ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
щодо роботи Віньковецької районної державної
адміністрації за 2019 рік
Здійснюючи делеговані та власні повноваження районна державна адміністрація, її
управління, відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування, установами і
організаціями району впродовж 2019 року спрямовували свою діяльність на виконання
положень Конституції України та законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
запобігання корупції», забезпечення реалізації заходів, визначених актами та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови
обласної державної адміністрації та власних розпорядчих документів.
Завдяки постійній, повсякденній роботі вирішувалися найважливіші питання
життєдіяльності району. Особлива увага приділена покращенню соціально-економічних
показників району, розвитку бізнесу, забезпечення функціонування житловокомунального господарства району, належного функціонування та розвитку
освітянських та медичних галузей, розвитку та покращення існуючих мереж обєктів
соціальної сфери, утримання та ремонту доріг загального користування, тощо.
Управлінська діяльність районної державної адміністрації має налагоджену
системну роботу, яка здійснювалася за річним, квартальними та місячними планами
роботи.
На виконання повноважень в галузі соціально-економічного розвитку
адміністрацією своєчасно розроблена та затверджена на сесії районної ради програма
соціально-економічного розвитку району на 2019 рік. Протягом року забезпечені
заходи, спрямовані на виконання програми. Крім того, розроблені, затверджені та
виконані ряд інших галузевих програм.
В галузі бюджету та фінансів райдержадміністрацією було забезпечено
складання та подання на затвердження ради проекту районного бюджету на 2019 рік,
своєчасно вносились зміни до районного бюджету протягом 2019 року.
Районний бюджет Віньковецького району у 2019 році був збалансований.
До зведеного бюджету району за 2019 рік по загальному та спеціальному фондах
надійшло доходів в сумі 251 181,3 тис.грн. при уточненому плані 255 206,4 тис.грн.,
виконання становить 98,4 відсотка. До загального фонду надійшло доходів в сумі 237
299,1 тис.грн., при плані на звітний період 241 932,8 тис.грн, або 98,1 відсотки.
До загального фонду бюджету району по власних доходах надійшло 72 535,0
тис.грн, або 102,1 % до затверджених показників на рік, перевиконання складає 1465,4
тис.гривень.
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Забезпечено надходження із Державного бюджету базової дотації на 100,0% (план
9011,5 тис.грн., факт 9011,5 тис.грн.):
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я 100,0% (план 10096,2 тис.грн., факт 10096,2 тис.грн.);
освітньої субвенції 100,0 % (план 44354,3 тис.грн., факт 44354,3 тис.грн.);
медичної субвенції 100,0 % (план 16509,4 тис.грн, факт 16509,4 тис.грн.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань 99,9 % (план 180,3тис.грн., факт
180,2 тис.грн.);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами 55,4 % (план 460,4 тис.грн., факт
255,2 тис.грн.).
Аналіз надходжень платежів в розрізі податків.
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Податок на доходи фізичних осіб зберігає позицію найвагомішого за обсягом
джерела наповнення дохідної частини районного бюджету. Надходження податку на
доходи фізичних осіб за 2019 рік склали 42 005,4 тис. грн., що складає 95,2% до
затверджених на 2019 рік. Темп росту до минулого року незначний 0,1% (+21,5 тис.
грн.). Причиною відсутності росту фактичних надходжень у звітному році порівняно з
2018 роком даного податку є те, що в 2019 році ТОВ «Енселко агро» зменшило
відрахування даного податку на суму 7050,9 тис.грн. (з 12 021,4 тис.грн у 2018 році до
4 970,5 тис.грн.). Причиною зменшення сплати є те, що ТОВ «Енселко Агро» протягом
2017-2018 років з метою будівництва господарських будівель та дворів, залучена
чимала кількість працівників, з заробітної плати яких до районного бюджету і були
справлені відповідні податки. Так як протягом 2019 року відповідних робіт не
проведено, сума податку значно менша.
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в районі були такі
підприємства і організації:
відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 9637,5 тис. грн., що складає
в загальній сумі надходжень податку на доходи фізичних осіб 22,9 відсотка;
ТОВ «Енселко Агро» – 9364,5 тис.грн. (22,3 відсотка):
ТОВ «Агрофірма Прогрес-В» - 5241,6 тис.грн. (12,5 відсотка);
Віньковецька центральна районна лікарня – 2989,6 тис.грн. (7,1 відсотка);
ТОВ «Віньковецький сирзавод»- 2200,5 тис.грн. (5,2 відсотка);
ДП "Ярмолинецький держлісгосп" – 2111,0 тис.грн. (5,0 відсотка);
ПОП «Росія» - 1962,0 тис.грн. (4,7 відсотка).
Збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб з доходів одержаних
громадянами від надання в оренду земельної частки (паю) з 9170,8 тис.грн. в 2018 році
до 9250,3 тис.грн. в 2019 році, тобто надходження зросли на 79,5 тис.грн., або на 0,9%
за рахунок переоформлення договорів оренди. Планові призначення 2019 року
виконано на 105,9 відсотків.
Другий за питомою вагою податок загального фонду – єдиний податок, його
надходження за 2019 рік склали 13912,8 тис.грн., що на 2365,6 тис.грн. більше
надходжень 2018 року, або на 20,5%, в тому числі єдиного податку з юридичних осіб
надійшло більше на 34,8 тис.грн., з фізичних осіб на 1133,0 тис.грн. більше. Збільшення
спричинено зростанням ставок єдиного податку та ростом мінімальної заробітної плати.
Також у 2019 році надходження по єдиному податку з сільськогосподарських
товаровиробників, зросли з 5084,0 тис.грн. у 2018 році до 6281,6 тис.грн. у 2019 році,
що більше на 1197,6 тис.грн., або 23,6 відсотків. Надходження даного податку складає
45,1% від усієї суми єдиного податку. Планові призначення на 2019 рік виконано на
109,9% (+1258,0 тис. грн.).
Третім за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів є плата за
землю. Цього податку надійшло 10 622,5 тис.грн., що становить 111,2% до
затверджених на 2019 рік, перевиконання склало 1071,8 тис.грн., проте в порівнянні до
2018 року цей показник менший на 6,5%, або на 742,0 тис.гривень. Спад надходжень
до минулого року відбувся з орендної плати з юридичних осіб, це спричинено тим, що
у 2018 році проведено велику кількість аукціонів, відповідно орендарями у 2018 році
були сплачені річні суми оренди, а саме:
- СФГ ,,Віта’’ у 2018 році було сплачено 2060,1 тис.грн., у 2019 році сплата
становить лише 1607,8 тис.грн. (менше на 452,3 тис.грн.);
- ТОВ ,,Герром-Інвест Ярмолинці’’ у грудні 2018 року сплачено 589,2 тис.грн., у
2019 році сплати небуло;
- ТОВ ,,Спецмонтаж сервіс ЛТД’’ у 2018 році сплачено 560,1 тис.грн., у 2019 році
лише 46,7 тис.грн. (-513,4 тис. грн.).

У 2019 році не виконано планові призначення за підкодами 18010600 (орендна
плата з юридичних осіб) та 18010700 (земельний податок з фізичних осіб), а саме: по
орендній платаі з юридичних осіб, невиконання становить 5,8 тис.грн. причиною
невиконання є виникнення податкового боргу по ТОВ «БНВ» у розмірі 9,2 тис.гривень.
По ККД 18010700 (земельний податок з фізичних осіб) невиконання становить
24,4 тис.грн., надходження за 2019 рік склали 868,1 тис.грн., при річному плані 892,5
тис.грн.. Причиною невиконання є зріст податкового боргу по фізичних особах з 243,4
тис.грн в 2018 році до 362,9 тис.грн. у 2019 році (+119,5 тис.грн.).
На ріст надходжень орендної плати за землю також вплинув ріст розміру ставок
орендної плати у порівнянні 2018 до 2019 року:
в межах населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення з 1040,72
грн/га до 1067,66 грн/га;
за межами населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення з 719,52
грн/га до 2047,45 грн/га;
за межами населеного пункту, землі комерційного призначення з 5,47 грн/кВ м
до 8,31 грн/кВ м
за межами населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення з 719,52
грн/га до 2047,45 грн/га;
в межах населеного пункту, землі водного фонду з 1186,79 грн/га до 2659,92
грн/га;
за межами населеного пункту, інші землі з 16269,57 грн/га до 17288,52 грн/га.
Питома вага плати за землю у доходах загального фонду місцевих бюджетів
становить 14,6 відсотка.
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2019 рік надійшло у
сумі 928,2 тис.грн., що на 96,9 тис.грн. більше ніж у 2018 році, планові призначення
виконано на 107,4 % (+63,8 тис. грн.). Приріст досягнено завдяки податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки сплаченої фізичними особами, які є власниками
об'єктів житлової нерухомості.
Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної
власності в звітному році надійшло 106,3 тис.грн., що менше ніж в 2018 році на 57,9
тис.грн, (-35,3%). Основною причиною спаду данного податку є зменшення сплати
КП,,Лісове господарство’’ Віньковецької районної ради на суму 64,9 тис.грн. (в 2019
році надійшло 71,0 тис.грн., тоді як у 2018 році сплачено 135,9 тис.грн.). Причиною
зменшення є те, що питому вагу витрат підприємство понесло на догляд за лісом,
здійснювалась закупівля інструменту та інших розхідних матеріалів, що й вплинуло на
зменшеня суми прибутку. Збільшення вартості закупівельної ціни на запчастини та
матеріали, при цьому відсутність росту вартості продажу деревини призвели до спаду
сплати податку на прибуток.
Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім
збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування) склали 907,7 тис.грн., тоді як у 2018 році такі
надходження склали лише 720,4 тис.грн., на 26,0% більше або на 187,3 тис.гривень.
Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування до районного бюджету
надійшло 1368,4 тис.грн. план 2019 року виконаний на 216,8 відсотка, перевиконання
податку становить 737,2 тис.гривень. Даний платіж зараховується до місцевого
бюджету з 2019 року (частина його зарахування до районного бюджету становить 37%).
Основними платниками податку є:
Ярмолинецький "ЛІСГОСП" – 889,2 тис.грн.;
ДП "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ЛМГ" – 288,9 тис.гривень;

ДП "НОВОУШИЦЬКИЙ ЛІСГОСП" – 97,9 тис.грн.:
КП "ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ – 92,4
тис.гривень.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизними товарами та на акциз виготовленого в Україні чи
ввезеного на митну територію України пального у 2019 році склали 1298,6 тис.грн., що
складає 1,8% питомої ваги усіх власних надходжень зведеного бюджету
Віньковецького району.
Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 981,6 тис.грн., (що
менше проти 2018 року на 181,3 тис.грн.), в тому числі до бюджету Віньковецької
селищної ради мобілізовано 594,6 тис.грн., до бюджетів сільських рад – 69,3 тис.грн.,
до районного бюджету 317,7 тис.гривень.
Державного мита надійшло в сумі 17,9 тис.грн., що менше на 9,4 тис.грн. ніж у
2018 році (-34,4 відсотка). Зменшення надходжень даного податку відбулось в зв’язку з
зменшенням надходжень державного мита, пов’язаного з видачею та оформленням
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 14,0 тис.грн., що
менше на 7,2 тис.грн.; державне мито не віднесене до інших категорій менше на 1,2
тис.грн.; державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформленням
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування менше на
1,0 тис. гривень.
До спеціального фонду зведеного бюджету Віньковецького району (з урахуванням
трансфертів) надходження в 2019 році склали 13882,3 тис.грн., що більше, ніж в 2018
році на 1378,5 тис.грн., або на 11,0 відсотків. Планові призначення спеціального фонду
затверджені на 2019 рік виконано на 104,6% (+608,7 тис.грн.).
Надходження екологічного податку (ККД «19010000») склали 27,3 тис.грн., що на
12,9 тис,грн. більше ніж у попередньому році, або на 89,6 відсотків.
Річні планові призначення по доходах спеціального фонду (без урахування обсягів
міжбюджетних трансферт) виконанні у 2019 році по власних надходженнях бюджетних
установ (143,0%), коштах від продажу землі (116,8%).
По бюджету розвитку бюджетні призначення з урахуванням змін на 2019 рік
становили 328,0 тис.грн., фактично надійшло 383,7 тис.грн., в т.ч. коштів від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення 383,0 тис.грн., та
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
0,7 тис.гривень.
Планові призначення власних надходжень бюджетних установ, затверджених
розписом на 2019 рік з урахуванням змін, виконано на 143,0% (+979,3 тис.грн.).
В 2019 році коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення ККД 33010100 (бюджет розвитку) надійшло 383,0 тис.грн., що на 580,6
тис.грн. менше ніж в 2018 році. Планові призначення виконано на 116,8% (+55,0 тис.
грн.). Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
(ККД 24062100) надійшло у сумі 1,4 тис.грн. до Пилипо-Олександрівської сільської
ради від Ярмолинецького «Лісгоспу».
Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
(ККД 24170000) мобілізовано 0,7 тис.грн., донарахування за 2018 рік, кошти сплачено
згідно соціальних угод на розвиток інфраструктури селища Віньківці.
З метою наповнення доходної частини бюджету та якісного його виконання в 2019
році прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2019 року
№39/2019-р «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого
режиму економії бюджетних коштів у 2019 році». У результаті проведених заходів до
бюджету додатково надійшло 1147,5 тис.грн. в т. ч.:

- від виявлення суб’єктів господарювання, що мають значний валовий дохід, але
офіційно виплачують заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму –
55,9 тис.грн.;
- від легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення – 41,7 тис.грн.;
- від проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності, а
також наявних договорів оренди з метою
виявлення таких земель, що
використовуються без правовстановлюючих документів – 40,1 тис.грн.;
- від укладання договорів оренди і сплати орендної плати за землю – 563,1
тис.грн.;
- від приведення у відповідність до чинного законодавства рішень місцевих рад
про впровадження місцевих податків і зборів та забезпечення надходжень місцевих
податків і зборів до місцевих бюджетів у повному обсязі – 5,7 тис.грн.;
- від переукладання договорів оренди, з урахуванням вимог чинного законодавства
та збільшення мінімального розміру орендної плати – 79,2 тис.грн.;
- від забезпечення скорочення податкового боргу по податках і зборах до місцевих
бюджетів в обсязі не менше 3% від рівня, визначеного на 01.01.2019 року та
запобігання його росту – 530,6 тис.грн.;
- від активізації позовної роботи щодо стягнення податкового боргу в судовому
порядку – 21,9 тис.гривень.
В частині здійснення регулятивної політики, сприяння розвитку
підприємництва робота, в першу чергу була зосереджена на розбудові системи
надання якісних адміністративних послуг.
З метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами
господарювання та фізичними особами проводилося удосконалення роботи Центру
надання адміністративних послуг (далі – Центр), утвореного розпорядженням голови
Віньковецької районної державної адміністрації у липні 2013 року. Роботу ЦНАПу
забезпечують 4 адміністратори.
Станом на 01 січня 2020 року райдержадміністрацією через Центр запроваджено
надання 151 адміністративної послуги, з них: 46 послуг структурних підрозділів
районної державної адміністрації (власні), 15 – обласної державної адміністрації, 3 –
районної та селищної ради, 87 - територіальних органів центральних органів
виконавчої влади.
Станом на 01 січня 2020 року до Центру надання адміністративних послуг
надійшло 8779 звернень, надано результатів – 8609, в т.ч. послуг, суб’єктом надання
яких є відділ Держгеокадастру, надано - 5159, зареєстровано речових прав на нерухоме
майно – 2911, здійснено видачу паспортних документів – 11, зареєстровано юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців – 332, видано документів дозвільного характеру –
107.
Для належної організації роботи Центру, реалізації пріоритетних завдань
визначених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2019 рік для
фінансування заходів щодо забезпечення ефективної роботи Центру та покращення
його матеріально- технічного забезпечення, з районного бюджету було виділено кошти
у сумі 4,0 тис.гривень.
Децентралізація владних повноважень з надання адміністративних послуг
забезпечила у 2019 році додаткові надходження до районного бюджету коштів
адміністративного збору у сфері державної реєстрації у сумі 317,4 тис.гривень.
В галузі промисловості та сільського господарства адміністрацією реалізовано
ряд завдань та заходів, спрямованих на стійкий розвиток району.
В аграрному секторі району господарства усіх форм власності спрямовували свою

роботу на забезпечення виконання показників плану розвитку агропромислового
комплексу району на 2019 рік.
Виробництво валової продукції сільського господарства за 2019 рік склало
209,7 млн.грн., що складає 88,9% до аналогічного періоду попереднього року, в т.ч.
тваринництва на суму 26,3 млн.грн. (107,5 %), рослинництва – 183,4 млн.грн. (86,8 %).
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 1 особу
сільського населення за 2019 рік становить 12123 гривні.
Передбачалося отримати валовий збір зернових у 2019 році в обсязі 58,6 тис.тонн,
фактично отримано вал зернових культур 67,7 тис.тонн (116% до запланованого).
Площі зернових культур у 2019 році займали 12,5 тис.га, або 51,6% до загальної
посівної площі. Основною продовольчою зерновою культурою залишається озима
пшениця, якої було посіяно під урожай 2019 року 6,9 тис.га. або 68 % у структурі
посівних площ зернових культур.
Під урожай 2020 року посіяно озимих зернових культур на площі 10975 гектари,
озимої пшениці посіяно 10268 га, озимого ячменю посіяно 707 гектарів.
Вся посівна площа сільськогосподарських культур по сільськогосподарських
підприємствах у 2019 році склала 24,7 тис.га, в тому числі технічні культури 7,9 тис.га.,
соняшник посіяно на площі 3,8 тис.га, сою – 2,8 тис.гектарів.
Поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах
збільшилось на 38 голів до відповідного періоду минулого року і станом на 01 січня
2020 року в господарствах утримується 1444 голови.
Поголів’я молочних корів становить 382 голови, що на 62 голови більше до
показників минулого року.
Поголів’я свиней зменшилось на 79 голів до показників минулого року і станом
на 01 січня 2020 року в господарствах утримується 4577 голів. Зменшення поголів’я
свиней зумовлене реалізацією на забій всього наявного поголів’я свиней ТОВ
«Подільський бройлер».
За 2019 рік сільськогосподарськими підприємствами району вирощено у живій
вазі 1917 тонн м'яса, що на 87 тонн більше до минулого року, в тому числі вирощено
яловичини 258 тонн (+ 71 тонн), свинини 1659 тонн (+17 тонн).
Виробництво молока, в порівнянні з минулим роком збільшилось на 313 тонн,
всього за 2019 рік вироблено 1933 тонн молока. Надій молока на корову становить
6042 кг ( +978 кг до минулого року).
За 2019 рік сільгосппідприємствами реалізовано на забій 1923 тонни м’яса, що на
313 тонн більше ніж у 2018 році, в тому числі реалізовано яловичини 168 тонн ( +31
тонна до мин. року), свинини - 1755 тонн ( +282 тонни).
Середньодобовий приріст ВРХ станом на 01.01.2020 року складає 611 гр, що на 7
гр. менше ніж за відповідний період минулого року. Середньодобовий приріст свиней
- 780 гр, відповідно, що менше минулорічних показників на 126 грам.
Товариством «Лани Віньковеччини» в ІІ кварталі поточного року завершено
реконструкцію приміщення для утримання поголів'я великої рогатої худоби.
Підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) за
2019 рік на суму 151,1 млн.грн., що на 11% менше, ніж за 2018 рік.
Зокрема, ТОВ «Віньковецький сирзавод» реалізовано продукції на суму 105,7
млн.грн., що на 14,4 млн. гривень менше, порівняно з 2018 роком.
У 2019 році ТОВ «Віньковецький сирзавод» проведено реконструкцію цеху з
переробки вторинної сировини, (лактози), вартість близько 1,2 млн.гривень (власні
кошти).
Слід відмітити, що виконання прогнозованих показників економічного і
соціального розвитку району на 2020 рік планується здійснювати, у першу чергу, за
рахунок використання новітніх технологій при виробництві сільськогосподарської

продукції, використання якісного посівного матеріалу, який забезпечить збільшення
урожайності сільгоспкультур. Також планується проведення низки заходів у галузі
тваринництва, що дасть змогу збільшити виробництво молока та м’яса і вийти на
прогнозовані показники.
В галузі будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства,
розвитку інфраструктури, охорони довкілля, цивільного захисту населення,
транспорту і зв'язку пріоритетними напрямками діяльності райдержадміністрації були
та залишаються реалізація державної політики в даних напрямках, організація
виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм.
На виконання наданих районній державній адміністрації повноважень,
проводилася постійна робота з методологічної підтримки органів місцевого
самоврядування з питань містобудування, енергозабезпечення, організації
функціонування житлово- комунального господарства на підвідомчих територіях та з
питань цивільного захисту. А це і розроблення та затвердження правил з благоустрою
населених пунктів, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, збирання і захоронення
твердих побутових відходів, в тому числі і роздільного збирання, заходи з
енергозбереження, розвитку сфери надання послуг населенню тощо.
За рахунок коштів державного бюджету у 2019 році проводились будівельні
роботи на 8 об’єктах. Зокрема:
- з державного фонду регіонального розвитку освоєно 3981,0 тис.грн. на
будівництво очисних споруд у смт Віньківці, співфінансування з селищного бюджету
складає 587,6 тис.гривень;
- в рамках програми “Доступна медицина”, яка нині впроваджується в Україні, у
селі Петрашівка збудовано амбулаторію загальної практики сімейної медицини,
вартість будівництва 8,1 млн.гривень. Амбулаторію відкрито 30 жовтня 2019 року;
- для амбулаторії придбано автомобіль вартістю 578,3 тис.гривень.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
реалізовувались такі проєкти:
1. «Капітальний ремонт спортивного комплексу «Юність» в смт Віньківці
Хмельницької області», це перехідний об’єкт. В 2017-2018 роках освоєно 8513,4
тис.гривень.
У 2019 році зроблено коригування проектно-кошторисної документації по цьому
проєкту, вартість складає 16 545,965 гривень. За 2019 рік освоєно 550,0 тис.гривень.
2. «Капітальний ремонт водопроводу «Гаївка» смт Віньківці». Це перехідний
об’єкт. В 2017-2018 роках освоєно 957 тис.гривень.
За 2019 рік освоєно 2376,3 тис.гривень. Роботи на об’єкті практично завершено.
3. «Капітальний ремонт (заміна частини вікон) Пилипо – Олександрівської ЗОШ IIII ступенів за адресою вул.Миру, с.Пилипи-Олександрівські Віньковецького району».
Проведено заміну 22 вікон на металопластикові, освоєно 214,7 тис.гривень.
4. «Реконструкція вуличного освітлення від КТП 10/0,4 №14 в с.Пирогівка
Віньковецького району Хмельницької області». Роботи проведено, встановлено
33 консольні світильники. Освоєно 193,8 тис.гривень.
5. «Реконструкція Зіньківського навчально-виховного комплексу «Середня
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» по вул..Центральна, 36 в
с.Зіньків Віньковецького району, Хмельницької області». Проведено роботи з
реконструкції покрівлі: встановлено дерев’яні конструкції для даху та влаштовано
перекриття металопрофілем. Освоєно 2710,6 тис.гривень.
6. «Капітальний ремонт Подолянського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
- дошкільний навчальний заклад" Віньковецької районної ради по вул.Козацька, 58 в

с.Подолянське». Утеплено фасади, освоєно 505,6 тис.гривень.
У 2019 році з обласного бюджету по Віньковецькому району освоєно 5,3 млн.грн.
на реалізацію таких проєктів:
- «Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вулиць Грушевського,
Зоряна, Березіна, Шевченка, Мирна, Садова, О.Кошового с.Женишківці» освоєно в сумі
1,5 млн.гривень;
- «Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вулиць Андрійчука,
Шевченка, Ортинського с.Женишківці» - 1,4 млн.гривень;
- «Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вулиць Шкільна,
Медвецького, Першотравнева с.Слобідка Охрімовецька» - 1,5 млн.гривень;
- «Будівництво артезіанської свердловини для проведення водопостачання в
с.Слобідка Охрімовецька» - 700 тис.гривень;
- «Поточний ремонт – відновлення регулюючого обладнання гідротехнічної
споруди ставка «Центральний» на р.Калюс в смт. Віньківці» - 129,9 тис.гривень;
- «Придбання кухонного обладнання та меблів для їдальні Віньковецького ліцею»
- 117,0 тис.гривень.
Філією „Віньковецький автодор” у 2019 році проводилися роботи по підтриманню
в належному стані дорожнього господарства та підвищення безпеки дорожнього
руху.
Проведено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення
Віньківці–Малий Олександрів, відремонтовано 3,2 км вищезазначеної автодороги.
Вартість ремонтних робіт складає 11,4 млн.гривень.
Загалом за 2018-2019 роки відремонтовано 6,2 км або 53,9% цієї автомобільної
дороги.
За рахунок коштів місцевих бюджетів селищної та сільських рад проведено
експлуатаційне утримання та ямковий ремонт на комунальних дорогах сільських
населених пунктів району на загальну суму 4170,4 тис.гривень.
Крім того, у селищі Віньківці проведено капітальний ремонт тротуару по вулиці
Соборної України на суму 220,6 тис.гривень.
Зоною посиленої уваги влади залишається житлово-комунальне господарство.
За кошти державного бюджету проведено реконструкцію вуличного освітлення від
КТП 10/0,4кВ №14 в с.Пирогівка протяжністю 2,34 км, встановлено 33 консольні
світильники освоєно 193,8 тис.гривень. По Зіньківській сільській раді проведено
замінену 18 ліхтарів та встановлено 2 консольні світильники, всього використано 3,2
тисячі гривень.
Також за кошти сільської ради виконаний капремонт вулиць Річна, Грушевського,
Гагаріна та Шевченка, провулок Миру с.Зіньків вулиці Богдана Хмельницького
с.Станіславівка на загальну суму 326,3 тис.гривень.
По Покутинецькій сільській раді замінено 80 енергозберігаючих лампочок,
освоєно 9,3 тис.гривень.
По Яснозірській сільській раді проведено капітальний ремонт електричних мереж
вуличного освітлення в с.Яснозіря протяжністю 2 780 км, встановлено 33 світлодіодні
лампочки, два прилади обліку електричної енергії, освоєно всього 253,7 тис.гривень.
На сьогоднішній день актуальним залишається питання
забезпечення
водопостачанням населених пунктів району.
Протягом 2019 року тривали роботи з покращення водопостачання в смт Віньківці
та інших населених пунктах району. Зокрема, послідовно вживались заходи з метою
вирішення проблеми цілодобового водопостачання, здійснювались ремонти

комунікацій.
Підприємством «Віньковецький комунсервіс» за кошти селищної ради придбана
станція захисту на каналізаційній насосній станції №1 використано 43,0 тис.грн та
насосний агрегат на водозабір «Коломийка» вартістю 55,2 тис.гривень.
За кошти підприємства проведено поточний ремонт водопровідних мереж селища
по вулицях Гагаріна, Чайковського, Лесі Українки, Івана Франка та Миру.
Підприємством «Надія» виконано поточні ремонти водопроводів по вулицях
Миру, Вчительська та Першотравнева с.Зіньків, використано всього 10,1 тис.гривень.
По Дашковецькій сільській раді за кошти комунального підприємства
«Дашкомсервіс» проведено поточні ремонти водопровідних мереж по вулицях
Академіка Шпака, Гагаріна та Пушкіна, використано всього 4,0 тис.гривень. Також
виконано ремонтні роботи каптажного джерела «Коломийка» на загальну суму 136,4
тис.грн (кошти селищного бюджету).
Активно впроваджується програма “Теплі кредити”. Протягом 2019 року за участю
АТ «Ощадбанк» 13 споживачам видано кредити на загальну суму 471,0 тис.гривень.
Також виконуються завдання цивільного захисту населення району. Створено
місцевий матеріальний
резерв, який складає 92,5 відсотків від затвердженої
номенклатури. Пройшли профільне навчання з питань цивільного захисту та отримали
посвідчення 28 (116,6 %) керівників та спеціалістів.
В галузі освіти,
фізкультури і спорту, сім'ї,
молоді та дітей
райдержадміністрацією чимала увага приділяється розвитку галузі освіти. Відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації продовжує працювати над реалізацією
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа».
У 2019 році для задоволення освітніх потреб жителів району працювала
розгалужена система дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти, а
саме: 19 закладів загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти, 25 закладів
дошкільної освіти: 11 з яких діють в складі НВК «Загальноосвітня школа – дошкільний
навчальний заклад», 1 - гімназії, 5 ясел-садків, 2 ясла-садки комбінованого типу та
6 дитячих садків.
Дошкільною освітою охоплено 666 дітей (в т.ч. 264 дитини в міській місцевості
та 402– в сільській).
З 01.12.2019 реорганізовано Петрашівський НВК «Середня загальноосвітня
школа І – ІІІ ст. - дошкільний заклад» у Петрашівську гімназію.
В районі діють два опорних заклади: Зіньківський НВК та Віньковецький ліцей.
2019 рік подарував перемоги 80 юним обдаруванням, які були нагороджені
районною учнівською стипендією «Обдарованість», на що з районного бюджету
виділено 20 тис.гривень. Серед юних олімпійців – сім призерів обласних олімпіад, вісім
юних науковців, сім призерів конкурсів мовно-літературного спрямування, п’ять
призерів природничого та історичного конкурсів, шістнадцять юних знавців Біблії, 16
вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості, 18 спортсменів.
Одним з пріоритетних завдань року є вдосконалення діяльності сфери
інклюзивної освіти. На базі Віньковецького ліцею функціонує комунальна установа
«Інклюзивно-ресурсний центр» Віньковецької районної ради. 27.05.2019 року відбулося
урочисте відкриття ресурсної кімнати у Дашковецькому НВК. Закуплено меблі,
мультимедійне обладнання, корекційні засоби навчання, відповідно до наказу МОН від
23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції
психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в
інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти». Кошти,
виділені на оснащення ресурсної кімнати в сумі 100,0 тис.грн., використано у повному

обсязі.
У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах
становить 51,0 тис. грн., з них 18, 0 тис.грн.. використано на придбання корекційних
засобів навчання (комп’ютерне обладнання), 33, 0 тис.грн. - на проведення корекційнорозвиткових занять.
Для інклюзивних закладів загальної середньої освіти надано державну субвенцію в
сумі 378,8 тис.гривень. Виділено та використано кошти на придбання корекційних
засобів навчання в сумі 125,6 тис.гривень. На проведення корекційно-розвиткових
занять виділено 253,2 тис.грн., використано 73,80 тис.гривень. Повністю використати ці
кошти не можливо через відсутність фахівців з відповідною освітою в районі.
У 8 закладах загальної середньої освіти району організовано інклюзивне навчання.
Всього 18 дітей здобувають освіту в інклюзивних класах в закладах загальної середньої
освіти. 8 дітей здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти
нашого району.
З метою забезпечення розвитку реформи Нової української школи державою
проінвестовано у наш район понад 800 тис.гривень.
Використано кошти освітньої субвенції на Нову українську школу:
– придбано меблі (парти, стільці) для закладів середньої освіти за кошти
державного бюджету (229 тис.грн..) та за кошти місцевого бюджету (80 600 грн.) –
придбано пересувні книжкові полиці, крісла груші;
– завезено 19 комплектів комп’ютерної техніки (виділено з державного бюджету
364809 грн., з місцевого бюджету – 34 600 грн.);
– придбано дидактичні матеріали для 1 класів закладів освіти району за
державний бюджет (199599 грн..) та за місцевий бюджет (22178 грн.).
За кошти державного бюджету (793720 грн.) придбано обладнання для 8 кабінетів
природничо-математичного циклу опорних закладів: Віньковецького ліцею та
Зіньківського НВК.
Для закладів загальної середньої освіти району за кошти державного бюджету
(42889 грн.) та місцевого бюджету (4765 грн.) придбано комп’ютерну техніку.
Складовою частиною забезпечення реалізації прав дітей на здобуття загальної
середньої освіти є організація регулярного безоплатного підвезення учнів та вчителів до
місць навчання. Згідно з районною програмою «Шкільний автобус» підвезення
здійснюється до 11 закладів загальної середньої освіти району. Підвозом охоплено 472
учні, що становить 100% від потреби. Всього на маршрутах задіяно 14 одиниць
транспорту.
У всіх закладах району організоване гаряче харчування дітей. У відповідності до
законодавства безкоштовним гарячим харчуванням забезпечені всі діти пільгових
категорій (діти-сироти, діти під опікою та діти з малозабезпечених сімей, діти, які
тимчасово покинули територію Донецької та Луганської областей та діти, батьки яких
брали, беруть участь в операції Об’єднаних сил).
Передумовою створення умов для рівного доступу до якісної освіти зокрема є
розв'язання комплексу проблем матеріально-технічного забезпечення.
В усіх закладах освіти району проведено поточні ремонти. В навчально-виховних
закладах приведено в належний стан водопровід шкільних їдалень, відремонтовано
водонагрівачі. Заклади освіти забезпечені проточною холодною та гарячою водою,
холодильним обладнанням, посудом,
меблями, як вже зазначалося вище в
Зіньківському НВК завершено роботи по реконструкції покрівлі навчального корпусу
(кошти державного бюджету – 2631700 грн., кошти місцевого бюджету – 78951 грн.). В
Пилипо - Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено заміну 22 дерев’яних вікон на
металопластикові (кошти державного бюджету – 220869 грн.). Проведено роботи по

утепленню фасадів стін Подолянського НВК кошти державного бюджету - 490900 грн.,
кошти місцевого бюджету – 14727 гривень.
За спонсорські кошти проведено роботи по капітальному ремонту їдальні
Віньковецького ліцею (1119,00 тис.грн.). Закуплено обладнання та меблі для
харчоблоку на 300,00 тис.грн. (кошти обласного бюджету). Встановлено умивальники
при вході в їдальню.
Відремонтована дерев’яна підлога на 30,6 м² в 1 класі Мд.-Олександрівської ЗОШ
І-ІІІ ст. та 30 м² в Старонетечинецькому НВК.
В Осламівській ЗОШ І-ІІІ ст. відремонтована стеля в 2-х класних кімнатах – 80 м²,
та влаштована підвісна стеля «Армстронг» у 2-х класах Подолянського НВК.
Відремонтовано внутрішній санвузол в корпусі №3 Женишковецької ЗОШ І-ІІІ ст.
В усіх котельнях навчальних закладів проведена повірка манометрів,
сигналізаторів та вогнегасників.
Приведено в належний стан склади для зберігання палива. Усі заклади освіти
забезпечені 100% до потреби брикетом та дровами в опалювальний період.
Робота з соціально-правового захисту дітей проводилася системно та у
відповідності до вимог законодавства.
У районі функціонує 8 прийомних сімей, де виховується 16 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та 1 рідна дитина.
Станом на 01.01.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації перебуває 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них 8 дітей-сиріт та 27 дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2019 року проведено 54 профілактичних рейди «Діти вулиці, Підліток»,
в ході яких обстежено умови проживання 74 сімей де проживають малолітні діти. Під
час проведення рейдів у вечірній час письмово ознайомлено із ст.156 КУпАП щодо
заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам
продавців барів, магазинів, кафе.
Відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877, придбано житло на вторинному
ринку для двох осіб, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2019 року послугами районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді охоплено 690 сімей, в яких виховується 843 дитини.
На обліку центру перебуває 101 сім´я, у якій проживає 195 дітей. Під соціальним
супроводом перебувало 20 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Протягом звітного періоду 12 сімей було знято з супроводу. Центром проводиться
робота щодо повернення дітей із закладів державного утримання у біологічні сім’ї.
Соціальною роботою охоплено 5 сімей, 9 дітей з яких перебували в інтернатних
закладах.
У зв’язку із складною ситуацією в країні, пріоритетним напрямком діяльності
центру стала робота із сім’ями вимушених переселенців із зони збройного конфлікту,
сім’ями учасників ООС з метою їх соціального захисту. Соціальними послугами
охоплено 174 сім'ї учасників ООС та 9 сімей вимушених переселенців, з них під
соціальним супроводом перебувало 5 сімей учасників ООС та 1 внутрішньо переміщена
сім´я.
Основними завданнями в галузі культури було визначено реалізацію на території

району державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини,
забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів
культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
Для задоволення культурних потреб жителів району діє система закладів культури:
дитяча школа мистецтв, районний будинок культури, центральна районна бібліотека,
районна бібліотека для дітей, 15 сільських клубів (із них у Подолянському та МайданоКарачієвецькому сільських клубах призупинено діяльність), 15 сільських будинків
культури, 28 сільських публічних бібліотек.
Вся робота закладів культури клубного типу була спрямована на задоволення і
реалізацію творчих потреб та організацію дозвілля жителів району. Робота проводилась
з диференційованим підходом для різних категорій населення до державних,
професійних, народних та релігійних свят.
Відділ культури райдержадміністрації забезпечує реалізацію районних програм:
«Розвитку культурної сфери району на 2017-2021 роки», «Збереження об’єктів
культурної спадщини у Віньковецькому районі на 2018-2020 роки», «Розвитку
літературної творчості на 2016-2020 роки», «Районну програму розвитку краєзнавства
на період 2019-2021 роки».
Одним із пріоритетних напрямків роботи публічних бібліотек району є
інформаційне забезпечення в районі.
Комп’ютеризовано центральну районну бібліотеку, районну бібліотеку для дітей,
22 сільські бібліотеки. Немає комп’ютерів у Гоголівській, Женишковецькій,
Зіньківській №2, Зорянській, Новонетечинецькій та Старонетечинецькій сільських
бібліотеках. До мережі Інтернет підключено центральну районну, районну дитячу та 11
сільських бібліотек.
В районі діє 143 клубних формувань, в т.ч. в районному будинку культури – 14, в
сільській місцевості -129.
При відділі культури райдержадміністрації працює 7 колективів (районний
будинок культури) та 1 дитячий зразковий (районна дитяча школа мистецтв), які
носять звання «народний».
Провідне місце у галузі належить районній дитячій школі мистецтв, в якій
навчається 300 учнів. Для підтримки дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей,
інших категорій, системою пільг в оплаті за навчання користується 65 учнів.
Здійснюється
змістовна
навчально-виховна
та
концертна
діяльність,
забезпечується участь колективів та окремих виконавців дитячої школи мистецтв у
всеукраїнських, обласних та районних конкурсах.
У 2019 році здійснено ряд заходів щодо покращення матеріально-технічного
забезпечення галузі культури, а саме:
- у районній дитячій школі мистецтв проведено поточний ремонт на суму 73,4
тис.грн., в т.ч. 35,6 тис.грн. - бюджетні кошти, 37,8 тис.грн. - спецкошти;
- у районному будинку культури проведено поточний ремонт на суму 25,0
тис.грн., в т.ч. 10,1 тис.грн. - спецкошти, 14,9 тис.грн. - бюджетні кошти;
у центральній районній бібліотеці проведено поточний ремонт на суму 4,9
тис.грн. - бюджетні кошти;
у сільських закладах культури проведено поточні ремонти на загальну суму 358,6
тис.гривень.
Впродовж 2019 року придбано:
- у центральну районну бібліотеку: стелажі, офісні меблі, драбина металева та
інше на суму 49,8 тис.грн. за рахунок бюджетних коштів, комп’ютерна техніка на суму
24,0 тис.грн. – за рахунок спецкоштів;.
- у районний будинок культури: меблі офісні, роутер та інше на суму
18,3 тис.грн. за рахунок бюджетних коштів, комп’ютерна техніка, пральна машина,

мотокоса, пилосос, дрель ударна, ялинка лита новорічна та інше на суму 67,9 тис.грн. за
рахунок спецкоштів;
- у дитячу школу мистецтв: жалюзі на вікна, електрогітара, монітор, офісні меблі,
болгарка та інше на суму 55,7 тис.грн.- за рахунок бюджетних коштів, ноутбук,
системний блок, меблі офісні, сценічні костюми, сценічне взуття та інше на суму 57,6
тис.грн.- за рахунок спецкоштів.
У сільських закладах культури на придбання використано 39,8 тис.гривень.
Нетечинецькою сільською радою придбано будівлю для пристосування під
сільський клуб (використано 147,0 тис.гривень).
В галузі охорони здоровя робота районної державної адміністрації була
направлена на підвищення рівня медичного обслуговування населення. Для
оздоровлення населення Віньковецького району в галузі охорони
здоров’я
функціонують такі заклади: КНП «Віньковецька центральна районна лікарня» та КНП
«Віньковецький центр первинної медико-санітарної допомоги».
До складу Віньковецького центру первинної медико-санітарної допомоги входять
8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини: Віньковецька, Осламівська,
Женишковецька, Майдано-Олександрівська, Зіньківська, Дашковецька, Охрімовецька,
Петрашівська, 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 16 фельдшерських пунктів.
Протягом 2019 року у Віньковецькому центрі ПМСД медичну допомогу в денних
стаціонарах надано 1116 особам, проліковано хворих в стаціонарах вдома – 1096 осіб.
Методом флюорографії обстежено 13450 осіб, що становить 75,4 відсотки до
плану.
ФАП/ФП та амбулаторіями використано коштів для надання невідкладної
допомоги на придбання медикаментів в сумі 239,8 тис.грн., що становить 10,32 грн. на
1 сільського жителя.
Первинну допомогу надають 14 лікарів та 56 осіб середнього медичного персоналу
з фельдшерською та сестринською кваліфікаціями. Усі медичні працівники закладу
пройшли перепідготовку за спеціальністю «сімейна медицина».
З 01 грудня 2019 року запрацювала амбулаторія в с.Петрашівка.
Автоматизовано робочі місця у всіх амбулаторій та на 100% від усіх робочих
місць лікарів, проведено інтернет у всіх амбулаторіях.
Станом на 01 січня 2020 року 18243 жителів району уклали декларації та обрали
свого сімейного лікаря, це 78,5% від усього населення району.
За Державною програмою «Доступні ліки» працюють усі лікарі закладу та
4 аптечні заклади в смт.Віньківці, с.Зіньків.
Забезпечення вакцинами в закладі на сьогоднішній день є 100%.
Віньковецьким центром ПМСД у 2019 році закуплено медичне обладнання та
інвентар для сільських закладів охорони здоров’я на суму 179,2 тис.грн.
(1 біохімічний аналізатор, 2 аналізатори сечі, 2 експрес-аналізатори (холестерин),
1 ноутбук, 2 мікропіпетки. Отримано 3 автомобіля Рено Дастер для Петрашівської,
Дашковецької та Охрімовецької АЗПСМ та медичне обладнання для Петрашівської
АЗПСМ.
Проблемними питаннями залишаються: оновлення автомобільного парку,
оснащення усіх амбулаторій лабораторним обладнанням, проведення капітальних
ремонтів, належного забезпечення пільгових категорій населення частково
безоплатними та безоплатними лікарськими засобами, матеріальне стимулювання
медичних працівників в сільські місцевості, за кошти місцевих бюджетів, забезпечення
закладу медичним обладнанням поза обов’язковим табелем оснащення, забезпечення
проведення протипожежних заходів відповідно до вимог ДСНС, оплату спожитих
енергоносіїв в повному обсязі.

22 лютого 2019 року реорганізовано Віньковецьку центральну району лікарню у
КНП «Віньковецька центральна района лікарня». Отримано ліцензії на медичну
практику, на роботу з наркотичними засобами та з іонізуючим випромінюванням.
В центральній районній лікарні розгорнуто 120 цілодобових ліжок, що складає
50,4 на 10 тис.населення.
В лікарні працює 48 лікарів та 123 осіб середнього медичного персоналу.
Протягом 2019 року придбано 16 ноутбуків на суму 238,6 тис.грн., 4 компютери –
42,7 тис.грн, лапароскоп - 36,4 тис.грн, набір хірургічних інструментів – 9,3 тис.грн.,
інкубатор термостат – 12,8 тис.грн, концентратор кисню – 46,0 тис.грн., установку
компресорну – 58,0 тис.грн, насос шприцевий – 22,0 тис.гривень.
За сприяння Віньковецької районної спілки учасників ООС проведено капітальний
ремонт травматологічної палати загально-хірургічного відділення.
Виконання завдань національних, галузевих та регіональних програм з питань
охорони здоров’я знаходиться на постійному контролі, особлива увага приділяється
профілактиці та ранньому виявленню онкозахворювань і туберкульозу.
Соціальний захист, зайнятість населення та заробітна плата.
Постійно проводиться робота щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної
плати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Середній
розмір заробітної плати за грудень 2019 року становив 9039,2 гривень.
Станом на 01 січня 2019 року заборгованість із заробітної плати по підприємствах
району відсутня.
Протягом 2019 року проведено 11 засідань комісії з питань легалізації оплати
праці, на яких заслухано 37 суб’єктів господарювання.
Важливим питанням соціальної політики є зайнятість населення. Протягом 2019
року 107
роботодавець району проінформував Віньковецький районний центр
зайнятості про потребу у робочій силі, подано 387 вакансій, з них – 281
укомплектовано.
Активними формами соціальної підтримки (працевлаштуванням, іншими
роботами тимчасового характеру та професійним навчанням) охоплено 497 осіб.
Питома вага охоплених склала 79,7%. Протягом 2019 року за сприянням служби
зайнятості працевлаштовано 284 особи.
Одноразовою допомогою для зайняття підприємницькою діяльністю скористалась
2 особи, 7 осіб працевлаштовані на нові робочі місця із наданням компенсації ЄСВ.
Протягом звітного періоду 65 безробітних громадян проходили професійну
підготовку, по закінченню навчання всі працевлаштовані. В громадських роботах та
роботах тимчасового характеру взяли участь 164 особи.
Протягом року на обліку перебувало 246 безробітних особи пільгових категорій, з
них працевлаштовано 77 осіб, що склало 31,3 відсотків.
Вживались заходи щодо соціального захисту громадян. Відповідно до Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» призначено та виплачено допомог
658 сім’ям на суму 13,0 млн.грн., державної соціальної допомоги –
187 малозабезпеченим сім’ям на суму 7,7 млн. гривень. Субсидією на оплату житловокомунальних послуг станом на 01.01.2020р. користується 3507 домогосподарств. За
2019 рік нараховано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 35,4 млн.
гривень.
На обліку перебуває 45 сімей, що переселились з районів проведення
антитерористичної операції, 23 сімям нараховано та виплачено 337,56 тис.грн.
щомісячної адресної допомоги.
За 2019 рік санаторно-курортними путівками забезпечено 53 інвалідів та ветеранів
війни. В районі впроваджено електронну систему контролю за виготовленням та

видачею технічних засобів реабілітації. З початку року видано 463 направленнь на
забезпечення протезно-ортопедичними виробами та ортопедичним взуттям. На обліку
перебуває 59 осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які
забезпечуються згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» компенсаціями різного виду та
пільгами.
Структура Віньковецької районної державної адміністрації.
Станом на 31 грудня 2019 року структура Віньковецької районної державної
адміністрації складалася з апарату та 11 структурних підрозділів.
Роботу райдержадміністрації забезпечує 69 державних службовців, та 8 недержавних службовців.
Робота, яка проведена в Віньковецькому районі відповідно до програми
економічного і соціального розвитку та делегованих повноважень мала системний
характер. І хоча ряд планових завдань, особливо фінансових, з різних причин не було
реалізовано, в цілому спільними зусиллями всіх органів влади, депутатського корпусу
та місцевого бізнесу нам вдалося в 2019 році забезпечити стабільне функціонування
всіх важливих напрямків життєдіяльності Віньковецького району.

