихованцями за різними
напрямами позашкільної освіти: декоративно-ужитковий;
художній;
музично-хоровий;
інтелектуально-пізнавальний;
туристсько-спортивний.
У 2017/2018 навчальному році працює 76 гуртків, якими
охоплено 1240 дітей. З дітьми працюють 27 керівників гуртків, з
них 9 - сумісники.
Станція юних техніків (СЮТ) забезпечує набуття
вихованцями техніко-екологічних, туристсько-краєзнавчих умінь
та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до
активної науково-дослідницької роботи, оволодіння сучасною
технікою та технологіями.
В навчальних закладах району від СЮТ працює 54 гуртки
до яких залучено 909 дітей. Працює 33 керівники гуртків, з них
17 сумісники.
Всього позашкільною освітою охоплено 2280 учнів.
Протягом року обдаровані діти представили район на
обласних етапах предметних олімпіад та конкурсу-захисту
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науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України.
Так, на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
із базовихдисциплін взяли участь 52 учні, з яких 27 стали
призерами.
В рейтингу участі учнівських команд у ІІІ (обласному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у
2017
році
команда
Черкаського
району
посідає
5 місце серед міст і районів області (1 місце серед районів
області).
У 2017 році на Міжнародній виставці «Сучасні заклади
освіти – 2017» районний методичний кабінет нагороджено
бронзовою
медаллю
та
Дипломом
у
номінації
«Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу
формування творчої особистості та виховання
громадянина-патріота».
У квітні 2017 року на ХХІІ обласній педагогічній виставці
«Інноваційний пошук освітян Черкащини – 2017» освітян
району відзначено Дипломом та пам’ятною відзнакою
«Імідж освіти Черкащини» за вагомий внесок у
модернізацію системи освіти Черкащини.
У 2017 році районний методичний кабінет на Міжнародній
виставці «Інноватика в сучасній освіті» нагороджено
срібною медаллю у номінації «Інтеграція змісту освіти як
світова тенденція розвитку освітніх технологій».
Організація виховної роботи в закладах освіти району
здійснювалася
відповідно
до
Концепції
національнопатріотичного
виховання
та
районної
програми
«Добротворець». Активізовано роботу з лідерами учнівського
самоврядування.
Відділом освіти та директорами шкіл налагоджена
співпраця
із
військовими
частинами
та
військовим
комісаріатом.
У закладах загальної середньої освіти працює 93 гуртки
військово-патріотичного спрямування.
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У 29 школах району діє 135 волонтерських загонів,
до яких залучено 1433 учні.
У рамках реалізації Програми організації харчування учнів 1-11
класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
району
на 2017 рік охоплено гарячим харчуванням 4015 учнів.
За звітній період здійснено закупівель продуктів
харчування за бюджетні кошти на суму 4 152 151 грн.,
за батьківські кошти на суму 2 269 699 грн.
Згідно з Програмою «Шкільний автобус» організовано
безпечне, регулярне і безоплатне перевезення учнів
та педагогічних працівників освітніх навчальних закладів
у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому.
Перевезення здійснюють 11 шкільних автобусів. Всього
охоплено підвезенням 1097 дітей, (що становить 100% від
потреби) та 156 педагогічних працівників.
На виконання Програми «Робота з обдарованою
молоддюу Черкаському районі на 2016-2020 роки»,
створено оптимальні умови для виявлення обдарованої
молоді, надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу.
У 2017 році 23 учням, переможцям обласних
та всеукраїнських олімпіад,виплачувалися грошові стипендії.
Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 стала
учасником цільової обласної програми «Інноваційні школи
Черкащини» на період до 2020 року.
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
На території Черкаського району загальна кількість
дитячого населення віком до 18 років складає 13110осіб.
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває
111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
з яких 25 - дітей-сиріт.
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У 2017 році розширено мережу сімейних форм
влаштування дітей: створено один дитячий будинок сімейного
типу та одну прийомну сім’ю.
Видано
84
розпорядження
райдержадміністрації
стосовно захисту прав та інтересів дітей.
З метою всебічного захисту прав та інтересів дітей
у районі діє «Програма з виконання Національного плану
дій
щодо
реалізації
Конвенції
ООН
про права дитини у Черкаському районі на 2014-2017 роки»
та затверджено Заходи щодо забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа на 2017–2019 роки.
Наприкінці 2017 року був придбаний житловий будинок у
с. Свидівок, як соціальне житло, для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за
рахунок субвенції з державного бюджету (667 863 грн.), та
наданий для проживання 2-м особам з числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування.
У 2017 році на обліку перебувало 626 сімей, у яких
виховується 2111 дітей.
Впродовж 2017 року видано 193 посвідчення дітям
з багатодітних сімей, 65 посвідчень батькам з багатодітних
родин.
Відповідно
до
Програми
підтримки
сім’ї
та
молодіЧеркаського району було виділено 50 тис. грн. для
придбання новорічних подарунків для дітей з багатодітних
малозабезпечених родин, дітей-сиріт, дітей учасників АТО.
Для дітей Черкаського району, які перебувають
у складних життєвих обставинах, проведені акції «У школу –
з
радістю!»
та
«Здійсни
мрію»
за
участі
райдержадміністрації, сільських голів, благодійників, та
вручено подарунки дітям, які тимчасово влаштовані до
комунальногозакладу «Черкаський обласний Центр соціально-
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психологічної реабілітації дітей» та за місцем проживання
дітей.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
У 2017 році оздоровчими послугами охоплено 4025 дітей.
Загальна сума коштів, яка
використана на кампанію
оздоровлення і відпочинку дітей у 2017 році – 860 000 грн.,
з них: кошти районного бюджету – 633 900 грн., сільських рад
– 99 100 грн.
Показники
кількості
дітей
пільгових
категорій,
які забезпечено послугами з оздоровлення та відпочинку
у 2017 році:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування – 96 (100,0%);
- діти-інваліди – 193 (72%);
- діти із багатодітних та малозабезпечених родин –
670 (34%)
- талановиті та обдаровані діти – 462 (99%);
- діти які перебувають на диспансерному обліку –
2920 (100%);
- діти внутрішньо переміщених осіб - 56;
- діти учасників АТО – 145.
У літній період працювало26 пришкільних таборів
відпочинку з денним перебуванням дітей (охоплено
відпочинком 2073 учні, з них дітей пільгових категорій –
797 осіб).
З
29
вересня
по
1
жовтня
2017
року
райдержадміністрацією спільно з громадськими організаціями
національно-патріотичного
спрямування
було
вперше
проведено
військово-спортивний
патріотичний
табір
«Доброволець» для учнівської молоді на базі Нечаївської
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ЗОШ I-II ступенів.
З районного бюджету виділено 10 тис. грн.
КУЛЬТУРА
Реалізацію державної політики в галузі культури району на
сьогодні забезпечують 71 заклад культури, у тому числі:
КЗ
«Черкаський
районний
організаційнометодичнийцентр народної творчості»,
сільські будинки культури - 21,
сільські клуби - 12;
КЗ «Черкаський районний організаційно-методичний
центр бібліотечної та краєзнавчої роботи»,
КЗ «Черкаська районна дитяча бібліотека»,
сільських бібліотеки -28;
музеї - 5;
КЗ «Червонослобідська дитяча музична школа»,
КЗ « Мошнівська дитяча музична школа».
У районі діє 325 клубних формувань, що налічують біля
4317 учасників, з них для дітей 166, учасників 2447
Протягом 2017 року проводилася робота щодо зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури: використано
коштів на загальну суму понад 2 млн. грн.
З метою задоволення культурних потреб населення
проведено понад 7 тисяч культурно-мистецькихзаходів.
Особлива
увага
приділялася
заходам
щодо
національно-патріотичного
виховання,
популяризації
історії України і рідного краю, відродженню національної
культури, краєзнавству, вшануванню героїв АТО.
Упродовж року аматори та окремі виконавці Черкаського
району взяли участь у 40 районних та 25 обласних культурномистецьких заходах, у 6-ти Міжнародних, Всеукраїнських
конкурсах та фестивалях.
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Наразі 20 аматорських колективів району носять
почесне звання:
17 - «народний»,
3 – «зразковий».
70 майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва приймали участь у виставках як обласного, так і
районного значення.
Проведено районний огляд-конкурс творчих колективів
закладів
культури
«Культура
від села до села».
Бібліотечні установи району забезпечують обслуговування
різновікових категорій користувачів.
При сільських бібліотеках діє 25 клубів та об’єднань, з них
для юнацтва та молоді – 12.
До
фондів
бібліотек
Черкаського
району
надійшло
3018 примірників книг на суму 209,8 тис. грн. Серед них –
література національно-патріотичного спрямування, твори
краєзнавчої літератури та місцевих авторів 1200 примірників
на суму понад 80,0 тис.грн. Книги надійшли за державними
програмами,
придбані
за
кошти
місцевих
бюджетів
та подаровані.
До
мережі
Інтернет
має
доступ
16 бібліотек.
Дитячі музичні школи спрямовують свою роботу
на забезпечення естетичного виховання підростаючого
покоління.
Контингент становить 470 учнів, в тому числі
Червонослобідська дитяча музична школа - 350 учнів,
Мошнівська дитяча музична школа – 120 учнів.
Із загально зазначеної кількості учнів - 125 –пільгові
категорії: діти з багатодітних родин, під опікою, діти-інваліди та
діти учасників АТО ( 26,6 відсотків загального контингенту).
Учні
шкілє
постійними
учасниками
Міжнародних,
Всеукраїнських,обласних та районних конкурсів і фестивалів
мистецтв.
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У районі функціонує 5 музеїв, в тому числі 4 народних музеї
історії села, в яких налічується 10,3 тис. експонатів.
У звітному році рішенням колегії Департаменту культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації
присвоєно звання «народний» музею історії села Леськи.
Новими послугами туристично-рекреаційної сфери на
території районну стало поширення зеленого (сільського)
туризму, створення садиб готельного типу.
На сьогодні налічується 9 діючих садиб.
Село Мошни, де розташований музей Т.Г.Шевченка, є
частиною маршруту «Земля Тараса», що проходить через
Черкаси – (Вільшана, Зелена Діброва – за бажанням)– Моринці
– Шевченкове – Будище – Черкаси – Мошни – Канів – Черкаси.
Музей Т.Г.Шевченка відвідало понад 23 тисяч осіб.
Відвідувачами музею є не тільки жителі України, але і зарубіжні
гості.
Тематичне
село
Леськи
включене
до
маршруту
«У пошуках козацьких скарбів» від Асоціації Гостинності
Черкащини, село Чубівка – до маршруту «Місця сили», село
Худяки – до маршруту «Черкаські смаколики». Розроблені та
функціонують місцеві маршрути : Мошни-Тубільці-БерезнякиМошни; тури «Актив» - похід по місцях графа Воронцова (с.
Мошни) та похід-релакс до чоловічого Свято-Онуфріївського
монастиря (с.Чубівка).
На території району налічується 164 пам’ятки культурної
спадщини, з них 160 пам’яток та 4 об’єкти архітектури та
містобудування. Перебувають на обліку 89 пам’яток.
Усі пам'ятки перебувають в належному стані.
Протягом 2017 року за кошти місцевих бюджетів,
спонсорських та благодійних коштів проведено ремонти

39

пам’ятників та пам’ятних знаків, упорядкування прилеглої
території на суму 93,5 тис. грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Райдержадміністрація у звітному періоді спрямовувала
діяльність на розвиток фізичної культури та спорту, підтримку
колективів фізкультури, фізкультурно–оздоровчу роботу.
Уживалися
заходи
щодо
реалізаціїПрограми
розвиткуфізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.
(передбачено на 2017 рік фінансування в сумі 1734 тис. грн.,
використано коштів – 1393,3 тис. грн.)
Районну стипендію отримували 10 спортсменів району у
розмірі по 500 грн.
.
У 2017 році введено в експлуатацію 2 міні-футбольних
поля зі штучним покриттям у селах Червона Слобода
та Дубіївка.
У районі діють 22 колективи фізичної культури, громадські
організації:
районна федерація футболу,
футбольні клуби «Зоря» с. Білозір’я, «Зоря», с. Руська Поляна,
«Нива» с. Степанки
спортивні клуби «Спорт для всіх», с. Геронимівка,
«Темп» с. Хутори,
дитячо-юнацький клуб з бойових мистецтв «Надія» в селі
Сагунівка,
волейбольний клуб «Дубовик» для ветеранів, с. Руська
Поляна,
районний спортивно-туристичний клуб «Альта»,
спортивні секції зі східних єдиноборств у с. Вергуни та
важкої атлетики у с. Червона Слобода.
Активно функціонує фізкультурно-оздоровчий спортивний
клуб
«Славутич»:
проведено:
спартакіаду
«Найспортивнішесело 2017 року» у програмі якої були
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доступні 13 видів спорту,чемпіонат району з кульової
стрільби серед воїнів АТО, Кубокрайону з волейболу
серед ветеранів у селах Яснозір′я та Руська Поляна, турнір
з гандболу у селі Руська Поляна та інші спортивні заходи.
Вихованцідитячо-юнацької
спортивної
школи«Мрія»(займаються боксом, футболом, баскетболом,
спортивним орієнтуванням, дзюдо, кінним спортом на базі 9 сіл
району)є переможцями та призерами обласних, всеукраїнських
та міжнародних змагань.
У звітному періоді збережено мережу відділень з видів
спорту та відкрито відділення з боксу в селах Руська Поляна і
Свидівок.
Традиційним
для
району
стало
проведення
міжсільського турніру серед дитячих команд з мініфутболу «Кубок Відкриття».

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК.
ОБОРОННА РОБОТА. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
НАСЕЛЕННЯ.
Райдержадміністрація,
виконуючи
повноваження
,
відповідно до статті 25 Закону України № «Про місцеві
державні адміністрації», спільно з правоохоронними органами
та органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, спрямовує
діяльність
на
забезпечення
правопорядку, безпеки, прав і свобод громадян на території
району.
На території району за 2017 рік обліковано злочинів на 2,7%
менше ніж у минулому році ( 836 проти 859).
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Рівень злочинності на 10 тисяч населення складає 111,1
кримінальних правопоручень і є нижчим від обласного рівня
(145,3).
Зменшилась кількість злочинів:
проти життя та здоров’я особи на 0,9 %;
проти власності на 16, 3%;
проти статевої свободи та недоторканості на 66,7%;
у сфері господарської діяльності на 25%;
проти громадського порядку на 35 %.
Реалізовуючи районні Програми:
агітаційної роботи та призову на військову службу за
контрактом на 2016-2017 роки,здійснені основні заходи:
виготовленні та оприлюднені інформаційні матеріали на
військову тематику у тому числі і
на рекламних щитах
(використані кошти у сумі 20 тис грн.), перевезення кандидатів
на військову службу за контрактом до військових частин
(використано45 тис. грн.).
«Призовна дільниця 2017-2020 роки»,протягом 2017 року
витрачено коштів в сумі 50 тис.грн.
«Територіальна
оборона
на
2017-2018
роки»придбаноматеріально-технічні засоби для розгортання
польового табору для загонів територіальної оборони
Черкаського районуна суму 9853.90 грн.та на одноразове
харчування загону під час проведення трьохденних зборів 13,5 тис. грн.
З числа населення Черкаського району під час проведення
весняного призову 2017 року до
Збройних Сил України
на строкову військову службу було призвано 86 чоловік, під час
осіннього призиву 2017 року – 80 чоловік та на службу
за контрактом - 157 чоловік за 2017 рік.
У звітному році проведено 15 перевірок стану військового
обліку у виконкомах сільських рад та сільськогосподарських
підприємствах, розташованих на території Черкаського району.
Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» проведена робота по укладанню
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мобілізаційних договорів на поставку продукції під час
мобілізації та в особливий період з підприємствами:
ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» с.Хутори.ЧФ ВАТ
«Укртелеком»,
ДП
«Перемога
Нова»
с.Будище;ТОВ
«Черлис»,ТОВ
«Приват-Агро-Білозіря»
с.Білозіря;СТОВ
«Нива» с.Чорнявка;ТОВ «Укртепло Черкаси» с.Хутори;
комунальним підприємством теплових мереж Черкаського
району.
Райдержадміністрацією організовувалася шефська допомога
військовим частинам, розміщеним на території району.
Спільно з В/Ч 3177 (с. Дубіївка), було проведено показове
командно-штабне навчання «При аваріях на арсеналах,
складах боєприпасів В/Ч А-3177 с. Дубіївка».
За підсумками навчання спільну роботу
Черкаського району було визнано кращою в області.

сил

Районна державна адміністрація здійснює свою
діяльність прозоро та відкрита до подальшої
злагодженої співпраці у всіх галузях та сферах.

