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Публічний

звіт

голови

Черкаської

районної

державної

адміністрації Анатолія Яріша «Про підсумки діяльності черкаської
районної державної адміністрації за 2018 рік та виконання
делегованих районною радою повноважень» проводиться в межах
компетенції та у відповідності з чинним законодавством, охоплює
зміст та характер питань, що розглядалися та вирішувалися у 2018
році

райдержадміністрацією

та

особисто

головою,

враховує

особливості партнерських відносин (діалогу) райдержадміністрації
під час здійснення повноважень, сприяє задоволенню публічного
інтересу до роботи органу виконавчої влади у районі.
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ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Територія району займає площу 160,8 тисяч гектарів.
Населення району складає 74 тис. 600 осіб,
у тому числі сільського - 73,7 тис. осіб, міського - 0,9 тис. осіб.
Густота населення - 46 осіб на 1 квадратний кілометр.
Кількість виборців, внесених до Державного реєстру виборців, у межах
адміністративно-територіальних одиниць району станом на 31 грудня 2018
року становила 62112 осіб.
Зареєстровано внутрішньо переміщених осіб - 709.
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.
Представницькі органи місцевого самоврядування:
районна рада - 1;
об'єднані територіальні громади - 6; сільські ради – 11.

➢

Довідкова інформація
У процесі впровадження реформи з децентралізації, у 2015 році створена
перша Білозірська ОТГ (с. Білозір’я, с-ще. Ірдинь), у 2017 році створена
Степанківська ОТГ (с. Степанки, с. Хацьки). Поряд з цим, Степанківська ОТГ
отримала висновок Черкаської обласної державної адміністрації про можливість
приєднання сіл Голов’ятине, Гуляйгород, Залевки та Малий Бузуків Смілянського
району, які виявили бажання стати частиною цієї громади. Наразі процес
приєднання триває.
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 12.10.2018 № 156
в чотирьох територіальних громадах пройшли перші місцеві вибори депутатів і
голів сільських рад 23 грудня 2018 року.
1.
Руськополянська ОТГ (с. Руська Поляна, с. Геронимівка).
2.
Червонослобідська ОТГ (с. Червона Слобода, с. Хутори,
с.Вергуни, с. Нечаївка).
3.
Леськівська ОТГ (с. Леськи, с. Худяки).
4.
Сагунівська ОТГ (с. Сагунівка Черкаського району, с. Боровиця,
с. Топилівка Чигиринського району).
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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Основні напрямами роботи Черкаської районної державної адміністрації
(далі - райдержадміністрації) ґрунтуються на принципах втілення реформ,
ініційованих Президентом України та Урядом, їх практичної реалізації, співпраця
з 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,
фізкультурно-спортивного
руху,
військовопатріотичного виховання, забезпечення правопорядку, прав та свобод громадян,
цивільного захисту населення, ряду інших питань життєзабезпечення району
згідно з повноваженнями.
Набули практичного характеру щотижневі оперативні наради керівництва
райдержадміністрації, робочі та ділові зустрічі з поточних та службових питань.
Протягом
звітного
періоду
проводилися
засідання
колегії
райдержадміністрації
за
участю
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність на території району,
голів об'єднаних територіальних громад, сільських голів, керівників підприємств
та установ району. За підсумками проведення яких, було видано протокольні
доручення.
Проведено координаційні наради за участю представницьких органів з
актуальних питань життєдіяльності району та розширені наради за участю
сільських голів та голів об'єднаних територіальних громад.
Організовувалися та проводилися й інші заходи різного формату (засідання
рад, комісій, тематичні зустрічі, «круглі столи», урочисті та меморіальні заходи
та ін.).
Відповідно до нормативних вимог 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 до статей 27-38
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Із цією метою відповідними підрозділами райдержадміністрації проведено
408 галузевих та внутрішніх перевірок.
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У ході моніторингу та аналізу роботи виконкомів сільських рад з реалізації
делегованих повноважень органів виконавчої влади встановлено, що переважна
більшість прийнятих рішень стосувалися делегованих повноважень органів
виконавчої влади (844 рішення з 1382).
•
•
•
•
•
•
•
•

Найбільша кількість рішень щодо питань:
житлово-комунального
господарства,
побутового,
торговельного
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (197);
соціального захисту населення (153);
освіти,
охорони
здоров'я,
культури,
фізичної
культури
та спорту (118);
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свободі законних
інтересів громадян (117);
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища (86);
будівництва (65);
виконання повноважень у галузі бюджету, фінансів та цін (34);
оборонної роботи (21).

КАДРОВА РОБОТА
Протягом 2018 року сектором з питань управління персоналом апарату
підготовлено 242 розпорядчих документа районної державної адміністрації з
кадрових питань.
Проведено конкурси на заміщення 8 вакантних посад державної служби
(категорії «Б» - 3 посади, категорія «В» - 5).
Забезпечено проведення перевірок, передбачених Законом України «Про
очищення влади» та спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007
№ 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець»», з метою зростання професіоналізму, відкритості,
підвищення авторитету державної служби у райдержадміністрації у квітні
2018 року проведено І тур Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець», переможці якого у червні поточного року взяли участь у ІІ турі
конкурсу обласного рівня і зайняли переможні місця у номінації «Кращий
керівник» - І місце та ІІІ місце у номінації «Кращий спеціаліст».
Забезпечено підвищення кваліфікації 30 державних службовців
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райдержадміністрації.
Грамотою Черкаської районної державної адміністрації та Подякою голови
Черкаської районної державної адміністрації відзначено 95 осіб, у тому числі
представників підприємств, організацій установ, громадських об’єднань
та трудові колективи району.
4 багатодітним матерям району присвоєно Почесне звання України «Мати –
героїня», а також 4 жителів району відзначено державними нагородами, з них 3 –
Грамотами Верховної Ради України та 1 – Відзнакою Президента України «Орден
княгині Ольги» ІІІ ступеня.
Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» у 2018 році
забезпечено проведення щорічного оцінювання службової діяльності державних
службовців категорії «Б» і «В» районної державної адміністрації.
ДОКУМЕНТУВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальний документообіг райдержадміністрації за 2018 рік склав
13150 документів.
З них, обов’язковому контролю та моніторингу підлягали 2851 документ,
що на 20% більше від рівня 2017 року.
При цьому слід зазначити, що останнім часом прослідковується стала
тенденція щодо скорочення термінів для виконання документів.
Так, упродовж 2018 року із загальної кількості контрольних документів
15% мали термін виконання 1-2 дні.
Загальний рівень виконавської дисципліни в райдержадміністрації за 2018
рік становив 98%.
Райдержадміністрацією у межах наданих повноважень видано 620
розпоряджень (із них 91 - з питань управління персоналом).
Організовано та проведено семінар-навчання з питань електронного
декларування за участю працівників апарату, структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої
влади в районі, сільських голів та семінар-навчання з питань діловодства та
здійснення контролю за виконанням документів в органах державної виконавчої
влади
за
участю
працівників
апарату,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації.
З метою автоматизації процесів діловодства, службового, господарського та
управлінського документообігу, для організації колективної роботи над
документами з використанням безпаперових технологій та для забезпечення
електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису
(ЕЦП) в райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу
«АСКОД» (загальна кількість ліцензій - 6).
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АРХІВНА СПРАВА
Вживалися заходи щодо забезпечення збереження документів
Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в районі.
Станом на 01.01.2019 в архівному відділі райдержадміністрації
обліковується 85 фондів, у т.ч. 78 фондів управлінської документації.
Одиниць зберігання - 19741.
Проведено перевірку наявності документів у 4 фондах (1517 одиниць
зберігання).
Позитивних результатів досягнуто у сфері формування Національного
архівного фонду та роботи з установами. На зберігання до архівного відділу
прийнято 652 одиниці зберігання. Здійснено комплекс заходів щодо прийняття на
зберігання до архівного відділу документації з проміжних виборів та перших
виборів депутатів сільських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних
сільських голів.
Забезпечено
упорядкування
документів
на
рівні
90,2%
(при середньообласному показнику 78,9 %).

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
Забезпечення постійного зв'язку райдержадміністрації з населенням є одним
із пріоритетних завдань.
Зменшення кількості звернень - позитивна ознака роботи з вивчення та
роз'яснення питань, що найбільше турбують наших громадян.
Протягом звітного періоду зареєстровано 830 звернень громадян
(на 170 менше в порівнянні зі звітним періодом 2017 року), з них: письмових 647, на особистому прийомі – 110, з органів влади вищого рівня 73.
На «гарячу лінію» райдержадміністрації надійшло 37 звернень
Найбільш актуальними були питання соціального захисту населення,
транспорту і зв'язку, аграрної політики і земельних відносин, захисту прав
дитини.
Протягом
2018
року
до
райдержадміністрації
надійшло
46
запитів
на
надання
доступу
до
публічної
інформації
(у 2017 році таких запитів надійшло 33).
Основна тематика запитів: обґрунтування підвищення тарифів
перевізниками, надання відомостей щодо інфраструктури Черкаського району,
виконання районного бюджету, підготовка та проведення місцевих виборів.
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Усім запитувачам надано вичерпні та обґрунтовані відповіді.
На сайті райдержадміністрації запроваджена та працює форма звернень –
електронне звернення, що надіслане з використанням форми зв’язку Інтернет.

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 2018 році надійшло 9482 заяв щодо отримання адміністративних
послуг, що на 11087 менше, ніж за звітний період 2017 року. Адміністраторами
відділу надано 18964 консультацій.
Залучено коштів до бюджетів усіх рівнів за надання платних
адміністративних послуг у сумі 279191,74 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.
Послуги реєстрації нерухомого майна та бізнесу жителі району мають змогу
отримувати в межах Черкаської області.
В Черкаському районі 8 сільських рад мають державних реєстраторів
нерухомого майна (Білозірська, Будищенська, Геронимівська, Леськівська,
Мошнівська, Свидівоцька, Хацьківська, Руськополянська), 2 сільські ради мають
державних реєстраторів юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань (Білозірська, Леськівська).
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ
ВИКОНАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ РАЙОННОЮ
РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ
Райдержадміністрацією
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» цілеспрямовано проводиться робота щодо реалізації делегованих
районною радою повноважень.
На розгляд районної ради у звітному році було внесено
17 місцевих програм та зміни і доповнення до 32 діючих програм.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
План по доходах місцевих бюджетів району (без трансфертів) за 2018 рік
виконано на 106,3%, понад план надійшло 12,8 млн.грн. Темп зростання
доходів бюджету району до минулого року становить 125,6%.
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 198,7 млн.грн. власних
та закріплених доходів. Рівень виконання планів по доходах забезпечено на
105%. (понад план надійшло 9,8 млн. грн.). У порівнянні з минулим роком
доходів надійшло на 41,9 млн. грн., або 26,7%. більше.
За звітний рік у цілому по району досягнуто приросту надходжень у
порівнянні з минулим роком майже по всіх податках, зокрема по:
податку на доходи фізичних осіб – на 25,8%, або на 20 млн. грн.;
платі за землю – на 30,6%, або на 8,7 млн. грн.;
єдиному податку - на 16,4%, або на 5 млн. грн.
До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 16,5 млн. грн., або
122% до річного завдання (понадпланове надходження – 2,9 млн. грн.) та 113,2%
– до 2017 року.
Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та
зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 2018 року
виконано.
Виконання по видаткам бюджетів Черкаського району за 2018 рік склало
в сумі 80,8 млн. грн., в тому числі по загальному фонду 75,6 млн.грн.
Протягом року своєчасно та в повній мірі проводилася виплата заробітної
плати працівникам бюджетних установ району.
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Середня заробітна плата працівників бюджетних установ склала 5617
гривень, а в порівнянні з 2017 роком зросла на 24%.
Крім першочергових видатків на оплату праці працівників бюджетних
установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги протягом року
проводились видатки по соціально-економічному розвитку, а саме: кошти
бюджету розвитку.
За 2018 рік капітальні видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів
Черкаського району склали 37369,0 тис.грн.
В тому числі з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку було передбачено 19331,7 тис.грн. та
використано 14809,9 тис.грн.
Також, у 2018 році із сільських бюджетів району обласному бюджету
було виділено субвенцію в обсязі 1 млн. 138 тис. грн. на фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту
і
утримання
автомобільних доріг загального користування державного значення та
субвенцію на співфінансування інвестиційних проектів на суму 594,4 тис.грн.
(будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Будище).

ІННОВАЦІИНО-ІНВЕСТИЦІИНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018 році підприємствами району було освоєно 179,2 млн.грн.
капітальних інвестицій, що в розрахунку на 1 жителя району становить 2406,7
грн.
За 10 місяців 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу), внесених у економіку району, становив 172,2 млн. дол. США.
Найбільші інвестиційні проекти, що впроваджувались у 2018 році:
СТОВ «Колос» с. Вергуни спільно з АПК «МАІС» м. Черкаси –
проводиться реконструкція теплиць, закладка розплідника по вирощуванню
горіха на загальну суму близько 10 млн. грн.
Будівництво племрепродуктора ІІ порядку по виробництву інкубаційного
яйця ПАТ «Миронівський хлібопродукт», будівництво пташників № 9, 10, 11
(16 млн.грн.) с. Будище;
СТОВ «Хліб-продукт» с. Яснозір’я проводить реконструкцію ферми з
вирощування свиней потужністю 17 тис. голів в рік, на суму 21 млн. грн.;
ТОВ "НОВИЙ ЕЛЕВАТОР ЛЛД", с.Білозір'я збудовано елеватор на
50 млн.грн.
10

11

ТОВ «Інфо-кар» підприємство з виробництва мінеральних добрив с.Хацьки
інвестиції на суму 7 млн. доларів.
В 2018 році відбулось відкриття селекційно-дослідної станції ТОВ «ДСВУкраїна» с. Дубіївка, сума проекту 13,5 млн. грн.
ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА
У 2018 році в районі проведено ремонт 8 автомобільних доріг загального
користування місцевого значення на загальну суму 35,8 млн грн
Для проведення ремонтних робіт на дорогах загального користування
державного значення виділялись кошти в сумі 1 млн. 204 тис. 152 грн.
Проведено ремонт ділянки дороги загального користування державного
значення Р-10 Канів – Чигирин – Кременчук в межах села Мошни.
Проведено роботи на дорогах загального користування місцевого значення:
✓ /Н-16/ – Хацьки − Степанки − Хутори км (окремими ділянками)
Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 4 757
880,00.
✓ Степанки – Вергуни – Чорнявка – /Р-10/ (окремими ділянками) Черкаського
району, Черкаської області, вартість робіт становить 8 890 000,00.
✓ /Р-10/ – Вергуни, км 0+000 – км 5+800 Черкаського району, Черкаської
області, вартість робіт становить 1 794 804,00.
✓ Хрещатик – Тубільці – /Р-10/ км 0+000 – км 6+800, Черкаського району,
Черкаської області, вартість робіт становить 3 788 097,00.
✓ /Р-10/ – Геронимівка, км 0+000 – км 4+800 Черкаського району, Черкаської
області, вартість робіт становить 4 440 000,00.
✓ /Р-10/ - Думанці – Куликівка – Жаботин – Михайлівка, км 0+000 – км 6+500
Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 3 525
888,00.
✓ /Р-10/ – Худяки – Сагунівка – Боровиця – Рацеве до а/д Р-10, км 1+600 – км
12+100 Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 1
944 292,80.
✓ /Р-10/ – Сокирна км 0+000 - км 2+000 Черкаського району, Черкаської
області, вартість робіт становить 1 854 580,00.
✓ Геронимівка – Руська Поляна – Дубіївка Черкаського району, Черкаської
області, очікувана вартість робіт становить 3 904 679,00.
✓ /Н-16/ – Білозір’я - /Н-16/ Черкаського району, Черкаської області,
очікувана вартість робіт становить 976 272,00.
На 2019 рік вже заплановано провести ремонти доріг загального
користування місцевого значення на суму 26 млн. грн.
11

12

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоносіїв Черкаського району, протягом 2018 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 3484,55 тис. грн.;
➢
у дошкільних закладах - на 1975,43 тис. грн.;
➢
у закладах культури - 564,5 тис. грн.;
➢
у закладах охорони здоров'я - 424,4 тис. грн.;
Протягом 2018 року по району відновлено 20,3 км мереж вуличного
освітлення, встановлено 961 світлоточок на загальну суму – 3,5 млн. грн.
Житловий фонд району налічує 140 одиниць багатоквартирних житлових
будинків, що складає 84,79 тис. кв.м загальної площі багатоквартирного
житлового фонду.
В районі створено 11 комунальних підприємств, з них Комунальне
підприємство теплових мереж – надає послуги із забезпечення централізованим
теплопостачанням на гарячою водою, 7 комунальних підприємств надають
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 2 - надають
послуги з вивозу сміття.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
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 2018 році у всіх категоріях господарств району за статистичними даними
зернових та зернобобових зібрано на площі 19030,6 га, обсяг виробництва
становив 145191 т. (76,3 ц/га).
Технічних культур зібрано на площі 9763,0 га, обсяг виробництва
становив 26569,7 т. (27,2 ц/га).
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Крім цього, зібрано овочевих культур відкритого типу (на площі 980,96 га,
обсяг виробництва становив 14102,0 т. (143,8 ц/га).
За Програмою фінансової підтримки з вирощування і розведення
фруктів і ягід бюджетну дотацію отримало два господарства району на
загальну суму 1305,9 тис. грн.
Результати роботи в галузі тваринництва за 2018 рік є наступними.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби складає 4725 голів (110,6% до
2017 року), свиней 2301 голови (92%), птиці 1,5 млн. голів (143,2%).
Виробництво основних видів продукції тваринництва характеризується
такими показниками: валовий надій молока – 12,9 тис. тонн (104,3% до 2017
року), реалізація худоби та птиці –2,7 тис. тонн (76,6%), виробництво яєць – 18,2
млн. шт. (91,7 %).
На сьогоднішній день в районі підтримується стабільна епізоотична
ситуація. Район вільний від особливо небезпечних хвороб тварин та птиці.
План протиепізоотичних заходів на 2018 рік виконаний у повному об'ємі.

ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
До складу промислових підприємств основного кола району в 2018 році
ввійшли такі найбільші підприємства:
❖ ТОВ «Національна горілчана компанія»,
❖ ПАТ «Русько-Полянський меблевий комбінат»,
❖ ТОВ «Імпрес», «Арка Плюс», та ін.
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами
діяльності по району становить 2 млрд. 744 млн. грн.
Станом на 01.01.2019 у районі обліковується 3373 суб'єкти
підприємницької діяльності за основним місцем обліку.

БУДІВНИЦТВО
У галузі будівництва район стабільно посідає перше місце серед районів
області.
За звітний період було виконано будівельних робіт на суму 49,5 млн. грн.,
прийнято в експлуатацію 7285 кв. м. житла.
У 2018 році видано: 463 позитивні висновки погодження проектів
землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 30 містобудівних умов на
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забудову земельних ділянок; 9 паспортів прив’язок тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності, 163 будівельні паспорти, надано 235
консультацій забудовникам з питань оформлення необхідних документів.
Проводиться робота щодо приведення відповідно до норм чинного
законодавства містобудівної документації.
Виготовлено 15 детальних планів території в межах населених пунктів та 70
детальних планів території за межами населених пунктів Черкаського району.
Виготовлено та затверджено генеральний план с. Свидівок, у стадії
виконання генеральний план с. Сокирна.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ,
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
У 2018 році райдержадміністрацією видано 182 розпорядження з питання
врегулювання земельних відносин.
Укладено та переукладено 388 договорів оренди землі з загальною
сумою надходжень до бюджетів сільських рад близько 8 млн. грн.
Нараховані втрати, спричинені зміною цільового призначення землі до
бюджетів різних рівнів на загальну суму 175,1 тис. грн.
Проведено ряд засідань районної земельної комісії з питання проведення
інвентаризації землі у розрізі населених пунктів, визначено проблемні питання
що виникають при користуванні землею, виявлено вільні земельні ділянки
придатні для впровадження інвестиційних проектів.
Забезпечено виконання заходів з охорони земель та природного
середовища.
Виконані роботи з розчищення об’єктів Будище-Свидівоцької
осушувальної мережі та частини осушувального каналу в адмінмежах
Будищенської сільської ради.
Проведені заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану р. Тясмин в адміністративних межах сіл Хацьки,
Степанки, Вергуни, Думанці, Чорнявка.
Проводиться оперативне реагування на електронні звернення громадян,
отриманих за допомогою сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ»,
організовуються виїзди за вказаними координатами з метою виявлення факту
утворення сміттєзвалища та вирішення проблеми на місці.
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ТОРГІВЛЯ
На території району функціонує 430 закладів торгівлі, з них: продовольчі
та змішані магазини – 220, непродовольчі магазини – 96, кіоски – 55, АЗС – 16,
аптечні заклади – 43. Побутове обслуговування та надання послуг населенню
забезпечують 60 субʼктів.
У 2018 році в районі відкрилися: 2 продовольчі магазини (с. Руська
Поляна, с. Геронимівка), 1 аптечний заклад та 1 перукарня в с. Руська Поляна.

ТРАНСПОРТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Маршрутна мережа району складається з 41 приміських автобусних
маршрутів загального користування, які не виходять за межі території району.
Автотранспортні послуги з пасажирських перевезень надають 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»).
Транспортним сполученням в районі забезпечені всі населені пункти окрім
Софіївської сільської ради.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Райдержадміністрація продовжувала впроваджувати соціальну політику
держави, направлену на покращення соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями, одиноких непрацездатних громадян, багатодітних
сімей, малозабезпечених верств населення, пенсіонерів та осіб, які опинилися в
складних життєвих умовах.
У 2018 році прийнято 46451 заяв від громадян на призначення соціальних
допомог, а з початку року опрацьовано 46543 заяв.
Станом на 01.01.2019 призначено субсидію
• для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 12511
домогосподарствам;
• на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива - 1195 домогосподарствам.
Отримують соціальну допомогу 5263 особи.
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Технічними та іншими засобами реабілітації з початку року забезпечено
160 осіб та на загальну суму 1 547 354 грн.,
Забезпечено 129 санаторно-курортних путівок особам з інвалідністю та
учасникам бойових дій.
По
місцевим
програмам
соціального
захисту
населення
профінансовано:
58,8 тис. грн. на щомісячну фінансову допомогу репресованим;
12 тис. грн. на одноразову грошову допомогу сім’ям учасників АТО та
учасників АТО, які отримали поранення в 2014 році.
За державними програмами було здійснено фінансування:
446,1 тис. грн. – на соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок
Чорнобильської катастрофи,
91,16 тис. грн. – на заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та
інших найбільш вразливих категорій населення;
3 млн. 186,9 тис. - надання щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг;
199,4 тис. грн. - заходи із психологічної, соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням;
1 млн. 911,6 тис. грн. - заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації інвалідів.
Починаючи з вересня минулого року райдержадміністрація забезпечила
видачу 82 «бейбі-боксів» (пакунків малюка) при народженні дитини.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
У 2018 році спостерігалося зниження навантаження на зареєстрованому
ринку праці. З початку року на обліку як безробітні в Черкаській районній філії
перебували 2395 осіб, що на 5,1% менше, ніж у 2017 році
З початку року 497 роботодавців заявили про потребу в працівниках. Всього
протягом року надійшло 1560 вакансії, укомплектовано понад 1533.
Досягнуто збільшення кількості працевлаштованих осіб до набуття статусу
безробітного. У 2018 році таким чином були працевлаштовані 698 осіб. Це в
половину більше, ніж за 2017 рік.
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Кількість безробітних станом на 1 січня 2019 року, у порівнянні з
відповідною датою 2018 року, скоротилася на 4,4 % (на 34 особи) та становила
742 особи.
Міжвідомчою робочою групою райдержадміністрації з питань легалізації
зайнятості населення проведено моніторинг у 78 суб’єктів підприємницької
діяльності району. За підсумками збільшенні середні розміри заробітної плати та
недопущено виплати заробітної плати менше законодавчо встановленого розміру.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У звітному періоді забезпечено своєчасне і в повному обсязі призначення,
фінансування та виплату пенсій, подальший розвиток пенсійної системи,
зміцнення її фінансової стабільності, удосконалення системи якісного надання
послуг населенню району.
Станом на 01.01.2019 на пенсійному обліку в районі перебувають 24544
пенсіонери, які в 2018 році отримали пенсійних виплат у сумі 613,2 млн грн.
Через банківські установи здійснюється виплата 13685 особам, що
становить 55,8% від загальної кількості одержувачів. Профінансовано пенсійні
виплати на банківські установи в сумі 329,8 млн грн.
Середній розмір пенсійної виплати склав 2147 грн.46 коп.
Із загальної кількості пенсіонерів 326 осіб одержують пенсійні виплати в
розмірі, нижчому від прожиткового мінімуму, 5965 осіб – від 1401 до 1500 грн.;
10175 осіб – від 1501 до 2000 грн.,7613 осіб - від 2001 грн. до 5000 грн. та 73
особи – понад 10000 грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
В районі вживались заходи щодо покращення якості медичної допомоги
населенню, реалізації державних і галузевих програм за пріоритетними
напрямками охорони здоров'я.
Діяльність галузі в районі представляють:
❖ комунальне некомерційне підприємство «Черкаський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Черкаської районної ради.
❖ Черкаська центральна районна лікарня,
❖ Черкаська районна лікарня с. Мошни,
В уточненому кошторисі медичних установ району на 2018 рік касові
видатки на заробітну плату становили 71,1%, на енергоносії 7,1%, на
медикаменти - 4,9%, на продукти харчування 1,9%.
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Касові видатки за звітний період - 67340,0 тис. грн (бюджет розвитку
4036,02 тис. грн).
Активно залучалися державні кошти на соціально – економічний
розвиток завдяки сприянню народних депутатів Владислава Голуба та
Сергія Рудика, які склали 839 тис. 337 грн. та на які були придбані
2 автомобілі на загальну суму 600 тис. грн., а також компʾютерна техніка на
загальну
суму 239 тис. 337 грн.
Останні 2 роки з державного бюджету надходять кошти на програму
«Доступні ліки» за рахунок якої відбувається компенсація коштів хворим на
гіпертонічну хворобу, цукровий діабет та бронхіальну астму. У 2018 році на цю
програму було виділено 938 тис. 670грн.
Протягом 2018 року отримали стаціонарне лікування в Черкаській ЦРЛ
9460 осіб (за 2017 рік 9335 осіб), проведено 2060 оперативних втручань.
Районна лікарня с. Мошни - 336 оперативних втручань (2017 рік - 349).
Вартість ліжко-дня по стаціонару становить 418,22 грн., в тому числі
вартість ліжко-дня по медикаментах - 22,16 грн., вартість ліжко-дня по
харчуванню - 9,79 грн.
2018 рік став роком суттєвих змін. Головним чином це стосується
первинної ланки охорони здоров’я.
У 2018 році почав діяти новий принцип фінансування – «гроші йдуть за
пацієнтом».
Загалом, 45 тис. громадян району обрали власного лікаря. Відтепер
сімейний лікар гарантує безкоштовну профілактику, консультації та лікування.
В середньому, заробітна плата лікарів первинної ланки охорони здоровʼя
Черкаського району зросла на 72%, медичних сестер на 70%.
А з другого півріччя 2019 року розпочинається програма безкоштовної
діагностики від сімейного лікаря, що запроваджується Національною службою
здоров’я. Тож, наші громадяни зможуть знайти особистого лікаря навіть у
приватних медичних центрах і отримувати його допомогу безкоштовно.
На сьогоднішній день залишається відкритим питання забезпечення
молодих спеціалістів житлом. Дане питання знаходиться в компетенції місцевих
громад. На сьогодні існує дефіцит по кадрах в селах Вергуни, Сагунівка,
Дубіївка, Руська Поляна, Степанки, Хутори.
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ОСВІТЯНСЬКА ГАЛУЗЬ
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У підпорядкуванні відділу освіти райдержадміністрації знаходиться:
24 заклади дошкільної освіти (у т.ч. 1 навчально-виховний комплекс),
24 заклади загальної середньої освіти (у т.ч. 1 навчально-виховний
комплекс),
3 заклади позашкільної освіти,
районний методичний кабінет,
централізована бухгалтерія при відділі освіти,
група централізованого господарського обслуговування
комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської районної
ради, яка створена у вересні 2018 року.

Освітній процес реалізовують в закладах освіти району 826 педагогічних
працівників. Забезпечують обслуговуючу та технічну роботу 852 працівники.
У 24 закладах дошкільної освіти у 82 групах перебуває 2001 вихованець.
Різними формами дошкільної освіти охоплено 98,6% дітей віком від 3 до 6 років.
Середня наповнюваність коливається від 32 до 275 дітей на 100 місць.
У районі на 100 місць виховується 123 дитини.
З 01.09.2018 відкрито інклюзивну групу в дошкільному навчальному
закладі «Дзвіночок» Свидівоцької сільської ради.
На виконання Програми розвитку дошкільної освіти за кошти місцевих
бюджетів та державних цільових субвенцій проведено ремонти в закладах
дошкільної освіти на загальну суму 2 430 177 грн.
Мережа закладів загальної середньої освіти району протягом останніх років
залишається незмінною. Наразі спостерігається певна стабільність та незначне
збільшення кількості учнів.
Разом із тим, відповідно до проектних потужностей, школи району
заповнені на 48%. З 1 вересня 2018 року у 24 закладах загальної середньої освіти
району в 320 класах навчається 5422 учні.
У 2018/2019 навчальному році у 14 закладах загальної середньої освіти
функціонують 26 інклюзивних класів, у яких здобувають освіту 27 дітей із
різними нозологіями.
Середня вартість утримання 1 учня у 2018 становила 24,01 тис.грн.
Протягом 2018 року в закладах освіти за рахунок різних джерел
фінансування проведено капітальні і поточні ремонти, на що використано
8 993,650 тис. грн.
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У рамках реалізації проекту «Нова українська школа» придбано для
закладів освіти комп’ютери, мультимедійні комплекси, парти, фабрики друку на
суму 2 200,000 тис.грн.
Всі заклади загальної середньої освіти підключені до мережі Інтернет та
забезпечені електронним зв’язком. Повністю вирішено питання автоматизації
бібліотечного обслуговування.
Інформаційні технології використовуються в управлінській діяльності.
У районі всі заклади загальної середньої освіти мають власні веб-сайти. Крім
того, створені 64 власні блоги та сайти вчителів-предметників, які
використовують їх в освітньому процесі.
У районі збережено мережу закладів позашкільної освіти.
У 2018/2019 навчальному році працює 70 гуртків, якими охоплено 1327 дітей.
У 24 закладах загальної середньої освіти району діяли 114 волонтерських
загонів, до яких залучено 1254 учні.
Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають під опікою чи піклуванням, користуються відповідними пільгами,
передбаченими чинним законодавством.
У рамках реалізації Програми організації харчування учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів району на 2018 рік охоплено гарячим
харчуванням 4203 учні. За звітній період здійснено закупівель продуктів
харчування за бюджетні кошти на суму 2 285 809 грн., за батьківські кошти – на
суму 1 237 028 грн.
Згідно з Програмою «Шкільний автобус» організовано безпечне,
регулярне і безоплатне перевезення учнів освітніх навчальних закладів у сільській
місцевості до місця навчання і додому. Перевезення здійснюють 11 шкільних
автобусів. Всього охоплено підвезенням 922 дітей, (що становить 100% від
потреби).
Освітяни району активні учасники обласних, всеукраїнських та
міжнародних конференцій. У рейтингу результативності обласних конкурсів
педагогічної майстерності посідає призові місця.
У 2018 році заклади освіти району, районний методичний кабінет на
міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти – 2018» та «Інноватика в
сучасній освіті» отримали 3 золоті медалі.
У квітні 2018 року на ХХІІІ обласній педагогічній виставці «Інноваційний
пошук освітян Черкащини – 2018» відділ освіти та районний методичний кабінет
за системну роботу щодо популяризації інноваційної діяльності навчальних
закладів Черкащини на міжнародному та всеукраїнському рівнях відзначено
Дипломом Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
«Лідер освіти Черкащини».
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
На території Черкаського району загальна кількість дитячого населення
віком до 18 років складає 13333 осіб.
На первинному обліку райдержадміністрації перебуває 129 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 93% влаштовано у сімейні
форми виховання.
Протягом 2018 року громадянами України усиновлено 5 дітей.
У районі функціонує 7 прийомних сімей в яких проживають і виховуються
18 дітей зазначеної категорії. Три з зазначених прийомних сімей створено у 2018
році.
У грудні 2018 року у с. Думанці на базі прийомної сім’ї створено 1 дитячий
будинок сімейного типу, до якого влаштовано на проживання і виховання
5 дітей, позбавлених батьківського піклування.
У 2018 році було придбано 2 житлові будинки у с. Думанці та с. Хутори
у власність 1 дитини-сироти та 2 осіб з числа дітей-сиріт за рахунок субвенції з
державного бюджету (на загальну суму 426 769 грн.).
На обліку у 2018 році перебувало 217 сімей, в яких виховується 419 дітей,
що опинилися в складних життєвих обставинах. Для цих родин надавались
консультації щодо підвищення виховного потенціалу, юридична та психологічна
підтримка, практична допомога в оформленні соціальних допомог, документів,
працевлаштування, поліпшення житлово-побутових умов тощо.
У 2018 року надано послуги спрямовані на попередження соціального
сирітства та виникнення негативних ситуацій у родинах, подолання складних
життєвих обставин 1448 сімʼям, де виховується 1435 дітей. Крім того, фахівці із
соціальної роботи працювали з 61 внутрішньо переміщеними сім’ями,
де виховується 55 дітей.
Під соціальним супроводом у 2018 році перебувало 28 сімей
(51 дитина в них), які опинилися в складних життєвих обставинах.
Протягом звітного періоду фахівці із соціальної роботи відвідали 255 сімей,
члени яких беруть чи брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
них виховується 187 дітей. З метою якісного та своєчасного надання допомоги
учасникам АТО та членам їх сімей, спеціалістами центру складається соціальний
паспорт потреб учасника АТО.
У звітному періоді з метою профілактики негативних явищ, фахівцями із
соціальної роботи проведено 820 освітньо – профілактичних групових заходів,
учасниками яких стали 5181 жителів району. Це тренінгові заняття, відеолекторії
та бесіди на освітньо – профілактичні теми.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
У районі діє «Програма оздоровлення та відпочинку дітей Черкаського
району на 2014-2020 роки»
Загальна сума коштів, яка виділена на кампанію оздоровлення і
відпочинку дітей у 2018 році – 676 800 грн.:
❖ 332 360 грн. – на відпочинок дітей у пришкільних таборах;
❖ 165 000 грн. – на закупівлю путівок для оздоровлення та реабілітації дітей
з інвалідністю;
❖ 179 000 грн. – на закупівлю путівок для дітей соціально незахищених
категорій (дітей-сиріт).
Сільськими радами району було виділено 105 453 грн. на оздоровлення
дітей соціально незахищених категорій.
У 2018 року літньою кампанією оздоровлення та відпочинку охоплено 3745
дітей, з них оздоровлено 1692 дитини, що становить 26,3 % від загальної
кількості (6380).
Окрім цього, у літній період працювало 24 пришкільні табори відпочинку
з денним перебуванням дітей, у яких відпочивало 2076 дітей, що становить 43,9%
(без урахування Білозірської та Степанківської ОТГ).
Райдержадміністрація за підтримки громадських організацій національнопатріотичного спрямування у вересні провела на базі Дубіївської ЗОШ районний
військово-спортивний патріотичний табір «Доброволець» для дітей та молоді
Черкаського району. У програмі вишколу відбулися навчання з тактики ведення
бою, турнір по стрільбі, навчання з тактичної медицини, орієнтування на
місцевості, історичні лекції, навчання з самозахисту.

КУЛЬТУРА
Реалізацію державної політики в галузі культури Черкаського району
забезпечували 67 закладів культури, з них:
➢ 32 клубних заклади;
➢ 28 бібліотечні заклади;
➢ 5 музеїв;
➢ 2 дитячі музичні школи.
11 закладів культури функціонували в об’єднаних територіальних громадах
сіл Білозір’я, Ірдинь, Степанки та Хацьки.
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Загальна сума видатків на зміцнення матеріально- технічної бази закладів,
капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури у 2018 році
складає 1052,2 тис.грн, з них на проведення ремонтних робіт в закладах культури
на суму 570,3 тис.грн.,на придбання спеціального професійного устаткування,
обладнання, сценічних костюмів та інше склали 481,9 тис. грн.
Закладами культури району постійно здійснюються заходи щодо
задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення. Щорічно проводиться
понад 7 тисяч культурно-мистецьких заходів, з них 27 районних. Особлива
увага приділяється заходам по національно-патріотичному вихованню,
популяризації історії України і рідного краю, відродженню національної
культури, краєзнавству, вшануванню героїв АТО.
Для задоволення культурних та дозвіллєвих потреб населення працює 306
клубних формувань, в яких займаються близько 4000 учасників.
21 колектив має почесне звання «народний» та «зразковий».
У 2018 році присвоєно почесне звання «народний» аматорському
хоровому колективу «Калина» Червонослобідського сільського будинку
культури. За підсумками регіонального етапу огляду-конкурсу, сільський
Будинок культури села Мошни було визнано кращим в Черкаській
області.
Бібліотечні установи району забезпечують обслуговування різновікових
категорій користувачів.
Протягом року бібліотеки району поповнили свої фонди на 2602
примірники україномовних книг на загальну суму 141,4 тис. грн., провідне місце
серед яких займають видання національно-патріотичного спрямування, твори
сучасних українських письменників.
Всі бібліотеки району оформили передплату періодичних видань
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.
У районі функціонує 5 музеїв, в тому числі 4 народних музеї історії села, в
яких налічується 10,4 тис. експонатів.
У районі налічується 167 пам’яток культурної спадщини, з них 163
пам’яток та об’єкти архітектури та містобудування
Усі пам’ятки культурної спадщини перебувають в належному стані,
територія довкола них упорядкована.
Протягом 2018 року за кошти місцевих бюджетів, спонсорських та
благодійних коштів проведено ремонти пам’ятників та пам’ятних знаків,
упорядкування прилеглої території на суму 233,4 тис. грн.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Райдержадміністрація у звітному періоді спрямовувала діяльність на
розвиток фізичної культури та спорту, підтримку колективів фізкультури,
фізкультурно-оздоровчу роботу.
Вживалися заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2016-2020 роки.
В рамках виконання заходів програми у 2018 році виділено 180 тис. грн.
для виплати щомісячно 20 стипендій перспективним спортсменам району.
У 2018 році у Черкаському районі розпочато будівництва
3 міні-футбольних полів зі штучним покриттям у селах Хутори, Геронимівка,
Леськи. З районного бюджету на будівництво футбольних полів загалом виділено
700 тис. грн.
Реалізацію державної політики у галузі фізичної культури та спорту району
на сьогодні забезпечують у першу чергу заклади загальної середньої освіти, а
також спеціалізовані заклади, насамперед, дитячо-юнацька спортивна школа
«Мрія», районний фізкультурно-оздоровчий спортивний клуб «Славутич»,
Федерація футболу Черкаського району.
Так, у рамках Спартакіади школярів проведено 138 змагань різного
рівня (шкільні, районні, обласні), в яких взяли участь 2148 учнів у дев’яти видах
спорту. За підсумками проведення обласних комплексно-виховних спортивних
заходів серед школярів, у 2018 році район посів друге місце серед районів області
та нагороджені кубком і дипломом відповідного ступеня.
Черкаською районною ДЮСШ «Мрія» було проведено 6 дитячих
відкритих чемпіонатів з різних видів спорту, різдвяний турнір з футзалу та
зимовий Кубок ДЮСШ «Мрія» з кінного спорту. У 2018 році вихованці ДЮСШ
«Мрія» взяли участь у 57 спортивних заходах обласного та Всеукраїнського
рівнів. Відповідно до кошторисних призначень на діяльність школи використано
– 1 млн. 600 тис. грн., з них 100 тис. на придбання спортінвентарю, атрибутики
та спортивної форми.
Районний
клуб
«Славутич»
щороку
проводить
спартакіаду
«Найспортивніше село», у програмі якої 13 видів спорту: Всього у змаганнях в
минулому році взяли участь 1200 осіб з усіх куточків району.
Відповідно до кошторисних призначень на діяльність клубу «Славутич»
використано – 658 тис. 370 грн. У звітному періоді для колективів фізкультури
сіл району придбано інвентар на суму 49000 грн.
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Федерацією футболу Черкаського району за звітний період проведено
Кубок Федерації з футболу, Кубок Черкаського району з футболу, Чемпіонат
району з футболу, СуперКубок Черкаського району, зимовий чемпіонат з мініфутболу. Традиційним для району стало проведення міжсільського турніру серед
дитячих команд з міні-футболу «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.
Впродовж 2018 року до Черкаського районного відділення поліції
Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Черкаській області надійшло 8644 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події, що на 3,2% більше ніж за аналогічний період
2017 року (8369 за 2017 рік).
Незважаючи на профілактичні заходи, що вживались, рівень злочинності в
Черкаському районі у порівнянні з 2017 роком дещо збільшився, а саме за
рахунок тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень - 560
(516 – 2017 рік) + 8,5%.
При цьому слід зазначити, що рівень злочинності у Черкаському районі
на 10 тисяч населення складає 123,1 кримінальних правопорушень і є
нижчим від обласного рівня (146,7).
Разом з тим, збільшилася кількість розкритих злочинів - 379 розкритих
кримінальних правопорушень проти 328 у 2017 році.
У сфері оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту населення,
райдержадміністрацією реалізовувався комплекс відповідних заходів на
виконання діючих районних програм, а саме:
✓ виготовлення та оприлюднення інформаційних матеріалів на військову
тематику та агітаційних матеріалів, які популяризують службу за
контрактом у військових частинах Національної гвардії України;
✓ забезпечення перевезення кандидатів на військову службу за контрактом
до військових частин;
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✓
✓
✓
✓

модернізація та технічне обслуговування апаратури системи
централізованого оповіщення;
придбання палива для закладання до місцевого матеріального резерву для
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій;
допомога у матеріально-технічному забезпеченні функціонування
військових частин, що дислокуються на території району;
придбання спеціалізованого обладнання для Державного пожежнорятувального загону УДСНС України у Черкаській області.

У звітному році проведено 23 перевірки 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
мобілізаційних договорів на поставку продукції під час мобілізації та в особливий
період з підприємствами Черкаського району.
Райдержадміністрація тісно співпрацює з Черкаським об’єднаним
міським військовим комісаріатом у частині забезпечення призовної кампанії.
У листопаді 2018 року на базі Черкаського району були проведені
тренування сил та засобів Черкаської територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Черкаської області. Район на достатньому
рівні відпрацював завдання, які ставились під час проведення тренувань.

Все, чого ми досягли, зберегли, не втратили на сьогодні – є спільним
надбанням великої громади Черкаського району, результатом партнерської
праці районної державної адміністрації з районною радою, об’єднаними
територіальними громадами, сільськими радами, депутатами усіх рівнів, зокрема
з народними депутатами України Владиславом Голубом, Сергієм Рудиком,
аграріями і промисловцями, медиками і освітянами, представниками культурної
сфери та громадськості, за підтримки обласної державної адміністрації та
обласної ради.
Сьогодні кожен житель району має всі можливості долучитися до
формування регіональної політики району.
Дякую!
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