СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
розширеного засідання колегії районної
державної адміністрації
21.02.2019

Славута
Головував: Мельник Олександр Вікторович
заступник
голови
районної
адміністрації

№2

– перший
державної

У засіданні взяли участь члени колегії:
Власюк
Василь Васильович

Крутенчук
Ігор Іванович
Кухарчук
Валентина Іванівна
Поліщук
Яків Михайлович
Радзивілюк
Леонід Анатолійович
Сампір
Андрій Миколайович
Теслюк
Андрій Ростиславович

голова ради з координації діяльності
профспілкових організацій в Славутському
районі, голова Славутської районної
організації Профспілки працівників освіти
та науки України
- керівник апарату районної державної
адміністрації
- начальник управління фінансів районної
державної адміністрації
- Хоровецький сільський голова
-

-

голова Славутської районної ради

-

начальник Славутського районного сектору
Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій області
голова сільськогосподарського кооперативу
«Улашанівський»

-
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Відсутні члени колегії:
Маршук
Богдан Петрович
Притуляк
Петро Петрович

-

голова районної державної адміністрації
(відрядження)
заступник голови районної державної
адміністрації (лікарняний)

На розширене засідання колегії районної державної адміністрації
запрошені:
керівництво Славутської районної ради;
керівники структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації;
сільські голови;
керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій району;
представники засобів масової інформації.
(Список учасників засідання додається. Додаток 1).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан забезпечення законності та правопорядку, запобігання
корупції в районі.
Інформує: Крутенчук
- керівник
апарату
районної
Ігор Іванович
державної адміністрації
2. Про виконання районного бюджету за 2018 рік.
Інформує:

Незборецька
Оксана Миколаївна

- заступник начальника – начальник
бюджетного відділу управління
фінансів
районної
державної
адміністрації

3. Про підсумки роботи органів управління районної ланки цивільного
захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік.
Інформує: Шитманюк
- завідувач сектору з питань
Наталія Олександрівна
цивільного захисту населення
районної державної адміністрації
4. Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами сільських рад у 2018 році.
Інформує: Крутенчук
- керівник
апарату
районної
Ігор Іванович
державної адміністрації
5. Про стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації
у другому півріччі 2018 року та заходи щодо її покращення.
Інформує: Рощук
- начальник загального відділу
Світлана Петрівна
апарату
районної
державної
адміністрації
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Регламент роботи колегії:
для інформацій – до 15 хвилин;
виступаючим – до 5 хвилин кожному виступаючому.
1. Про стан забезпечення законності та правопорядку, запобігання корупції
в районі.
СЛУХАЛИ:

інформацію Крутенчука І.І., керівника апарату районної
державної адміністрації.
(Інформація додається. Додаток 2)

ВИСТУПИЛИ:
Краковецький
Юрій Григорович

- начальник Славутського відділу
поліції
Головного
управління
Національної поліції в Хмельницькій
області

У 2018 році у Славутському відділі поліції усього зареєстровано 8560
звернень громадян, з них 2898 звернень по району, що на рівні 2017 року
(2865). У 2017 році заведено 1073 кримінальних справи, а у 2018 році – 910
кримінальних справ. Слід зазначити, що у 2018 році кількість кримінальних
проваджень зменшилась.
Крім того, у минулому році зменшилась кількість тяжких злочинів на 5 у
порівнянні з 2017 роком. Так, у 2018 році скоєно 8 злочинів цієї категорії, 2017
році – 13. Зменшилась і кількість скоєних вбивств, у 2018 році скоєно 2
вбивства, які розкриті.
За підсумками звітного року зменшилась кількість розбійних нападів. Так,
у 2018 році скоєно 2 злочини цієї категорії, 2017 році – 3. Усі ці злочини
розкриті.
Однак, у 2018 році суттєво збільшилась кількість крадіжок. Так, у 2018
році скоєно 208 злочинів цієї категорії, 2017 році – 167. По району цей
показник становить відповідно 71 та 58.
У 2018 році зареєстровано 11 фактів угонів транспортних засобів, 2017
році – 10 злочинів цієї категорії. На цей час зазначені злочини не розкриті,
наразі вживаються усі необхідні заходи щодо їх розкриття. Слід зазначити, що
7 угонів транспортних засобів на територіях Славутського, Ізяславського та
Шепетівського районів скоєно однією групою осіб, що, звісно,
задокументовано. Сподіваюсь, що у цьому році зазначені злочини будуть
розкриті.
У 2018 році кількість дорожньо-транспортних пригод з травмованими
особами зменшилась на 2 у порівняні з 2017 роком.
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У 2018 році зменшилась кількість злочинів, скоєних неповнолітніми. Так,
у 2018 році вчинено 6 злочинів цієї категорії, 2017 році – 11. Такий показник
досягнуто завдяки профілактичній роботі, яка проводиться серед неповнолітніх.
У 2018 році на правопорушників накладено штраф на загальну суму
1273,435 тис. грн. за порушення правил дорожнього руху та водіння у
нетверезому стані, з них фактично сплачено 580,692 тис. грн.
Працівниками відділу поліції сплачено до бюджетів Славутського району
та м. Славути понад 1 млн. грн. податків.
Значна увага приділяється фактам виявлення адміністративних
правопорушень. Так, у 2018 році складено 33 адміністративних протоколи за
виготовлення, зберігання та збут самогону, з них 12 протоколів щодо фактів,
виявлених у районі. Складено 64 адміністративних протоколи за хуліганство, з
них 22 протоколи у районі, 21 – за дрібні крадіжки (11 у районі), 70 – за
насильство в сім'ї (37 у районі), 135 – за керування транспортним засобом у
нетверезому стані (30 у районі).
Слід зазначити, що у минулому році значно збільшилась кількість фактів
насильства в сім'ї, цей показник по району один з найвищих в області.
Мельник
- перший заступник голови районної
Олександр Вікторович державної адміністрації
Хочу наголосити на тому, що сільські голови також несуть
відповідальність щодо запобігання та виявлення корупції. Так, у разі неподання
посадовою особою органу місцевого самоврядування декларації сільські ради
повинні інформувати про такі факти відповідні органи, з’ясовувати причини,
що спонукають до таких випадків.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити районні заходи з профілактики правопорушень, забезпечення
законності та правопорядку, додержання конституційних прав громадян у 2019
році та районні заходи з профілактики корупційних правопорушень у 2019 році.
2. Інформацію Крутенчука І.І., керівника апарату районної державної
адміністрації, взяти до відома.
3. Рекомендувати голові районної державної адміністрації підписати
розпорядження з цього питання (розпорядження голови райдержадміністрації
від 21 лютого 2019 року № 37/2019-р «Про стан забезпечення законності та
правопорядку, запобігання корупції в районі» додається. Додаток 3).
2. Про виконання районного бюджету за 2018 рік.
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СЛУХАЛИ:

інформацію Незборецької О.М., заступника начальника –
начальника бюджетного відділу управління фінансів
районної державної адміністрації.
(Інформація додається. Додаток 4)

ВИСТУПИЛИ:
Мельник
- перший заступник голови районної
Олександр Вікторович державної адміністрації
Хочу наголосити на тому, що у зв’язку зі створенням в районі чотирьох
сільських об’єднаних територіальних громад значно зменшується доходна
частина районного бюджету. Сільським головам необхідно звернути увагу на
розвиток та наповнення власних місцевих бюджетів.
Поряд з цим, планові показники доходної частини районного бюджету на
2018 рік становили 17,717 млн. грн., до бюджету фактично надійшло 22,5 млн.
грн. (127%).
Сподіваюсь, що така позитивна динаміка щодо виконання бюджету буде
спостерігатись і в поточному році.
ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік.
2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації підписати
розпорядження з цього питання (розпорядження голови райдержадміністрації
від 21 лютого 2019 року № 38/2019-р «Про виконання районного бюджету за
2018 рік» додається. Додаток 5).
3. Про підсумки роботи органів управління районної ланки цивільного
захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік.
СЛУХАЛИ:

інформацію Шитманюк Н.О., завідувача сектору з питань
цивільного
захисту населення
районної
державної
адміністрації.
(Інформація додається. Додаток 6)

ВИСТУПИЛИ:
Сампір
Андрій Миколайович

- начальник Славутського районного
сектору
Головного
управління
Державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області
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У 2018 році Державною служби України з надзвичайних ситуацій
проведено комплексну перевірку роботи районного сектору. Крім того, у
минулому році проведено навчання з евакуації населення, що проживає у 30-км
зоні спостереження Хмельницької АЕС. За результатами проведених
контрольних заходів отримано оцінку «добре».
У минулому році на території Славутського району та м. Славути виникло
34 пожежі, з них 25 у районі, внаслідок яких загинуло 4 особи в Іванівській (1),
Старокривинській (1), Варварівській (2) сільських радах. Внаслідок пожеж
заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 3,655 тис. грн.
Пожежі виникали внаслідок порушення правил пожежної безпеки при
облаштуванні та експлуатації пічного опалення (11), короткого замкнення
електромережі (9), необережного поводження з вогнем (5), необережності під
час паління (4), підпалів (2) та інших причин (3).
Найбільша кількість пожеж зареєстрована на територіях сіл Ганнопіль (6),
Старий Кривин (3), Полянь (2), Лисиче (2). На території Ганнопільської
сільської об’єднаної територіальної громади виникло 7 пожеж, Берездівської –
4, Крупецької – 3, Улашанівської – 3.
У 2019 році основні зусилля районного сектору будуть спрямовані на
проведення профілактичних заходів серед населення з метою зменшення
кількості пожеж та загиблих людей на них.
У поточному році на території області внаслідок пожеж вже загинуло 15
осіб, з них 1 особа в районі (с. Клепачі).
Левосюк
Станіслав Павлович

- начальник реєстраційної служби та
військово-облікового
столу Ганнопільської сільської ради

У 2018 році проводилась робота щодо забезпечення цивільного захисту
населення та об’єктів на території Ганнопільської сільської об’єднаної
територіальної громади. У сільській раді прийнято програму забезпечення
пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів на 2016-2020
роки. Матеріальний резерв створений у повному обсязі (100%). У 2019 році
заплановано придбати силову електростанцію.
У громаді діють Ганнопільська пожежна охорона та пожежна команда
спеціалізованого лісокомунального підприємства «Великоскнитське».
З метою оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій у
селах громади встановлено 10 гучномовців. Крім того, встановлено 7
автономних акустичних систем. Для проведення ефективної роботи з питань
цивільного захисту заплановано закупити пристрій автоматичного дозвону, на
що передбачені кошти у бюджеті сільської ради в сумі 16 тис. грн.
Усе непрацююче населення громади стовідсотково забезпечене засобами
індивідуального захисту органів дихання. У 2017 році закуплено
5000 аерозольних протирадіаційних респіраторів.
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Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий
період сільською радою укладено угоди з сільськогосподарськими
підприємствами щодо залучення техніки до розчищення доріг від снігу. Крім
того, закуплено 2 трактори.
Мельничук
Микола Володимирович

- завідувач відділу реєстрації місця
проживання Берездівської сільської ради

У 2018 році резервний фонд на проведення заходів з цивільного захисту
становив 50 тис. грн. На території Берездівської сільської об’єднаної
територіальної громади створено 15 пунктів обігріву у разі значного зниження
температури повітря. Є в наявності трактор та автомобіль для розчищення доріг
від снігових заметів.
У лютому минулого року проведено профілактичні заходи з підготовки до
пропуску льодоходу, весняної повені та паводку. У березні 2018 року у всіх
навчальних закладах проведено уроки-лекції про небезпечне поводження з
вогнем та надання першої допомоги.
25 квітня минулого року у Берездівському навчально-виховному комплексі
проведені заходи до Дня цивільного захисту. Під час проведення заходів учні
відпрацьовували дії при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій. У
тренуваннях взяли участь пожежники Берездівської пожежної охорони, які
продемонстрували використання засобів пожежогасіння, ознайомили учнів та
педагогів з спецтехнікою та спорядженням. У 2018 році Берездівська пожежна
охорона була забезпечена спецодягом.
У минулому році встановлено систему голосового оповіщення населення у
разі виникнення надзвичайної ситуації. Так, у населених пунктах громади
встановлено 13 гучномовців, з них 12 – у приміщеннях старостатів, 1 –
адміністративному приміщенні Берездівської сільської ради. Крім того, усі
адміністративні будівлі та школи, що розташовані на підвідомчій території,
облаштовані FM-приймачами.
Ковба
Олександр Леонідович

головний
спеціаліст
відділу
комунальної
власності,
охорони
навколишнього
середовища
і
земельних
відносин
Крупецької
сільської ради

Слід зазначити, що у сільській раді створено евакуаційну комісію та 2
збірних евакуаційних пункти в селах Полянь (на базі Полянської гімназії) та
Крупець (на базі Крупецького ліцею).
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У сільській раді створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, яку очолює сільський голова, затверджено план
роботи комісії.
Крім того, у громаді створено два консультаційних пункти в селах
Крупець та Полянь, затверджено план основних заходів на 2019 рік.
У сільській раді створено запас пально-мастильних матеріалів, закуплено
мотопомпу, ранцевий вогнегасник, дві бензопили. Намагаємося виконувати всі
розпорядчі документи з питань цивільного захисту населення.
Мельник
Олександр Вікторович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації

Слід зазначити, що питання, яке розглядається, є надзвичайно важливим,
адже в районі знаходяться потенційно небезпечні об’єкти: Хмельницька АЕС,
військова частина А 1358 с. Цвітоха, в якій зберігаються боєприпаси.
У державі приділяється значна увага питанням цивільного захисту. Це
пов’язано, перш за все, з надзвичайними подіями на військових складах з
боєприпасами, які сталися в державні протягом останніх років.
У подальшому є над чим працювати, адже існує ще ряд невирішених
питань.
ВИРІШИЛИ:
1. Визнати задовільною роботу підприємств, установ та організацій,
сільських рад району, спеціалізованих служб Славутської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Хмельницької області у 2018 році.
2. Інформацію Шитманюк Н.О., завідувача сектору з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрації, взяти до відома.
3. Рекомендувати голові районної державної адміністрації підписати
розпорядження з цього питання (Розпорядження голови райдержадміністрації
від 21 лютого 2019 року № 39/2019-р «Про підсумки роботи органів управління
районної ланки цивільного захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік»
додається. Додаток 7).
4. Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчими комітетами сільських рад у 2018 році.
СЛУХАЛИ:

інформацію Крутенчука І.І., керівника апарату районної
державної адміністрації.
(Інформація додається. Додаток 8)
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ВИСТУПИЛИ:
Мельник
Олександр Вікторович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації

У державі триває процес децентралізації. У зв’язку зі створенням
об’єднаних територіальних громад ряд функцій та повноважень передається на
місця. Крім того, громади отримуються значну фінансову підтримку від
держави на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури.
У 2020 році вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться з
врахуванням проведеної адміністративно-територіальної реформи. В України
кількість областей залишиться незміною, однак відбудеться укрупнення
районів, кількість яких становитиме в межах 100. Крім того, відбудеться
перерозподіл функцій та завдань місцевих органів виконавчої влади (районних
державних адміністрацій) та органів місцевого самоврядування (районних рад).
Хочу наголосити на тому, що органи місцевого самоврядування не можуть
приймати будь-які рішення, що суперечать чинному законодавству України.
Слід пам’ятати, що існують вищі органи влади, контролюючі органи, суди,
тому органи місцевого самоврядування повинні діяти в межах і спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Крутенчука І.І., керівника апарату районної державної
адміністрації, взяти до відома.
2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації підписати
розпорядження з цього питання (Розпорядження голови райдержадміністрації
від 21 лютого 2019 року № 40/2019-р «Про стан здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад
у 2018 році» додається. Додаток 9).
5. Про стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації у
другому півріччі 2018 року та заходи щодо її покращення.
СЛУХАЛИ:

інформацію Рощук С.П., начальника загального відділу
апарату районної державної адміністрації.
(Інформація додається. Додаток 10)

ВИСТУПИЛИ:
Мельник
Олександр Вікторович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації
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Звертаюсь з проханням до всіх керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації та її апарату, а також до керівників органів місцевого
самоврядування вжити заходів щодо підвищення рівня виконавської
дисципліни та забезпечити контроль за виконанням документів. У разі
виявлення фактів недоотримання термінів виконання документів керівництвом
райдержадміністрації будуть вживатися відповідні заходи до посадових осіб, з
вини яких допущено такі порушення.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Рощук С.П., начальника загального відділу апарату
районної державної адміністрації, взяти до відома.
2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації підписати
розпорядження з цього питання (Розпорядження голови райдержадміністрації
від 21 лютого 2019 року № 41/2019-р «Про стан виконавської дисципліни в
районній державній адміністрації у другому півріччі 2018 року та заходи щодо
її покращення» додається. Додаток 11).
Перший заступник голови районної
державної адміністрації, голова колегії

О.Мельник
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Додаток 1
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 30 липня 2015 року № 8
від 24 грудня 2009 року
СПИСОК
учасників розширеного засідання колегії
районної державної адміністрації
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату
Возіян
Катерина Миколаївна
Гринько
Мар’яна Петрівна
Іванов
Микола Іванович
Китюшко
Ольга Олександрівна
Колодніцький
Анатолій Іванович
Котюк
Галина Артемівна
Лихолат
Іван Володимирович
Мазурець
Ольга Вікторівна
Марчук
Володимир Миколайович
Мороз
Сергій Васильович

головний
спеціаліст
відділу
економічного розвитку та торгівлі
райдержадміністрації
- начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
- завідувач юридичного сектору апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу з питань державної
реєстрації райдержадміністрації
- головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів райдержадміністрації
завідувач
сектору
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації
- начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації
- начальник відділу організаційної
роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
- завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної та режимно-секретної
роботи апарату райдержадміністрації
- начальник служби служби у справах
дітей райдержадміністрації
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Мороз
Тетяна Петрівна

Незборецька
Оксана Миколаївна
Нікітюк
Сергій Леонідович
Рощук
Світлана Петрівна
Самолюк
Галина Миколаївна
Ткачук
Людмила Володимирівна
Шевчук
Людмила Борисівна
Шитманюк
Наталія Олександрівна

- адміністратор відділу з організації
діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів
дозвільного
характеру
райдержадміністрації
- заступник начальника – начальник
бюджетного відділу управління фінансів
райдержадміністрації
- завідувач сектору інфраструктури
райдержадміністрації
- начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації
начальник
відділу
фінансовогосподарського забезпечення апарату
райдержадміністрації
- начальник архівного відділу райдержадміністрації
- головний спеціаліст сектору культури
та туризму райдержадміністрації
- завідувач сектору з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрації

Керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій району
Василюк
Вадим Миколайович
Гетьман
Олександр Григорович
Кознюк
Василь Дмитрович
Колесник
Любов Власівна
Костюк
Світлана Калинівна

Краковецький
Юрій Григорович

- начальник Славутського міськрайонного відділу Державної установи «Центр
пробації» у Хмельницькій області
директор
Славутського
району
електромереж
- начальник відділу оподаткування
фізичних осіб Славутського управління
Державної
фіскальної
служби
у
Хмельницькій області
- начальник Славутського районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій
області
- заступник начальника міськрайонного
управління у Славутському районі та
м. Нетішин Головного управління
Держгеокадастру
у
Хмельницькій
області
- начальник Славутського відділу поліції
Головного управління Національної
поліції в Хмельницькій області
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Кузмінчук
Світлана Іванівна
Лавренчук
Олексій Павлович
Олінійчук
Оксана Віталіївна
Паламарчук
Людмила Василівна
Пенчук
Тетяна Михайлівна
Савчук
Віра Романівна
Слесарчук
Таїса Віталіївна

- заступник головного лікаря Славутської
центральної районної лікарні
- заступник голови Славутської районної
ради
- керуючий справами виконавчого
апарату Славутської районної ради
- заступник директора Славутської
міськрайонної
філії
Хмельницького
обласного центру зайнятості
- в. о. директора районної централізованої бібліотечної системи
- голова правління районного споживчого товариства
- заступник головного лікаря комунального підприємства «Славутський центр
первинної медико-санітарної допомоги»

Сільські голови та секретарі сільських рад
Ковальчук
Григорій Григорович
Ковба
Олександр Леонідович
Левосюк
Станіслав Павлович
Мазур
Лариса Олексіївна
Малинюк
Василь Анатолійович
Мельничук
Микола Володимирович
Смолій
Олександр Миколайович

- Лисиченський сільський голова
- головний спеціаліст відділу комунальної власності, охорони навколишнього
середовища і земельних відносин
Крупецької сільської ради
- начальник реєстраційної служби та
військово-облікового столу Ганнопільської сільської ради
- секретар Улашанівської сільської ради
- Старокривинський сільський голова
- завідувач відділу реєстрації місця
проживання Берездівської сільської ради
- Головлівський сільський голова

Представники засобів масової інформації
Завадська
Валентина Віталіївна

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

- кореспондент ПП «Трудівник Полісся»
Сьогодні»

С.Рощук
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Додаток 2
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року

Інформація
«Про забезпечення законності та правопорядку,
запобігання корупції в районі»
Інформує:

Крутенчук
Ігор Іванович

-

керівник
апарату
державної адміністрації

районної

Шановні члени колегії,
присутні!
Забезпечення законності та правопорядку, утвердження прав і свобод
громадян, принципів демократії є головним завданням районної державної
адміністрації та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
районна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування
району та правоохоронними органами забезпечує виконання на території
району Конституції України, указів Президента України та інших законодавчих
актів у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання конституційних прав і свобод громадян.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.02.2018
№ 99/2018-р «Про стан забезпечення законності та правопорядку, запобігання
корупції в районі» затверджені районні заходи з профілактики правопорушень,
забезпечення законності та правопорядку, додержання конституційних прав
громадян у 2018 році та заходи щодо профілактики корупційних правопорушень у 2018 році. Протягом минулого року здійснювався контроль за
виконанням затверджених заходів, а також контроль за виконанням
Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміністрації на
2018 рік та Комплексної програми профілактики злочинності в Славутському
районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від
08.12.2015 № 7-2/2015.
У минулому році проведена значна робота з попередження, виявлення,
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, вживалися заходи
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щодо зміцнення законності та правопорядку, стабілізації криміногенної
ситуації у населених пунктах району.
У 2018 році пріоритетними напрямами роботи Славутського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області було
визначено подальше забезпечення протидії злочинності, зміцнення законності
та правопорядку, підтримання публічної безпеки і порядку, вдосконалення
організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів. Основні зусилля
були спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів оперативно-службової
діяльності, захист конституційних, майнових прав громадян, їх життя, здоров’я,
боротьбу з незаконним обігом зброї, наркотичних засобів, протидію
економічній злочинності.
Про основні показники роботи Славутського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області поінформує
Краковецький Ю.Г., начальник цього відділу.
У 2018 році місцевою прокуратурою розпочато три кримінальних
провадження у бюджетній сфері.
Упродовж звітного періоду прокуратурою пред’явлено позовні вимоги на
загальну суму 29,8 млн. грн., судами розглянуто та задоволено 16 позовів на
загальну суму 319 тис. грн., виконано рішень судів на загальну суму
5,2 млн. грн., з них 5 млн. грн. за рішеннями 2018 року.
Повернуто 1201 га земель, з них 1193 га земель сільськогосподарського
призначення вартістю 36 млн. грн., 6 га земель лісогосподарського призначення
вартістю 178 тис. грн.
Державними обвинувачами упродовж 2018 року взято участь у розгляді
судами 190 кримінальних проваджень, з них 3 ˗ відносно неповнолітніх.
З метою організації взаємодії органів державної влади, місцевого
самоврядування та правоохоронних органів з питань профілактики правопорушень упродовж 2018 року місцевою прокуратурою проводилися
координаційні наради з керівниками правоохоронних органів, у яких брало
участь керівництво райдержадміністрації. На нарадах розглядалися питання
забезпечення законності, правопорядку, попередження та протидії злочинності і
корупції в районі. Крім того, на щотижневих оперативних нарадах голові
райдержадміністрації надавалася інформація про стан криміногенної ситуації в
районі та роботу Славутського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Хмельницькій області.
З метою організації контролю за дотриманням прав і законних інтересів
осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, надання допомоги цим особам в
їх соціальній адаптації при районній державній адміністрації діє районна
спостережна комісія. Упродовж 2018 року проведено 12 засідань цієї комісії.
На цей час на обліку Славутського міськрайонного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» перебуває 27 осіб, засуджених до покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, та осіб, притягнутих до адміністративної
відповідальності у виді громадських, виправних та суспільно корисних робіт,
які проживають на територіях Берездівської (4), Ганнопільської (4), Крупецької
(4), Улашанівської (10) сільських об’єднаних територіальних громад,
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Старокривинської (4) та Хоровецької (1) сільських рад. Організовано
громадський контроль за поведінкою цих осіб, з ними проводиться виховна
робота та надається допомога соціально-побутового характеру.
Питання профілактики злочинності та правопорушень, профілактики
бездоглядності серед неповнолітніх перебуває на постійному контролі у відділі
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Для охоплення учнівської молоді громадською та волонтерською роботою
у навчальних закладах району діють ради профілактики, на яких розглядаються
питання профілактики злочинів, правопорушень, негативних проявів серед
неповнолітніх, превентивного та правового виховання школярів. Навчальними
закладами ведеться облік дітей, схильних до вчинення правопорушень та
злочинів. Так, у 2018 році на обліку перебувало 5 учнів, за якими закріплені
громадські наставники та з якими проводиться планова індивідуальна робота.
Практичними психологами та соціальними педагогами здійснюється соціальнопсихологічний супровід учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах,
батькам надаються рекомендації щодо створення умов для виховання, навчання
та розвитку дітей.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації сприяє у здобутті
повної загальної середньої освіти неповнолітніми, які звільнилися з місць
позбавлення волі, засуджені умовно або з відстрочкою виконання вироку.
Службою у справах дітей райдержадміністрації за поданням виконкомів
сільських рад створено та систематично поновлюється банк даних дітей та
сімей соціально незахищених категорій. У районі проживає 70 неблагополучних сімей, в яких виховується 192 дитини. Питання проживання,
виховання та утримання дітей в цих сім’ях перебуває на контролі в службі у
справах дітей та виконкомах сільських рад, які є органами опіки та піклування
на підпорядкованих територіях.
Спільно з правоохоронними органами забезпечено виконання заходів
районної Програми соціального та правового захисту дітей «Діти Славутчини»
на 2016-2020 роки, згідно з якими на території району протягом 2018 року
проведено 28 цільових рейдів, обстежено умови проживання дітей у 45
неблагополучних сім’ях. За результатами рейдів попереджено про неналежне
виконання батьківських обов’язків 26 батьків, ініційовано притягнення до
адміністративної відповідальності 8 батьків відносно 20 дітей, направлено до
суду 6 позовів щодо позбавлення батьківських прав 9 батьків відносно 14 дітей
та 1 позов щодо відібрання 1 дитини у матері без позбавлення її батьківських
прав. У судовому порядку позбавлено батьківських прав 5 батьків відносно 8
дітей та відібрано 1 дитину у матері без позбавлення її батьківських прав.
На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 21
дитина, що опинилась у складних життєвих обставинах, з них 1 дитина, яка
систематично залишає місце свого постійного проживання, 2 дитини, які
постраждали від психологічного насильства, 18 дітей проживають у сім’ях, де
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Протягом 2018 року працівниками служби взято участь у 60 судових
засіданнях щодо захисту прав та законних інтересів дітей.
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Районна державна адміністрація у межах наданих повноважень проводить
реалізацію державної антикорупційної політики, спрямованої на усунення
причин і умов, що сприяють корупції, вживає заходів, затверджених
Антикорупційною програмою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Протягом 2018 року проводилась робота з питань реалізації державної політики
у сфері запобігання корупції серед державних службовців райдержадміністрації.
При опрацюванні електронних декларацій у Єдиному державному реєстрі
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування, місцевою прокуратурою виявлено 23 факти декларування
завідомо недостовірних відомостей щодо наявності у власності або
користуванні декларантів та членів їх сімей об’єктів нерухомого майна,
транспортних засобів, доходів та видатків. За результатами судових розглядів
протоколів по виявленим фактам 22 особи визнано винними у вчиненні
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено
стягнення у виді штрафу від 850 до 3400 гривень.
Крім того, місцевою прокуратурою внесено 10 подань щодо усунення
причин та умов, що сприяли порушенню вимог антикорупційного законодавства, які розглянуто та задоволено вимоги.
Працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на
апаратних навчаннях надається консультаційна допомога з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства, доводяться зміни в антикорупційному
законодавстві, надаються відповідні роз’яснення.
Здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства при підготовці власних нормативно-правових
актів: проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника
апарату та керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації. Застосовуються методи відкритості та прозорості в роботі,
виявляються причини і умови, що сприяють вчиненню корупційних діянь та
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Матеріали щодо запобігання та протидії корупції періодично
висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.
Для взаємодії та удосконалення механізму зворотного зв’язку з
громадськістю в частині інформування про факти корупційних правопорушень
на офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено функціонування
рубрики «Запобігання проявам корупції», де в розділі «Куди поскаржитись на
корупцію» розміщена інформаційна сторінка з телефонами «гарячих»
телефонних ліній правоохоронних органів.
У райдержадміністрації забезпечено доступ до публічної інформації,
проводиться робота, спрямована на забезпечення кваліфікованого,
неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян,
створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на
звернення.
З метою протидії корупції під час надання адміністративних послуг
фізичним та юридичним особам забезпечено організацію роботи центру
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надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Діяльність центру
здійснюється за принципом організаційної єдності та «єдиного вікна», що
передбачає надання адміністративних послуг в одному приміщенні виключно
через адміністраторів центру. Проведена робота щодо оновлення переліку
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних
послуг районної державної адміністрації. Наразі центром надається 118 видів
адміністративних послуг.
Відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні
закупівлі» в райдержадміністрації забезпечено дотримання процедур закупівель
товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти через систему Prozorro.
Забезпечено доступність до державної служби та удосконалення системи
професійного добору кадрів. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
розміщуються відомості про вакантні посади. Конкурси на заміщення
вакантних посад проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.
Проведена робота щодо організації спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендували на зайняття посад державних службовців.
Слід зазначити, що в районі проводиться значна робота з питань
забезпечення законності та правопорядку, додержання конституційних прав
громадян, яка буде продовжуватись і в поточному році. У подальшому
необхідно активізувати взаємодію районної державної адміністрації з органи
місцевого самоврядування, правоохоронними органами щодо профілактики
правопорушень та своєчасного інформування про виявлені факти райдержадміністрації. Розв’язання проблем корупції є одним із пріоритетів для
українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.
Зміцнення законності та правопорядку, створення правової держави неможливе
без викоренення таких ганебних явищ як корупція, вседозволеність, байдужість
до життєвих проблем громадян.
На розгляд членів колегії пропонується відповідний проект розпорядження
голови райдержадміністрації, яким передбачено затвердити районні заходи з
питань
профілактики
правопорушень,
забезпечення
законності
та
правопорядку, додержання конституційних прав громадян у 2019 році та
районні заходи з профілактики корупційних правопорушень у 2019 році.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 3
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2019

Славута

№ 37/2019-р

Про стан забезпечення законності
та правопорядку, запобігання
корупції в районі
На підставі пункту 2 частини першої статті 2, статей 6, 25, 39 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про
запобігання корупції», відповідно до Комплексної програми профілактики
злочинності в Славутському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
сесії Славутської районної ради від 08 грудня 2015 року № 7-2/2015, наказу
керівника апарату районної державної адміністрації від 20 лютого 2019 року
№ 10-н/від «Про відрядження Б.Маршука», враховуючи інформацію з цього
питання (додаток 1):
1. Визначити керівника апарату райдержадміністрації І.Крутенчука та
завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
В.Марчука відповідальними за координацію роботи з питань запобігання та
виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації,
які не є юридичними особами публічного права.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом
юридичної особи публічного права відповідними наказами визначити
відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції у підпорядкованих підрозділах, у разі їх призначення, переміщення, звільнення або
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покладання обов’язків із запобігання та виявлення корупції на інших осіб
інформувати сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.
3. Затвердити районні заходи з профілактики правопорушень, забезпечення
законності та правопорядку, додержання конституційних прав громадян у 2019
році (додаються).
4. Затвердити районні заходи з профілактики корупційних правопорушень
у 2019 році (додаються).
5. Рекомендувати сільським головам за підсумками 2018 року розглянути
на засіданнях виконавчих комітетів сільських рад за участю дільничних
офіцерів поліції стан криміногенної ситуації, затвердити заходи щодо
запобігання і протидії злочинності та корупції.
6. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати
сільським головам та іншим виконавцям забезпечити виконання затверджених
заходів, про що інформувати сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації до 10 липня та 10 грудня 2019 року для узагальнення та
інформування райдержадміністрації до 20 липня та 20 грудня 2019 року.
7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 лютого 2018 року № 99/2018-р «Про стан
забезпечення законності та правопорядку, запобігання корупції в районі», від
26 липня 2018 року № 346/2018-р «Про хід виконання розпорядження голови
районної державної адміністрації від 27.02.2018 № 99/2018-р «Про стан
забезпечення законності та правопорядку, запобігання корупції в районі».
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови та керівника апарату райдержадміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 37/2019-р

Інформація
про стан забезпечення законності та правопорядку,
запобігання корупції в районі
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
районна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування
та правоохоронними органами забезпечує виконання на території району
Конституції України, указів Президента України та інших законодавчих актів у
сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання конституційних
прав і свобод громадян.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.02.2018
№ 99/2018-р «Про стан забезпечення законності та правопорядку, запобігання
корупції в районі» затверджені районні заходи з профілактики правопорушень,
забезпечення законності та правопорядку, додержання конституційних прав
громадян у 2018 році та заходи щодо профілактики корупційних
правопорушень у 2018 році. Протягом 2018 року здійснювався контроль за
виконанням затверджених заходів, а також контроль за виконанням
Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміністрації на
2018 рік та Комплексної програми профілактики злочинності в Славутському
районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від
08.12.2015 № 7-2/2015.
У минулому році проведена значна робота з попередження, виявлення,
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, вживалися заходи
щодо зміцнення законності та правопорядку, стабілізації криміногенної
ситуації у населених пунктах району.
У 2018 році пріоритетними напрямами роботи Славутського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області було
визначено подальше забезпечення протидії злочинності, зміцнення законності
та правопорядку, підтримання публічної безпеки і порядку, вдосконалення
організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів. Основні зусилля
були спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів оперативно-службової
діяльності, захист конституційних, майнових прав громадян, їх життя, здоров’я,
боротьбу з незаконним обігом зброї, наркотичних засобів, протидію
економічній злочинності.
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У 2018 році рівень злочинності на 10 тис. населення у районі становить
47,9 і збільшився у порівнянні з 2017 роком на 16,5% (2017 рік - 41,1). Однак,
цей показник на 51,3% нижчий ніж по області.
Завдяки проведеним правоохоронними органами превентивним заходам
вдалося попередити вчинення на території району злочинів проти виборчих,
трудових та інших прав і свобод людини і громадянина, громадської безпеки, а
також безпеки виробництва.
У 2018 році рівень вчинених тяжких злочинів зменшився на 12,5% у
порівнянні з 2017 роком. Зменшилась кількість вчинених умисних тяжких
тілесних ушкоджень на 50%, порушень правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту на 62,5%, злочинів проти громадського порядку на
66,7%.
Зменшилась кількість вчинених грабежів та розбоїв на 50%, шахрайств
на 40%.
У 2018 році на 19% зменшилась кількість злочинів, вчинених особами, які
раніше їх скоювали, на 80% зменшилась кількість злочинів, вчинених групою
осіб.
У порівнянні з 2017 роком кількість вчинених особливо тяжких злочинів
збільшилась вдвічі, кількість злочинів середньої тяжкості збільшилась на
62,9%.
Збільшилась кількість злочинів проти життя та здоров’я особи на 5,9 %,
злочинів проти власності на 12,9%.
У 2018 році в районі вчинено 6 незаконних заволодінь транспортними
засобами, у 2017 році такі злочини не вчинялись.
Кількість злочинів, вчинених особами у стані алкогольного сп’яніння,
збільшилась на 40%.
У 2018 році місцевою прокуратурою розпочато три кримінальних
провадження у бюджетній сфері.
Упродовж звітного періоду прокуратурою пред’явлено позовні вимоги на
загальну суму 29,8 млн. грн., судами розглянуто та задоволено 16 позовів на
загальну суму 319 тис. грн., виконано рішень судів на загальну суму
5,2 млн. грн., з них 5 млн. грн. за рішеннями 2018 року.
Повернуто 1201 га земель, з них 1193 га земель сільськогосподарського
призначення вартістю 36 млн. грн., 6 га земель лісогосподарського призначення
вартістю 178 тис. грн.
Зокрема, Рівненським Апеляційним господарським судом винесено
рішення, яким залишено в силі рішення суду першої інстанції щодо
задоволення позовних вимог прокурора в інтересах держави в особі
Славутської районної державної адміністрації до товариства з обмеженою
відповідальністю про розірвання у зв’язку з систематичною несплатою
орендної плати договору оренди земель сільськогосподарського призначення
загальною площею 288,6 га, вартістю 4,8 млн. грн., розташованих на території
однієї із сільських рад Славутського району. Станом на 15.05.2018 рішення
суду виконано.
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17.05.2018 Господарським судом Хмельницької області задоволено позов
місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства аграрної
політики та продовольства України до державного та приватного підприємств
про визнання недійсною угоди про внесення змін до договору про взаємну
участь у веденні рослинницького виробництва та договору про надання послуг
із ведення рослинницького сільськогосподарського виробництва, укладених
відносно 904,6 га земель державної власності сільськогосподарського
призначення вартістю 31,219 млн. грн. на території Цвітоської сільської ради.
Позов по цій справі задоволено, рішення суду набрало законної сили.
Державними обвинувачами упродовж 2018 року взято участь у розгляді
судами 190 кримінальних проваджень, з них 3 ˗ відносно неповнолітніх.
З метою організації взаємодії органів державної влади, місцевого
самоврядування та правоохоронних органів з питань профілактики
правопорушень упродовж 2018 року місцевою прокуратурою проводилися
координаційні наради з керівниками правоохоронних органів, у яких брало
участь керівництво райдержадміністрації. На нарадах розглядалися питання
забезпечення законності, правопорядку, попередження та протидії злочинності і
корупції в районі. Крім того, на щотижневих оперативних нарадах голові
райдержадміністрації надавалася інформація про стан криміногенної ситуації в
районі та роботу Славутського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Хмельницькій області.
Для стабілізації криміногенної ситуації правоохоронні органи мобілізували
зусилля на проведенні комплексних профілактичних і оперативно-пошукових
заходів, здійснювали охорону громадського порядку, у тому числі під час
проведення заходів з масовим перебуванням людей.
З метою організації контролю за дотриманням прав і законних інтересів
осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, надання допомоги цим особам в
їх соціальній адаптації при районній державній адміністрації діє районна
спостережна комісія. Упродовж 2018 року проведено 12 засідань цієї комісії.
Станом на 11.02.2019 на обліку Славутського міськрайонного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» перебуває 27 осіб, засуджених до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та осіб, притягнутих до
адміністративної відповідальності у виді громадських, виправних та суспільно
корисних робіт, які проживають на територіях Берездівської (4), Ганнопільської
(4), Крупецької (4), Улашанівської (10) сільських об’єднаних територіальних
громад, Старокривинської (4) та Хоровецької (1) сільських рад. Організовано
громадський контроль за поведінкою цих осіб, з ними проводиться виховна
робота та надається допомога соціально-побутового характеру.
Питання щодо профілактики злочинності та правопорушень, профілактики
бездоглядності серед неповнолітніх перебуває на постійному контролі у відділі
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Для охоплення учнівської молоді громадською та волонтерською роботою
у навчальних закладах району діють ради профілактики, на яких розглядаються
питання профілактики злочинів, правопорушень, негативних проявів серед
неповнолітніх, превентивного та правового виховання школярів. Навчальними
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закладами ведеться облік дітей, схильних до вчинення правопорушень та
злочинів. Так, у 2018 році на обліку перебувало 5 учнів, за якими закріплені
громадські наставники та з якими проводиться планова індивідуальна робота.
Практичними психологами та соціальними педагогами здійснюється соціальнопсихологічний супровід учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах,
батькам надаються рекомендації щодо створення умов для виховання, навчання
та розвитку дітей.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації сприяє у здобутті
повної загальної середньої освіти неповнолітніми, які звільнилися з місць
позбавлення волі, засуджені умовно або з відстрочкою виконання вироку.
Службою у справах дітей райдержадміністрації за поданням виконкомів
сільських рад створено та систематично поновлюється банк даних дітей та
сімей соціально незахищених категорій. У районі проживає 70 неблагополучних сімей, в яких виховується 192 дитини. Питання проживання,
виховання та утримання дітей в цих сім’ях перебуває на контролі в службі у
справах дітей та виконкомах сільських рад, які є органами опіки та піклування
на підпорядкованих територіях.
Спільно з правоохоронними органами забезпечено виконання заходів
районної Програми соціального та правового захисту дітей «Діти Славутчини»
на 2016-2020 роки, згідно з якими на території району протягом 2018 року
проведено 28 цільових рейдів, обстежено умови проживання дітей у 45
неблагополучних сім’ях. За результатами рейдів попереджено про неналежне
виконання батьківських обов’язків 26 батьків, ініційовано притягнення до
адміністративної відповідальності 8 батьків відносно 20 дітей, направлено до
суду 6 позовів щодо позбавлення батьківських прав 9 батьків відносно 14 дітей
та 1 позов щодо відібрання 1 дитини у матері без позбавлення її батьківських
прав. У судовому порядку позбавлено батьківських прав 5 батьків відносно 8
дітей та відібрано 1 дитину у матері без позбавлення її батьківських прав.
На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 21
дитина, що опинилась у складних життєвих обставинах, з них 1 дитина, яка
систематично залишає місце свого постійного проживання, 2 дитини, які
постраждали від психологічного насильства, 18 дітей проживають у сім’ях, де
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Протягом 2018 року працівниками служби взято участь у 60 судових
засіданнях щодо захисту прав та законних інтересів дітей.
Районна державна адміністрація у межах наданих повноважень проводить
реалізацію державної антикорупційної політики, спрямованої на усунення
причин і умов, що сприяють корупції, вживає заходів, затверджених
Антикорупційною програмою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Протягом 2018 року проводилась робота з питань реалізації державної політики
у сфері запобігання корупції серед державних службовців.
При опрацюванні електронних декларацій у Єдиному державному реєстрі
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування, місцевою прокуратурою виявлено 23 факти декларування
завідомо недостовірних відомостей щодо наявності у власності або
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користуванні декларантів та членів їх сімей об’єктів нерухомого майна,
транспортних засобів, доходів та видатків. За результатами судових розглядів
протоколів по виявленим фактам 22 особи визнано винними у вчиненні
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено
стягнення у виді штрафу від 850 до 3400 гривень.
Крім того, місцевою прокуратурою внесено 10 подань щодо усунення
причин та умов, що сприяли порушенню вимог антикорупційного законодавства, які розглянуто та задоволено вимоги.
Працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на
апаратних навчаннях надається консультаційна допомога з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства, доводяться зміни в законодавстві,
надаються відповідні роз’яснення.
Здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства при підготовці власних нормативно-правових
рішень. Застосовуються методи відкритості та прозорості в роботі, виявляються
причини і умови, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших
правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Матеріали щодо запобігання та протидії корупції періодично
висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.
Для взаємодії та удосконалення механізму зворотного зв’язку з
громадськістю в частині інформування про факти корупційних правопорушень
на офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено функціонування
рубрики «Запобігання проявам корупції», де в розділі «Куди поскаржитись на
корупцію» розміщена інформаційна сторінка з телефонами «гарячих»
телефонних ліній правоохоронних органів.
У райдержадміністрації забезпечено доступ до публічної інформації,
проводиться робота, спрямована на забезпечення кваліфікованого,
неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян,
створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на
звернення, ведення систематичного аналізу та узагальнення звернень для
виявлення причин, що породжують їх, та підвищення рівня правової освіти
населення району. Питання про підсумки роботи зі зверненнями громадян
щорічно розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації.
З метою протидії корупції під час надання адміністративних послуг
фізичним та юридичним особам забезпечено організацію роботи центру
надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Діяльність центру
здійснюється за принципом організаційної єдності та «єдиного вікна», що
передбачає надання адміністративних послуг в одному приміщенні виключно
через адміністраторів центру. Проведена робота щодо оновлення переліку
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних
послуг районної державної адміністрації. Наразі центром надається 118 видів
адміністративних послуг.
Відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні
закупівлі» в райдержадміністрації забезпечено дотримання процедур закупівель
товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти через систему Prozorro.
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Забезпечено доступність до державної служби та удосконалення системи
професійного добору кадрів. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації
розміщуються відомості про вакантні посади. Конкурси на заміщення
вакантних посад проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.
Проведена робота щодо організації спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендували на зайняття посад державних службовців.
Слід зазначити, що в районі проводиться значна робота з питань
забезпечення законності та правопорядку, додержання конституційних прав
громадян, однак необхідно активізувати взаємодію сільських рад з районною
державною адміністрацією, правоохоронними органами в частині профілактики
правопорушень та своєчасного інформування про виконання розпорядчих
документів.
Керівник апарату
адміністрації

І.Крутенчук

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 37/2019-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
з профілактики правопорушень, забезпечення законності
та правопорядку, додержання конституційних прав
громадян у 2019 році
1. У межах повноважень забезпечити виконання заходів Комплексної
програми профілактики злочинності в Славутському районі на 2016-2020 роки.
Управління соціального захисту населення, відділи агропромислового розвитку,
екології
та
природних
ресурсів,
економічного розвитку та торгівлі, освіти,
молоді та спорту, служба у справах дітей
райдержадміністрації, Славутський відділ
поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області,
Славутське
управління
Головного
управління Державної фіскальної служби
у Хмельницькій області, сільські голови
Протягом 2019 року
2. Ініціювати розгляд на засіданнях колегії районної державної
адміністрації за участю керівників правоохоронних органів, та органів
місцевого самоврядування питань щодо ефективності вжитих заходів із
забезпечення громадського порядку та безпеки, боротьби зі злочинністю та
запобігання корупції, за результатами розгляду затверджувати спільні заходи
щодо профілактики злочинності.
Сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, Славутський відділ
поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області,
виконкоми сільських рад
Щопівроку, у разі ускладнення криміногенної обстановки – невідкладно
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3. Проводити систематичний аналіз розгляду звернень громадян щодо
виявлення фактів правопорушень чи передумов до їх вчинення. Забезпечити
оперативне реагування на суспільно резонансні скарги, колективні звернення з
наступним інформуванням голови райдержадміністрації для вжиття заходів
щодо поновлення прав громадян.
Керівник апарату, загальний відділ,
юридичний сектор, сектор взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної та режимно-секретної
роботи апарату, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації
Протягом 2019 року
4. З метою захисту економічних інтересів держави:
1) активізувати роботу, спрямовану на протидію злочинним проявам у
бюджетній сфері;
Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області
Протягом 2019 року
2) активізувати роботу щодо виявлення земельних ділянок, що
використовуються без правовстановлюючих документів, та забезпечення
відшкодування втрат бюджету;
3) провести роботу щодо приведення договорів оренди земель у
відповідність до вимог Податкового кодексу України.
Сільські голови
Протягом 2019 року
5. З метою запобігання порушень громадського порядку забезпечити:
1) чітку систему взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо
охорони громадського порядку та профілактики злочинності на територіях
населених пунктів району;
2) проведення комплексних профілактичних і оперативно-розшукових
заходів з відпрацювання територій сільських рад району щодо забезпечення
охорони громадського порядку та безпеки;
3) оперативність та якість реагування на заяви та повідомлення громадян
про вчинені злочини та правопорушення, удосконалення проведення слідчих
дій та оперативно-розшукових заходів;
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4) охорону громадського порядку під час проведення заходів з масовим
перебуванням людей;
Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області
Протягом 2019 року
5) проведення спільних рейдів щодо виявлення осіб, які зловживають
алкогольними напоями та займаються самогоноварінням, фактів розпивання
спиртних напоїв у заборонених місцях, продажу спиртних напоїв і тютюнових
виробів неповнолітнім особам.
Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області, сільські голови
Протягом 2019 року
6. З метою профілактики рецидивної злочинності:
1) сприяти районній спостережній комісії у вирішенні питань соціальної
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за необхідністю надавати
таким особам допомогу в оформленні документів, вирішенні соціальнопобутових питань, вживати заходів щодо їх працевлаштування та залучення до
громадських робіт;
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Славутська
міськрайонна
філія
Хмельницького
обласного центру зайнятості, Славутський
відділ поліції Головного управління
Національної поліції в Хмельницькій
області,
Славутський
міськрайонний
відділ філії Державної установи «Центр
пробації» у Хмельницькій області,
сільські голови
Протягом 2019 року
2) надавати особам, звільненим з місць позбавлення волі,
довідково-інформаційні, індивідуальні та профорієнтаційні консультації,
сприяти у працевлаштуванні та навчанні за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття, стажуванню на робочому місці безпосередньо у роботодавця,
залученню до громадських та інших робіт тимчасового характеру;
Славутська міськрайонна філія Хмельницького обласного центру зайнятості,
сільські голови
Протягом 2019 року
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3) вживати заходів щодо виправлення засуджених, звільнених від
відбування покарання з випробувальним терміном, та осіб, до яких застосована
пробація.
Славутський міськрайонний відділ філії
Державної установи «Центр пробації» у
Хмельницькій області
Протягом 2019 року
7. З метою запобігання скоєнню злочинів серед неповнолітніх та молоді:
1) забезпечити виконання Закону України «Про охорону дитинства» щодо
соціально-правового захисту дітей, приділивши особливу увагу стану
профілактичної роботи із запобігання випадкам насильства та жорстокого
поводження з дітьми;
2) забезпечити проведення профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, а також своєчасне
повернення таких дітей у сім’ї та навчальні заклади за місцем проживання,
посилення їх соціальної та правової опіки, покращення виховної роботи з ними;
3) проводити в навчальних закладах просвітницькі заходи з питань
формування здорового способу життя, правової освіти та виховання,
профілактики правопорушень і злочинів серед підростаючого покоління.
Служба у справах дітей, відділ освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації,
Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Хмельницькій області, сільські голови
Протягом 2019 року
8. Забезпечити належні умови роботи дільничних офіцерів поліції на
дільницях обслуговування, надавати їм всебічну допомогу у здійсненні ними
службової діяльності.
9. Активізувати роботу адміністративних комісій при виконавчих
комітетах сільських рад.
10. У межах повноважень вжити заходів щодо посилення контролю за
дотриманням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, притягнення винних осіб до відповідальності за продаж
спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, активізувати роботу з
ліквідації місць стихійної торгівлі.
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11. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо
відповідальності за незаконний посів рослин, які є сировиною для виготовлення
наркотичних речовин.
Сільські голови
Протягом 2019 року
12. Забезпечити своєчасне виявлення осіб похилого віку, з інвалідністю,
недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих і тих, хто
втратив здатність до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги.
Організувати моніторинг умов їх життя з метою попередження випадків
знущання, незаконного відчуження житла тощо, за необхідністю проводити
роботу з відновлення порушених прав.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в
Хмельницькій області, сільські голови
Протягом 2019 року
Керівник апарату
адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

І.Крутенчук

С.Рощук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 37/2019-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
з профілактики корупційних правопорушень
у 2019 році
1. Вживати заходів щодо забезпечення відкритості та прозорості в роботі
підпорядкованих установ, усунення причин і умов, що сприяють вчиненню
корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Керівник апарату, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, сільські
голови
Протягом 2019 року
2. Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційного
законодавства при підготовці власних нормативно-правових рішень.
Керівник
апарату,
юридичний
сектор
апарату, керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації
Протягом 2019 року
3. Здійснювати заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його
усунення, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики у діяльності посадових і службових осіб.
Керівник апарату, керівники структурних
підрозділів, відповідальні особи з питань
запобігання та виявлення корупції в апараті
та структурних підрозділах райдержадміністрації
Протягом 2019 року
4. Розмістити на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації
адреси і контактні телефони спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції для повідомлення про факти корупційних правопорушень.
Відділ організаційної роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Березень 2019 року
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5. Забезпечити вжиття належних заходів щодо недопущення порушення
посадовими і службовими особами, уповноваженими на виконання функцій
держави,
заборон
та
обмежень,
встановлених
антикорупційним
законодавством.
Керівник
апарату,
сектор
управління
персоналом, відповідальні особи з питань
запобігання та виявлення корупції в апараті
та
структурних
підрозділах
райдержадміністрації
Постійно
6. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору, щорічного оцінювання результатів
службової діяльності.
Сектор управління персоналом апарату,
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
Постійно
7. Забезпечити контроль за виконанням посадовими особами Славутської
райдержадміністрації (у тому числі тими, що припиняють (припинили)
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави) розділу VII «Фінансовий
контроль» Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
Керівник
апарату,
сектор
управління
персоналом, відповідальні особи з питань
запобігання та виявлення корупції в апараті
та
структурних
підрозділах
райдержадміністрації
Постійно
8. У разі встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в районній
державній адміністрації, відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» повідомляти про такі випадки Національне агентство з питань
запобігання корупції.
Відповідальні особи з питань запобігання та
виявлення корупції в апараті та структурних
підрозділах райдержадміністрації
У 10-ти денний термін після встановлення
факту неподання чи несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами декларування
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9. Здійснювати в межах компетенції кваліфікований, всебічний та
об’єктивний розгляд звернень та запитів відповідно до законів України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення
громадян» та контроль за своєчасністю та повнотою надання відповідей
ініціаторам звернень (запитів).
Загальний відділ, юридичний сектор апарату,
структурні підрозділи райдержадміністрації,
відповідальні особи з питань запобігання та
виявлення корупції в апараті та структурних
підрозділах райдержадміністрації
Протягом 2019 року
10. З метою зменшення корупційних ризиків вжити заходів щодо
недопущення порушень фінансової дисципліни, нецільового використання
коштів, забезпечити прозорість процедур закупівель товарів, робіт та послуг за
бюджетні кошти.
Управління фінансів, відділ фінансовогосподарського
забезпечення
апарату,
керівники структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи
публічного права, сільські голови
Протягом 2019 року
11. Вжити заходів, спрямованих на викриття фактів хабарництва з боку
осіб, уповноважених на виконання функцій держави та наділених
розпорядчими, дозвільними та контролюючими функціями.
Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області
Протягом 2019 року
12. Інформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення
державними службовцями корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією.
Відповідальні особи з питань виявлення та
запобігання корупції апарату та структурних
підрозділів райдержадміністрації
Протягом 2019 року
Керівник апарату
адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

І.Крутенчук
С.Рощук
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Додаток 4
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року
Інформація
«Про виконання районного бюджету за 2018 рік »
Інформує:

Незборецька
Оксана Миколаївна

-

заступник начальника – начальник
бюджетного відділу управління
фінансів
районної
державної
адміністрації

Шановні члени колегії,
присутні!
Планові показники доходної частини загального фонду районного
бюджету на 2018 рік були заплановані в сумі 17716,99 тис. грн., до бюджету
фактично надійшло 22521,65 тис. грн. або 127,1% до планових призначень.
Плановані показники спеціального фонду районного бюджету виконано на
388,8%, фактичні надходження становлять 6450,86 тис. грн.
Слід зазначити, що планові показники районного бюджету на 2018 рік
виконано по всіх видах податків і зборах, відсоток виконання становить в
межах 117-180. Додатково до бюджету надійшло 4804,663 тис. грн.
Базова дотація з державного бюджету надійшла до районного бюджету в
сумі 6041,7 тис. грн. (100% до планових призначень на 2018 рік).
Освітня та медична субвенції з державного бюджету надійшли відповідно
в сумах 22913,1 тис. грн. та 8870,8 тис. грн. (100% до планових показників).
До районного бюджету додатково надійшла субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій в сумі 1585,0 тис. грн. (100%).
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження, надійшла в сумі 1542,05 тис. грн. (100%), з
обласного бюджету зазначена субвенція надійшла у розмірі 2028,8 тис. грн.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшла в сумі
10920,18 тис. грн. (100%).
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Субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та субсидій за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету надійшли в сумі 50322,69 тис.
грн., що становить 99,6% до річних уточнених показників, зазначений обсяг
коштів профінансовано відповідно до фінансових зобов’язань.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 2808,01 тис. грн.
(100%).
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
надійшла в сумі 25,946 тис. грн., що становить 96,5% до річних призначень та
100% до потреби.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 490,83 тис. грн.,
що складає 92,3% до річних призначень та 100% до потреби.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері охорони
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла в сумі 44147,2 тис.
грн. (100%).
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету надійшла в сумі 1936,69 тис. грн., що становить 100% до
річних призначень та 100% до зареєстрованих фінансових зобов’язань.
Обсяг субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету становить 509,94 тис. грн. (100%), зазначені
кошти профінансовано відповідно до потреби.
Обсяг інших субвенцій становить 5443,536 тис. грн., а саме:
з обласного бюджету – 308,484 тис. грн.;
з бюджетів сільських рад – 922,541 тис. грн.;
з бюджету Берездівської сільської ради – 1192,288 тис. грн.;
з бюджету Ганнопільської сільської ради – 881,54 тис. грн.;
з бюджету Крупецької сільської ради – 2138,683 тис. грн.
Інші субвенції з обласного та місцевих бюджетів надійшли в сумі
308,484 тис. грн., що становить 99,1% до річних показників з врахуванням змін.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів в сумі
6450,86 тис. грн., що становить 388,8% до річних призначень з врахуванням
змін.
Доходна частина загального та спеціального фондів районного бюджету на
2018 рік з урахуванням трансфертів виконана на 123,2%, до бюджету фактично
надійшло 41966,6 тис. грн., планові показники становили 34065,96 тис. грн.,
обсяг додаткових коштів становить 7900,640 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету на 2018 рік становлять
231563,33 тис. грн. (98% до уточнених річних призначень), видатки
спеціального фонду - 15368,90 тис. грн. (97,5%).
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Видатки загального фонду районного бюджету на утримання органів
місцевого самоврядування (Славутської районної ради) становлять 2851,65 тис.
грн. або 99,2% до річних призначень (2851,65 тис. грн.).
Видатки загального фонду районного бюджету на фінансування установ
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації становлять
45514,096 тис. грн. або 97,2% до річних призначень з врахуванням змін
(46837,931 тис. грн.), видатки спеціального фонду - 8730,07 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету на фінансування установ
культури становлять 3201,12
тис. грн. (97% до річних призначень з
врахуванням змін - 3298,7 тис. грн.), видатки спеціального фонду - 289,5 тис.
грн.
Видатки загального фонду районного бюджету на фінансування закладів
охорони здоров'я становлять 64330,82 тис. грн. або на 97,9% до річних
призначень з врахуванням змін (65680,11 тис. грн.), видатки спеціального
фонду - 5052,29 тис. грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без врахування
субвенцій з державного та обласного бюджетів) на 2018 рік передбачені в сумі
4474,19 тис. грн., фактично використано 4319,411 тис. грн.
Видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді становлять 415,238 тис. грн. або 98,9% до річних призначень з
врахуванням змін (419,97 тис. грн.).
На компенсаційні виплати спрямовано кошти районного бюджету в сумі
350,29 тис. грн., надання матеріальної допомоги – 101,07 тис. грн., реалізацію
молодіжних програм та заходів стосовно дітей, сім’ї та молоді – 20,0 тис. грн.,
надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством
пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян – 1008,493 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету на утримання Славутського
районного територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) становлять 2424,32 тис. грн. або 97,4% до річних
призначень (2489,73 тис. грн.).
Видатки районного бюджету з врахуванням трансфертів (субвенцій) на
надання пільг, субсидій та допомог передбачені в сумі 105310,069 тис. грн. та
фактично становлять 104607,195 тис. грн. Зазначений обсяг коштів спрямовано
на:
утримання прийомної сім’ї (133,53 тис. грн.);
виплату допомог сім’ям з дітьми (54121,59 тис. грн.);
надання пільг та субсидій (50322,691 тис. грн.);
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (7,385 тис. грн.);
поховання учасників бойових дій та інвалідів (12,137 тис. грн.);
компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування
автотранспорту (9,862 тис. грн.).
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Видаткова частина загального та спеціального фондів районного бюджету
(з урахуванням трансфертів, але без урахування кредитування по цим фондам)
виконана на 98% до річних показників з урахуванням змін. Планові
призначення становили 252099,844 тис. грн., фактичні видатки за 2018 рік 246932,234 тис. грн.
Зазначений обсяг видатків дозволив забезпечити своєчасну виплату
заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, допомог
сім’ям з дітьми, пільг, субсидій громадянам, які перебувають на обліку в
управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, оплату за
спожити енергоносії та комунальні послуги районними бюджетними
установами та організаціями, придбання продуктів харчування, медикаментів
для установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, а також
інші витрати для виконання бюджетними установами своїх основних функцій.
Кредиторська заборгованість відсутня, за винятком коштів, що
фінансуються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету на надання
пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та придбання
твердого палива пільговим категоріям населення та надання субсидій.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 5
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2019

Славута

№ 38/2019-р

Про виконання районного
бюджету за 2018 рік
На підставі статей 6, 13, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, відповідно до
наказу керівника апарату районної державної адміністрації від 20 лютого 2019
року № 10-н/від «Про відрядження Б.Маршука»:
Схвалити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік (додається).
Перший заступник
голови адміністрації

О.Мельник

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук

СХВАЛЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 38/2019-р

ЗВІТ
про виконання районного бюджету за 2018 рік
Доходи загального та спеціального фондів
Код

1
11010000
11020000
21010000

22010000
22080000
24060000

Найменування доходів
згідно з бюджетною класифікацією

2
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність
Плата за надання адміністративних послуг
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
Інші надходження

Затверджено
сесією
районної ради
на 2018 рік з
урахуванням
змін,
грн.
3
17 336 858
22 630
1 430

У відсотках до
показників,
затверджених
сесією
районної ради
на 2018 рік з
урахуванням
змін
4
5
21 809 162
125,8
41 504
183,4
2 843
198,8

Виконано
за 2018 рік,
грн.

276 510
53 260

521 609
105 652

188,6
198,4

25 000

39 359

157,4

41
1
2
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,
безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
Всього доходів загального фонду без трансфертів
40000000 Офіційні трансферти, всього:
41020000 Дотації з Державного бюджету місцевим бюджетам
41020100 Базова дотація
41030000
41033900
41034200
41034500
41035100

41040000
41040200

41050000
4105010041050700
41050800

41051000
41051200

Субвенції з Державного бюджету
Освітня субвенція з державного бюджету
Медична субвенція з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам соціального
характеру
Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціальноекономічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

3

4
1 300

1 522

5
117,1

17 716 988
219 107 575
6 041 700
6 041 700

22 521 651
217 742 243
6 041 700
6 041 700

127,1
99,4
100
100

34 915 900
22 913 100
8 870 800
1 585 000

34 910 950
22 913 100
8 870 800
1 585 000

100
100
100
100

1 547 000

1 542 050

99,7

10 920 177
10 920 177

10 920 177
10 920 177

100
100

167 229 798
105 279 552

165 869 416
104 577 813

99,2
99,3

2 076 726

2 028 882

97,7

2 995 250

2 808 015

93,7

26 900

25 946

96,5

42
1
41051400

41051500
41052000

41053000

41053300

41053900

21110000
31030000
33010100

25000000
41050000
41051100

2
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів
спільного користування
Інші субвенції з місцевого бюджету
Всього доходів загального фонду з трансфертами
Доходи спеціального фонду
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та
майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної власності
(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які
підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим)
Власні надходження бюджетних установ
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

3
531 837

4
490 831

5
92,3

44 147 200

44 147 200

100

1 951 900

1 936 690

99,2

510 000

509 936

100

3 916 800

3 900 567

99,6

5 793 633
236 824 563
2 251 540

5 443 536
240 263 894
6 450 858
2 424

94
101,5
286,5
0

592 360

592 382

100

284 540

284 598

100

1 374 640
2 137 098
316 511

5 571 454
2 096 296
311 511

405,3
98,1
98,4

43
1
41053900

2
Інші субвенції з місцевого бюджету
Всього доходів загального фонду з трансфертами

3
1 820 587
4 338 638

4
1 784 785
8 547 154

5
98
194,8%

Видатки районного бюджету
Загальний фонд

КПКВК

1
110100
0110150

0110191
0110180
0119800
0110180
0110180
0600000
0610000
0611020

Найменування показників

Затверджено
сесією районної
ради
на 2018 рік
з урахуванням
змін,
грн.

Виконано
за
2018 рік,
грн.

У відсотках до
показників,
затверджених
сесією районної
ради на 2018 рік
з урахуванням
змін

2
Славутська районна рада (головний розпорядник)
Славутська районна рада (відповідальний виконавець)

3
3 924 787
3 527 852

4
3 897 274
3 500 957

5
99,3
99,2

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Проведення місцевих виборів
Інша діяльність у сфері державного управління
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів
Славутський
районний
трудовий
архів
(відповідальний
виконавець)
Інша діяльність у сфері державного управління
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний
розпорядник)
Відділ
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

2 873 416

2 851 651

99,2

98 976
475 460
80 000

98 976
470 330
80 000

100
98,9
100

396 935

396 317

99,8

396 935
46 837 931

396 317
45 514 096

99,8
97,2

46 837 931

45 514 096

97,2

43 910 941

42 772 434

97,4

44
1
0611090
0611150
0611161
0611060

0613140

0615031
1010000
1010000
1014030
1014081
1010000
1014060
1014082
0810000

0813230

2
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного
вихователя
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл
Сектор культури та туризму райдержадміністрації (головний
розпорядник)
Сектор культури та туризму райдержадміністрації (відповідальний
виконавець)
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Районний будинок культури (відповідальний виконавець)
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
(головний розпорядник)
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг

3
468 330

4
410 878

5
87,7

910 900
1 087 220
12 670

882 249
1 058 037
10 860

96,9
97,3
85,7

33 600

33 600

100

414 270

346 038

83,5

3 298 695

3 201 117

97

2 214 365

2 163 073

97,7

2 040 645
173 720
1 084 330
1 065 640

2 009 064
154 009
1 038 044
1 031 706

98,5
88,7
95,7
96,8

18 690
109 344 284

6 338
108 491 371

33,9
99,2

106 854 559

106 067 052

99,3

136 910

133 527

97,5

45
1
0813010

2
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг

3
41 800 300

4
41 623 263

5
99,6

3 774 300

3 646 200

96,6

38 026 000

37 977 063

99,9

8 703 412

8 699 428

100,0

1 101 193

1 101 193

100,0

7 602 219

7 598 235

99,9

1 041 460

1 008 493

96,8

2 500

93

3,7

46 260
980 700

37 328
961 675

80,7
98,1

12 000

9 397

78,3

54 638 930

54 121 594

99,1

0813041

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
на залізничному транспорті
Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям,
тимчасової допомоги дітям
Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

400 825

400 825

100

0813042
0813043

Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги при народженні дитини

20 640
16 128 494

20 640
16 107 854

100
99,9

0813011
0813012
0813020
0813021

0813022
0813030

0813031
0813032
0813033
0813035
0813040

46
1
0813044

2
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

3
2 784 777

4
2 784 777

5
100

0813045
0813046
0813047
0813081

Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Одноразові допомоги згідно із заявами та зверненнями громадян

7 302 439
195 387
10 970 286
10 785 772

7 302 439
195 387
10 970 286
10 678 485

100
100
100
99

1 926 400

1 909 881

99,1

3 905 490

3 629 087

92,9

150 050

53 767

35,8

68 370

68 166

99,7

7 385

7 385

100

12 690

12 137

95,6

367 030

350 290

95,4

10 442

9 862

94,4

136 000
136 000

101 073
101 073

74,3
74,3

0813082

0813083
0813084

0813085

0813050
0813090
0813160

0813171

0813242
0813242

47
1
0813104
0813104
0813104

0210000
0212000
0212000
0212010
0212144
0212146
0212000
0212000
0212111
0212146
0213000
0213130
0213121
0213123
0213000

2
Комунальна установа "Славутський районний центр надання
соціальних послуг" (відповідальний виконавець)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Районна державна адміністрація (головний розпорядник)
Славутська центральна районна лікарня ім. Михайлова
(відповідальний виконавець)
Охорона здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
Комунальне підприємство "Славутський центр первинної медикосанітарної допомоги" (відповідальний виконавець)
Охорона здоров’я
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань
Славутський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (відповідальний виконавець)
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Заходи державної політики з питань сім'ї
Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний
виконавець)

3
2 489 725

4
2 424 319

5
97,4

2 489 725

2 424 319

97,4

2 489 725

2 424 319

97,4

67 875 990
52 815 015

66 466 125
51 582 541

97,9
97,7

52 815 015
49 662 674
2 238 736

51 582 541
48 725 468
1 958 678

97,7
98,1
87,5

913 605

898 395

98,3

12 865 097

12 748 276

99,1

12 865 097
11 826 802

12 748 276
11 709 981

99,1
99

1 038 295

1 038 295

100

419 970

415 238

98,9

419 970
415 090

415 238
410 358

98,9
98,9

4 880
20 000

4 880
20 000

100
100

48
1
0213110
0213112
0217000
0217140
0210000
0217460
0217461
0218110
0219800
0210191
0218220
3710000
3719510

3719710

3718500
3719260

3719620

2
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
Інші заходи у сфері сільського господарства
Районна державна адміністрація (відповідальний виконавець)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів
Проведення місцевих виборів
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Управління фінансів райдержадміністрації (головний розпорядник)
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування
Нерозподілені трансферти з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціальноекономічної компенсації ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

3
20 000
20 000
25 000

4
20 000
20 000
25 000

5
100
100
100

25 000
1 730 908
1 210 000

25 000
1 675 070
1 210 000

100
96,8
100

1 210 000

1 210 000

100

137 328

94 080

68,5

304 180

299 040

98,3

400
79 000
4 390 709
70 000

400
71 550
3 993 349
67 250

100
90,6
90,9
96,1

70 000

70 000

100

355 000
2 726 098

0
2 686 552

0
98,5

509 600

509 536

100
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1
3719770
3718700

2

3

Інші субвенції з місцевого бюджету
Загальнорайонні видатки
Резервний фонд
ВСЬОГО:

660 011
665 000
665 000
236 337 396

4
660 011
0
0
231 563 332

5
100
0
0
98

Спеціальний фонд

КПКВК

Найменування показників

1
0100000

2
Славутська районна рада (головний розпорядник)

0110000
0110150

Славутська районна рада (відповідальний виконавець)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів
Славутський районний трудовий архів (відповідальний
виконавець)
Інша діяльність у сфері державного управління
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний
розпорядник)
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)

0119800
0111000
0110180
0600000
0611000

Затверджено
сесією районної
ради на 2018 рік
з урахуванням
змін,
грн.
3
150 027

У відсотках до
показників,
Виконано
затверджених
за
сесією
2018 рік,
районної ради
грн.
на 2018 рік з
урахуванням
змін
4
5
65 455
43,6

146 970
86 970

63 217
63 217

43
72,7

60 000

0

3 057

2 238

73,2

3 057
8 908 973

2 238
8 730 070

73,2
98

8 908 973

8 730 070

98

0

50
1
0611020

0611161
1010000
1014000
1014030
1014000
1014060
0810000
0813104
0813104

0813104

0813242
0210000
0212000
0212000
0212010
0212000
0212000

2
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Сектор культури та туризму райдержадміністрації (головний
розпорядник)
Сектор
культури
та
туризму
райдержадміністрації
(відповідальний виконавець)
Забезпечення діяльності бібліотек
Районний будинок культури (відповідальний виконавець)
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
(головний розпорядник)
Комунальна установа "Славутський районний центр надання
соціальних послуг" (відповідальний виконавець)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального
обслуговування
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Районна державна адміністрація (головний розпорядник)
Славутська центральна районна лікарня ім. Михайлова
(відповідальний виконавець)
Охорона здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Комунальне підприємство "Славутський центр первинної
медико-санітарної допомоги" (відповідальний виконавець)
Охорона здоров’я

3
8 897 085

4
8 725 034

5
98,1

11 888
294 504

5 036
289 504

42,4
98,3

278 738

278 132

99,8

278 738
15 766
15 766

278 132
11 372
11 372

99,8
72,1
72,1

80 501

80 501

100

80 501

80 501

100

80 501

80 501

100

74 001

74 001

100

6 500
5 134 763
4 598 029

6 500
5 093 766
4 558 383

100
99,2
99,1

4 598 029
4 598 029
495 054

4 558 383
4 558 383
493 902

99,1
99,1
99,8

495 054

493 902

99,8

51
1
0212111
0313000
0213120
0213123
0210000
0219800
3710000
3719770

2
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Славутський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (відповідальний виконавець)
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
Заходи державної політики з питань сім`ї
Районна державна адміністрація (відповідальний виконавець)
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів
Управління
фінансів
райдержадміністрації
(головний
розпорядник)
Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО:

3
495 054

4
493 902

5
99,8

3 000

3 000

100

3 000
3 000
38 680
38 680

3 000
3 000
38 481
38 481

100
100
99,5
99,5

1 193 680

1 109 606

93

1 193 680
15 762 448

1 109 606
15 368 902

93
97,5

Заступник начальника – начальник бюджетного
відділу управління фінансів адміністрації

О.Незборецька

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук

Додаток 6
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року
Інформація
«Про підсумки роботи органів управління районної ланки цивільного
захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік»
Інформує:

Шитманюк
Наталія Олександрівна

-

завідувач
сектору
з
питань
цивільного
захисту
населення
районної державної адміністрації

Шановні члени колегії,
присутні!
Протягом 2018 року організація роботи з питань цивільного захисту
населення та територій району проводилась відповідно до Конституції України,
Кодексу цивільного захисту України, наказів і розпоряджень начальників
цивільного захисту області та району та інших нормативно-правових актів.
Розроблено та затверджено план основних заходів з підготовки
Славутської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Хмельницької області у 2018 році, який виконано.
Загальне керівництво цивільним захистом населення і території району
здійснюється головою райдержадміністрації. У 2018 році безпосередня
організація виконання заходів цивільного захисту населення покладалася на
сектор з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації.
З метою координації діяльності виконавчих комітетів сільських рад,
пов’язаної з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на
надзвичайні ситуації природного і техногенного походження, при районній
державній адміністрації створено і функціонує постійно діючий орган - комісія
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У 2018 році
проведено 7 засідань комісії, у тому числі 1 позачергове. Рішення комісії
доводяться до виконавців у встановленому порядку, голова комісії здійснює
контроль за їх виконанням.
Наступним органом управління, який координує діяльність виконавчих
комітетів сільських рад з питань цивільного захисту, є районна комісія з питань
евакуації, яка забезпечує оперативне та організоване проведення евакуаційних
заходів у разі виникнення аварії на Хмельницькій АЕС та інших надзвичайних
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ситуацій техногенного та природного характеру, а також роботу з питань
евакуації населення.
З метою забезпечення ефективного управління цивільним захистом,
своєчасного оповіщення керівного складу та населення району про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у районі функціонує система
оповіщення та зв’язку, яка є складовою єдиної національної системи
оповіщення та зв’язку.
Оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру здійснюється за допомогою сил і засобів
цеху телекомунікаційних послуг № 12 ПАТ «Укртелеком», телерадіокомпанії
«Контакт-Славута», 10 установлених електросирен, 50 систем голосового
оповіщення (гучномовного зв’язку), 77 гучномовців, 25 мобільних акустичних
систем типу «Кларіті» у населених пунктах та на об’єктах господарської
діяльності.
У 2018 році з метою відновлення системи оповіщення та зв’язку району у
разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного
або природного характеру за кошти субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС,
придбано 25 мобільних акустичних систем типу «Кларіті» для населених
пунктів району на загальну суму 154,7 тис. грн.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2017 № 651/2017-р
«Про навчання керівного складу та фахівців району, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Хмельницької області у 2018 році» затверджено план комплектування
Навчально-методичного центру. До навчання у цьому центрі залучено 34 особи
(113%), за результатами навчання загальна оцінка слухачів «відповідає
вимогам».
Короткострокове підвищення кваліфікації за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту здійснювалося на базі Славутських
курсів ІІІ категорії. Протягом 2018 року до навчання залучено 50 осіб (100%).
У 2018 році навчальними закладами району виконано навчальну програму
з предмету «Основи безпеки життєдіяльності». Відповідно до плану в освітніх
закладах району в квітні 2018 року проведено День цивільного захисту та
Тиждень безпеки дитини. Усього у проведенні заходів взяли участь 4027 осіб.
Відповідно до вимог керівних документів розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 31.05.2018 № 238/2018-р сільським
головам, головам, обраним сільськими об’єднаними територіальними
громадами, рекомендовано створити на підвідомчих територіях консультаційні
пункти. У районі створено мережу з 36 консультаційних пунктів, розроблено
плани роботи консультаційних пунктів на 2018 рік, призначено відповідальних
осіб.
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Для захисту населення передбачено використання 6120 заглиблених
приміщень, погребів, підвалів, які забезпечують укриття всього населення
району.
Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.08.2018
№ 373/2018-р «Про фонд захисних споруд цивільного захисту району» до
фонду захисних споруд району належать 6 протирадіаційних укриттів
(1 – державне, 2 – комунальних, 3 – приватних) та 15 найпростіших укриттів.
У 2018 році проводились заходи з переведення захисних споруд зі стану
«обмежено готові» в стан «готові». Відповідно до акта оцінки стану готовності
захисної споруди цивільного захисту Славутського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» від 01 грудня 2018 року протирадіаційне укриття № 86050
переведено в стан «готове».
Накопичення і зберігання медичних засобів для профілактики радіаційного
опромінення проводиться у повному обсязі. Калій йодид (у пігулках по 0,25 г)
зберігається в медичних закладах (лікарнях, фельдшерсько-акушерських
пунктах, аптеках) району, кінцевий строк придатності цього препарату ˗
листопад 2019 року.
Для оперативного проведення профілактичних заходів розроблений
план-розрахунок видачі йодистого калію кожній сім’ї, яка проживає у районі.
Медичні заклади району готові до роботи в екстремальних ситуаціях.
Для забезпечення заходів з цивільного захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт у районі
розпорядженням голови адміністрації від 01.09.2015 № 317/2015-р (зі змінами)
створено 9 спеціалізованих служб.
Для виконання заходів цивільного захисту райдержадміністрацією
налагоджено тісну взаємодію з районним сектором Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
Хоровецька місцева пожежна команда утримується за рахунок коштів
районного бюджету та бюджету Хоровецької сільської ради, на що у 2018 році
виділено 183 тис. грн.
Місцеві пожежні команди у селах Берездів та Ганнопіль утримуються за
рахунок коштів бюджетів Берездівської та Ганнопільської сільських рад,
утворених об’єднаними територіальними громадами.
Матеріальне забезпечення цивільного захисту населення і територій
протягом 2018 року здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету,
бюджетів сільських рад, а також коштів підприємств, установ та організацій.
Райдержадміністрацією, сільськими головами вживаються заходи щодо
створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків.
Для ліквідації наслідків стихійного лиха у резервному фонді районного
бюджету на 2018 рік передбачалися кошти в сумі 665 тис. грн.
Наявна матеріально-технічна база дозволяє утримувати техніку у стані
готовності до виконання завдань з цивільного захисту.
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Головне завдання щодо зниження техногенних ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення у 2018 році
виконано.
Головним завданням органів управління у сфері цивільного захисту всіх
рівнів на 2019 рік вважати забезпечення захисту працівників та населення від
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, зниження їх
негативних наслідків.
Для виконання цього завдання пріоритетними напрямами роботи
визначити:
забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту всіх
рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, вжиття заходів
щодо ліквідації їх наслідків;
забезпечення планування і проведення ефективних попереджувальних
заходів;
забезпечення створення реальних матеріальних резервів в обсягах не
менше 75% планових призначень;
забезпечення належного фінансування та виконання цільових програм з
питань цивільного захисту;
забезпечення безпеки населення, яке проживає в зонах можливого
ураження, поблизу хімічно-небезпечних та військових об’єктів, на яких
зберігаються боєприпаси;
удосконалення роботи мережі консультаційних пунктів у сільських радах;
забезпечення належної підготовки керівного складу до навчання
населення.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 7
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2019

Славута

№ 39/2019-р

Про підсумки роботи органів
управління районної ланки
цивільного захисту у 2018
році та завдання на 2019 рік

На підставі статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Кодексу цивільного захисту України, відповідно до Порядку
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 443, наказу керівника апарату районної державної адміністрації
від 20 лютого 2019 року № 10-н/від «Про відрядження Б.Маршука», з метою
вдосконалення роботи Славутської районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області для
зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення
гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, враховуючи
інформацію з цього питання (додається):
1. Визнати задовільною роботу підприємств, установ та організацій,
сільських рад району, спеціалізованих служб Славутської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Хмельницької області у 2018 році.
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2. Головним завданням органів управління всіх рівнів у сфері цивільного
захисту на 2019 рік вважати забезпечення захисту населення від надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру, зниження їх негативних
наслідків.
3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації (спеціалізованих служб цивільного захисту), рекомендувати керівникам підприємств,
установ та організацій району, сільським головам:
1) проаналізувати діяльність підпорядкованих підрозділів і служб у сфері
цивільного захисту та до 15 квітня 2019 року провести наради з питань
підведення підсумків роботи у 2018 році та планування завдань на 2019 рік;
2) забезпечити комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області у 2019 році
слухачами згідно із затвердженим планом та розрахунками;
3) забезпечити утримання наявних резервів матеріальних ресурсів для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно зі встановленими нормами та
їх своєчасне оновлення та накопичення у разі використання;
4) забезпечити якісне та повне відпрацювання плануючих документів з
проведення евакуаційних заходів у разі виникнення аварії на Хмельницькій
АЕС.
4. Рекомендувати сільським головам:
1) протягом 2019 року забезпечити виконання заходів з удосконалення
роботи консультаційних пунктів при сільських радах щодо дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій,
забезпечити їх необхідною навчально-методичною літературою та посібниками;
2) вжити заходів щодо обладнання водойм під’їзними пірсами з метою
безперешкодного забезпечення водою пожежних автомобілів;
3) при уточненні бюджетів сільських рад на 2019 рік забезпечити
фінансування прийнятих програм у сфері цивільного захисту згідно із
затвердженими обсягами.
5. Управлінню фінансів спільно із сектором з питань цивільного захисту
населення районної державної адміністрації при уточненні районного бюджету
на 2019 рік забезпечити фінансування прийнятих Славутською районною
радою програм у сфері цивільного захисту згідно із затвердженими обсягами.
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6. Сектору з питань цивільного захисту населення районної державної
адміністрації забезпечити надання підприємствам, установам та організаціям,
сільським радам району методичної та практичної допомоги з питань
планування заходів у сфері цивільного захисту та їх проведення.
7. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати
сільським головам та іншим виконавцям про хід виконання розпорядження
поінформувати сектор з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації до 20 серпня 2019 року для узагальнення та інформування
районної державної адміністрації до 01 вересня 2019 року.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 25 січня 2018 року № 24/2018-р «Про підсумки
роботи органів управління районної ланки цивільного захисту у 2017 році та
завдання на 2018 рік».
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації

Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 39/2019-р

Інформація
про підсумки роботи органів управління районної ланки цивільного
захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік
Протягом 2018 року організація роботи з питань цивільного захисту
населення та територій району проводилась відповідно до Конституції України,
Кодексу цивільного захисту України, наказів і розпоряджень начальників
цивільного захисту області та району та інших нормативно-правових актів.
Розроблено та затверджено план основних заходів з підготовки
Славутської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Хмельницької області у 2018 році, який виконано.
Протягом 2018 року забезпечено роботу спеціалізованих служб цивільного
захисту, вживалися заходи з попередження найбільш вірогідних надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру (льодоходу, весняної повені та
дощових паводків, пожеж у весняно-літній період, епідемій у літній період,
експлуатації об’єктів життєзабезпечення у зимовий період тощо).
Органами управління цивільного захисту всіх рівнів вживалися заходи
щодо покращення якості роботи оперативної чергової та диспетчерських служб,
своєчасного надання об’єктивної інформації про виникнення надзвичайної
ситуації, проводилася робота з підготовки керівного, командно-начальницького
складу та інших фахівців у Навчально-методичному центрі цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності області, виконання Програми створення та
використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Славутському
районі на 2015-2018 роки.
Система управління, оповіщення та зв’язку
Загальне керівництво цивільним захистом населення і території району
здійснюється головою райдержадміністрації. У 2018 році безпосередня
організація виконання заходів цивільного захисту населення покладалася на
сектор з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації.
З метою координації діяльності виконавчих комітетів сільських рад,
пов’язаної з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на
надзвичайні ситуації природного і техногенного походження, при районній
державній адміністрації створено і функціонує постійно діючий орган - комісія
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолює
голова райдержадміністрації. Розпорядженням голови райдержадміністрації від
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01.08.2017 № 395/2017-р затверджено оновлений склад цієї комісії. У 2018 році
проведено 7 засідань комісії, у тому числі 1 позачергове. На планових
засіданнях комісії розглядалися питання організації та виконання заходів, що
унеможливлюють або мінімізують втрати під час надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, на
позачерговому – звернення
Цвітоського сільського голови щодо надання матеріальної допомоги жительці
села Цвітоха для ліквідації збитків, нанесених природною стихією 02 червня
2018 року. Рішення комісії доводилися до виконавців у встановленому порядку,
голова комісії здійснював контроль за їх виконанням.
Наступним органом управління, який координує діяльність виконавчих
комітетів сільських рад з питань цивільного захисту, є районна комісія з питань
евакуації, яка забезпечує оперативне та організоване проведення евакуаційних
заходів у разі виникнення аварії на Хмельницькій АЕС та інших надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, а також роботу з питань
евакуації населення. Розпорядженням голови райдержадміністрації від
26.02.2016 № 90/2016-р затверджено оновлений склад районної комісії з питань
евакуації.
Сільським головам та головам, обраним сільськими об’єднаними
територіальними громадами, рекомендовано організувати роботу місцевих
евакуаційних комісій відповідно до вимог зазначеного розпорядження та
Методичних рекомендацій щодо організації планування і порядку проведення
евакуації (тимчасового відселення) населення та сільськогосподарських тварин,
розроблених управлінням з питань цивільного захисту населення Хмельницької
облдержадміністрації спільно з Головним управлінням Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
З метою забезпечення ефективного управління цивільним захистом,
своєчасного оповіщення керівного складу та населення району про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у районі функціонує система
оповіщення та зв’язку, яка є складовою єдиної національної системи
оповіщення та зв’язку.
Оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру здійснюється за допомогою сил і засобів
цеху телекомунікаційних послуг № 12 ПАТ «Укртелеком», телерадіокомпанії
«Контакт-Славута», установлених електросирен (10 штук), 50 систем
голосового оповіщення (гучномовного зв’язку), 77 гучномовців, 25 мобільних акустичних систем типу «Кларіті» та проводового радіомовлення (45
радіоточок) у населених пунктах та на об’єктах господарської діяльності.
У 2018 році з метою відновлення системи оповіщення та зв’язку району у
разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного
або природного характеру за кошти субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС,
придбано 25 мобільних акустичних систем типу «Кларіті» для населених
пунктів району на загальну суму 154,7 тис. грн.
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Підготовка керівного складу, невоєнізованих та позаштатних
формувань до навчання населення при виникненні надзвичайних ситуацій
У 2018 році підготовка керівного складу, невоєнізованих та позаштатних
формувань до навчання населення в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, терористичних
проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану здійснювалася
на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 «Про
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту».
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2017 № 651/2017-р
«Про навчання керівного складу та фахівців району, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Хмельницької області у 2018 році» затверджено план комплектування
Навчально-методичного центру. До навчання у цьому центрі залучено 34 особи
(113%), за результатами навчання загальна оцінка слухачів: «відповідає
вимогам».
Короткострокове підвищення кваліфікації за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту здійснювалося на базі Славутських
курсів ІІІ категорії. Протягом 2018 року до навчання залучено 50 осіб (100%).
У 2018 році навчальними закладами району виконано навчальну програму
з предмету «Основи безпеки життєдіяльності». Відповідно до плану в освітніх
закладах району в квітні 2018 року проведено День цивільного захисту та
Тиждень безпеки дитини. Під час занять перевірено здатність учнів діяти в
умовах надзвичайної ситуації з метою збереження життя та здоров’я, проведено
змагання з цивільного захисту, вікторини та конкурси. Усього у проведенні
заходів взяли участь 4027 осіб.
Навчання за спеціальними програмами в навчальних групах працівників на
підприємствах, в установах та організаціях протягом 2018 року здійснювалось
відповідно до вимог Положення про професійне навчання кадрів на
виробництві. Для підвищення рівня знань з питань техногенної безпеки та
надзвичайних ситуацій проводились навчання щодо охорони праці, первинні,
повторні та цільові інструктажі. З метою підвищення рівня знань та практичних
навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях проводились практичні заняття під
час комплексних об’єктових тренувань та навчань.
Відповідно до вимог керівних документів розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 31.05.2018 № 238/2018-р сільським
головам, головам, обраним об’єднаними територіальними громадами,
рекомендовано створити на підвідомчих територіях консультаційні пункти. У
районі створено мережу з 36 консультаційних пунктів, розроблено плани
роботи консультаційних пунктів на 2018 рік, призначено відповідальних осіб.
Пропаганда цивільного захисту та безпеки життєдіяльності здійснювалася
спільно з редакцією газети «Трудівник Полісся» Сьогодні» та телерадіокомпанією «Контакт-Славута». Протягом 2018 року в газеті «Трудівник
Полісся» Сьогодні» опубліковано матеріали щодо порядку дій населення, яке

62

проживає в зонах можливого ураження потенційно небезпечних підприємств і
об’єктів, методів і способів забезпечення безпеки при аваріях, у зимових
умовах, при поводженні на льоду, виникненні пожеж та інших надзвичайних
ситуацій. На веб-сайті райдержадміністрації постійно розміщується інформація
про діяльність райдержадміністрації з питань цивільного захисту, а також про
роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій тощо.
Захист населення
Для захисту населення передбачено використання 6120 заглиблених
приміщень, погребів, підвалів, які забезпечують укриття всього населення
району.
Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.08.2018
№ 373/2018-р «Про фонд захисних споруд цивільного захисту району» до
фонду захисних споруд району належать 6 протирадіаційних укриттів
(1 – державне, 2 – комунальних, 3 – приватних) та 15 найпростіших укриттів.
У 2018 році проводились заходи з переведення захисних споруд зі стану
«обмежено готові» в стан «готові». Відповідно до акта оцінки стану готовності
захисної споруди цивільного захисту Славутського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» від 01 грудня 2018 року протирадіаційне укриття № 86050
переведено в стан «готове».
Для організації радіаційного спостереження за навколишнім середовищем
у районі функціонує 2 пости радіаційного і хімічного спостереження об’єктів
господарської діяльності, які розгортаються на базі Славутського РЕМ
АТ «Хмельницьколбенерго» та районного сектору Головного управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області та
оснащені відповідними приладами виявлення і контролю.
Накопичення і зберігання медичних засобів для профілактики радіаційного
опромінення проводиться у повному обсязі. Калій йодид (у пігулках по 0,25 г)
зберігається в медичних закладах (лікарнях, фельдшерсько-акушерських
пунктах, аптеках) району, кінцевий строк придатності цього препарату ˗
листопад 2019 року.
Для оперативного проведення профілактичних заходів розроблений
план-розрахунок видачі йодистого калію кожній сім’ї, яка проживає у районі.
Медичні заклади району готові до роботи в екстремальних ситуаціях.
Сили цивільного захисту
Для забезпечення заходів з цивільного захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт у районі, на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і
підпорядкування створені спеціалізовані служби цивільного захисту.
Розпорядженням голови адміністрації від 01.09.2015 № 317/2015-р (зі
змінами) створені спеціалізовані служби енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, медична, зв’язку і оповіщення, протипожежна,
торгівлі, харчування та матеріального забезпечення, транспортного та
технічного забезпечення, інженерна та комунальна, охорони громадського
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порядку. Затверджені та погоджені в управлінні з питань цивільного захисту
населення Хмельницької облдержадміністрації положення про зазначені
служби.
Для виконання заходів цивільного захисту райдержадміністрацією
налагоджено тісну взаємодію з районним сектором Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
Хоровецька місцева пожежна команда утримується за рахунок коштів
районного бюджету та бюджету Хоровецької сільської ради, на що у 2018 році
виділено 183 тис. грн.
Місцеві пожежні команди у селах Берездів та Ганнопіль утримуються за
рахунок коштів бюджетів Берездівської та Ганнопільської сільських рад,
утворених об’єднаними територіальними громадами. Клепачівська пожежна
команда утримується за рахунок коштів СФГ «Клепачі».
Матеріальне забезпечення
Матеріальне забезпечення цивільного захисту населення і територій
протягом 2018 року здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету,
бюджетів сільських рад, а також коштів підприємств, установ та організацій.
Райдержадміністрацією, сільськими головами вживаються заходи щодо
створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків.
Для ліквідації наслідків стихійного лиха у резервному фонді районного
бюджету на 2018 рік передбачалися кошти в сумі 665 тис. грн.
Наявна матеріально-технічна база дозволяє утримувати техніку у стані
готовності до виконання завдань з цивільного захисту.
Головне завдання щодо зниження техногенних ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення у 2018 році
виконано.
Основні завдання органів управління районної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту на 2019 рік
Головним завданням органів управління у сфері цивільного захисту всіх
рівнів на 2019 рік вважати забезпечення захисту працівників та населення від
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, зниження їх
негативних наслідків.
Для виконання цього завдання пріоритетними напрямами роботи
визначити:
забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту всіх
рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, вжиття заходів
щодо ліквідації їх наслідків;
забезпечення планування і проведення ефективних попереджувальних
заходів;
забезпечення створення реальних матеріальних резервів в обсягах не
менше 75% планових призначень;
забезпечення належного фінансування та виконання цільових програм з
питань цивільного захисту;
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створення системи дієвих, працездатних, матеріально забезпечених
спеціалізованих служб цивільного захисту;
підвищення впливу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, евакуаційних комісій району та
сільських рад, забезпечення готовності евакуаційних органів усіх рівнів до дій
за призначенням;
забезпечення безпеки населення, яке проживає в зонах можливого
ураження, поблизу хімічно-небезпечних та військових об’єктів, на яких
зберігаються боєприпаси;
удосконалення роботи мережі консультаційних пунктів у сільських радах;
забезпечення належної підготовки керівного складу до навчання
населення.
Завідувач сектору з питань цивільного
захисту населення адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

Н.Шитманюк

С.Рощук
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Додаток 8
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року
Інформація
«Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами сільських рад у 2018 році»
Інформує:

Крутенчук
Ігор Іванович

-

керівник
апарату
районної
державної адміністрації

Шановні члени колегії,
присутні!
На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження
Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади» у 2018 році структурними
підрозділами районної державної адміністрації та іншими органами виконавчої
влади проведено 4 комплексних та 41 тематичну перевірку щодо здійснення
виконкомами сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої
влади, за результатами яких складено 4 акти та 41 довідку. Під час проведення
перевірок та днів адміністрації у сільських радах району працівниками
структурних підрозділів райдержадміністрації виконкомам сільських рад
надавалась консультативна та методична допомога. Однак, виконавчі комітети
сільських рад не завжди враховують зауваження та пропозиції, зазначені в
актах та довідках.
Питання здійснення делегованих повноважень двічі на рік розглядаються
на засіданнях виконкомів усіх сільських рад.
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного
і культурного розвитку, планування та обліку
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» усіма сільськими радами вчасно
затверджені та оприлюднені плани діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік.
Усіма сільськими радами затверджено переліки адміністративних послуг,
які надаються органами місцевого самоврядування.
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Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету,
фінансів і цін
За результатами 2018 року уточнені планові показники загального фонду
сільських бюджетів виконали всі сільські ради. Найкраще спрацювали
виконкоми Улашанівської (139,3%), Волицької (134,7%), Варварівської
(122,1%), Головлівської (120,6%) сільських рад.
Такі показники щодо перевиконання бюджетів сільських рад досягнуті у
результаті:
збільшення плати за землю, у тому числі орендної, за рахунок збільшення
коефіцієнта індексації землі;
збільшення надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів;
збільшення надходжень за рахунок підвищення акцизного податку за
продаж бензину;
збільшення сплати по єдиному податку за рахунок збільшення бази
оподаткування.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку
Торговельне та побутове обслуговування жителів району забезпечують 172
торговельних заклади та 14 закладів громадського харчування. На території
району функціонує 1 приватний ринок на 63 торгових місця.
Режими роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, розташованих на територіях сіл району, погоджені на засіданнях
виконкомів усіх сільських рад, враховано літній та зимовий періоди роботи,
перерву на обід та години роботи у святкові та вихідні дні.
Протягом 2018 року не усі виконавчі комітети розглядали на своїх
засіданнях питання щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства
щодо захисту прав споживачів.
За результатами аналізу рішень виконавчих комітетів сільських рад,
прийнятих у 2018 році, встановлено, що більшість сільських рад не здійснює
контроль за дотриманням належного санітарного стану в магазинах та
благоустроєм прилеглих до них територій. Не у всіх торговельних закладах на
належному рівні оформлені куточки споживача.
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
Протягом звітного періоду замовлено виготовлення генеральних планів
населених пунктів Крупець, Стригани, Полянь, Колом'є, Комарівка, Старий
Кривин та Новий Кривин. Станом на 01.01.2019 затверджені генеральні плани
населених пунктів Старий Кривин, Новий Кривин, Улашанівка та Вачів. Робота
з оновлення містобудівної документації продовжується.
На території Славутського району налічується 79 сільських населених
пунктів. На цей час актуалізовано 38 генеральних планів населених пунктів
району.
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Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультури і спорту
Усього в районі функціонує 32 загальноосвітніх навчальних заклади, у
тому числі 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 15 загальноосвітніх шкіл
І-ІІ ступенів, 1 загальноосвітня школа І ступеня, в яких навчається 2873 учні.
У районі функціонує 33 дошкільні навчальні заклади, у яких виховується
820 дітей.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини» виконкоми сільських рад є органами опіки та піклування на
підвідомчих територіях та проводять відповідну роботу щодо соціального
захисту дітей, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності,
попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального
захисту населення
У 2018 році райдержадміністрацією проводилась спільна робота з
виконавчими комітетами сільських рад щодо ведення Єдиного державного
автоматизованого реєстру пільгових категорій громадян. Сільські ради вчасно
надавали документи для надання пільг на тверде паливо та скраплений газ
окремим категоріям громадян.
Протягом 2018 року надійшло 7768 заяв для призначення субсидій і
соціальних допомог. Слід зазначити, що уповноважені особи сільських рад
сприяли в оформленні документів для призначення субсидій та допомог.
Найкраще спрацювали уповноважені особи Крупецької, Улашанівської,
Волицької, Цвітоської, Головлівської та Хоровецької сільських рад.
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
У всіх сільських радах району проводиться оборонна робота, основним
завданням якої є сприяння організації призову громадян на строкову військову
та альтернативну (невійськову) службу та організації війського облік.
Виконавчими комітетами сільських рад проведена робота з організації
весняного та осіннього призову на строкову військову службу у квітні-травні та
жовтні-листопаді 2018 року. Сільськими радами здійснювалося оповіщення
призовників та їх доставка до допризовної дільниці Славутського об’єднаного
міського військового комісаріату. Призов на строкову військову службу
проведено організовано, план призову виконано.
Усього в районі підлягало призову 830 призовників, у 2018 році призвано
73 призовники.
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян
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За результатами проведених перевірок встановлено, що у виконавчих
комітетах сільських рад проводиться недостатня робота з питань розгляду
звернень громадян та дотримання законодавства з цих питань. Існує ряд
відповідних зауважень. Виявлено порушення в частині недотримання вимог
Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації та інших нормативно-правових актів, які регулюють роботу зі
зверненнями громадян, у більшості виконкомів сільських радах.
Робота з питань цивільного захисту населення у сільських радах
організована на задовільному рівні. Документи з питань цивільного захисту
населення, проведення евакуаційних заходів є в наявності та розроблені
відповідно до вимог. Однак, потребують уточнення списки подвірного
розселення евакуйованого населення.
Більш детальна інформація з питання, що розглядається, буде висвітлена
на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «колегія райдержадміністрації». На розгляд членів колегії пропонується відповідний проект
розпорядження, яким визначено ряд заходів та рекомендацій виконавчим
комітетам сільських рад.
Наразі в районі вже функціонує 4 сільські об’єднані територіальні громади
та 4 сільські ради, що ще не приєдналися до територіальних громад.
Сподіваюсь, що у 2019 році зазначені сільські ради приєднаються до
відповідних громад. У поточному році буде здійснюватись контроль за
виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами тих сільських рад, що утворені сільськими об’єднаними
територіальними громадами.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 9
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2019

Славута

№ 40/2019-р

Про стан здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами
сільських рад у 2018 році
На підставі статей 6, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», частини другої статті 76 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09
березня 1999 року № 339-р «Про затвердження порядку контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади» (зі змінами), відповідно до наказу керівника апарату
районної державної адміністрації від 20 лютого 2019 року № 10-н/від «Про
відрядження Б.Маршука», враховуючи інформацію про стан здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами
сільських рад у 2018 році (додається):
1. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації:
1) забезпечити контроль за своєчасним інформуванням виконавчими
комітетами сільських рад райдержадміністрації щодо здійснення делегованих
повноважень (щопівроку до 10 липня та 10 січня);
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2) забезпечити розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації звітів
сільських голів про здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами сільських рад.
2. З метою підвищення ефективності роботи щодо здійснення делегованих
повноважень виконавчим комітетам сільських рад:
1) здійснювати контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав
споживачів, тарифів, наявності сертифікатів якості, встановлення зручного для
населення режиму роботи установ та організацій сфери обслуговування;
2) не допускати фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та
тютюнових виробів закладами торгівлі;
3) активізувати профілактичну роботу із сім’ями, в яких батьки
ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Систематично проводити
обстеження умов проживання дітей у неблагополучних сім’ях з метою надання
їм допомоги та запобігання скоєнню насильства в сім’ї;
4) забезпечити дотримання вимог законодавства з питань розгляду
звернень громадян, здійснювати контроль за станом цієї роботи щодо
підпорядкованих підприємств, установ та організацій, розташованих на
підвідомчих територіях;
5) двічі на рік підводити підсумки виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади на засіданнях виконавчих комітетів.
3. Виконавчому комітету Берездівської сільської ради забезпечити
своєчасну підготовку та надання райдержадміністрації копій прийнятих актів з
питань виконання делегованих повноважень.
4. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад:
1) передбачити у квартальних планах роботи виконавчих комітетів
сільських рад на 2018 рік розгляд на своїх засіданнях питань про виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до статей
27-36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) активізувати роботу адміністративних комісій при виконкомах сільських
рад;
3) провести детальний аналіз використання усіх земельних ділянок, які
підлягали інвентаризації, вжити заходів щодо їх раціонального використання;
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4) ужити заходів щодо вчасного та якісного вирішення земельних спорів,
підготовки висновків про надання або вилучення земельних ділянок, зберігання
виробничих, побутових та інших відходів у порядку, встановленому чинним
законодавством;
5) щорічно до 01 квітня проводити обстеження матеріально-побутових
умов проживання пільгових категорій населення;
6) ужити невідкладних заходів щодо прискорення розроблення та
оновлення містобудівної документації населених пунктів, передбачивши у
бюджетах сільських рад кошти на зазначені цілі;
7) забезпечити надання райдержадміністрації прийнятих виконавчими
комітетами сільських рад рішень у терміни, встановлені Порядком контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади;
8) це розпорядження розглянути на засіданнях виконавчих комітетів,
забезпечити виконання його вимог, про що інформувати районну державну
адміністрацію до 30 березня та 30 листопада 2019 року.
5. Керівникам структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації
активізувати роботу щодо контролю за здійсненням делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад, своєчасно
надавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо усунення виявлених
порушень і недоліків.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 лютого 2018 року № 100/2018-р «Про стан
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських рад у 2017 році».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови та керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу
обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 40/2019-р

Інформація
про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами сільських рад у 2018 році
На виконання Закону України від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади» (зі змінами) у 2018 році структурними підрозділами
районної державної адміністрації та іншими органами виконавчої влади
проведено 4 комплексних та 41 тематичну перевірку щодо здійснення
виконкомами сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої
влади, за результатами яких складено 4 акти та 41 довідку. Під час проведення
перевірок та днів адміністрації у сільських радах працівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації та інших територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади виконкомам сільських рад надавалась
консультативна та методична допомога. Однак, виконавчі комітети сільських
рад не завжди враховують зауваження та пропозиції, зазначені в актах та
довідках.
Питання здійснення делегованих повноважень двічі на рік розглядаються
на засіданнях виконкомів усіх сільських рад.
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного
і культурного розвитку, планування та обліку
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» усіма сільськими радами вчасно
затверджені та оприлюднені плани діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік.
Станом на 01.01.2019 у населених пунктах району налічується 29628
жителів.
Частина адміністративних послуг на території Славутського району
надається через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
Крім того, частина адміністративних послуг надається органами місцевого
самоврядування Славутського району. Це таки види послуг:
реєстрація місця проживання особи та зняття з реєстрації місця
проживання особи;
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видача рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються
приватизації земельних ділянок в межах населених пунктів;
видача різноманітних довідок та виписок з погосподарських книг;
видача довіреностей;
погодження рішень та документів, а також їх посвідчення;
присвоєння почтової адреси.
Усіма сільськими радами затверджено переліки адміністративних послуг,
які надаються органами місцевого самоврядування. Зазначені переліки
висвітлені на інформаційних стендах, що розміщені в адміністративних
приміщеннях сільських рад. Також розроблено та затверджено технологічні та
інформаційні картки до кожного виду адміністративної послуги.
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету,
фінансів і цін
За результатами 2018 року уточнені планові показники загального фонду
сільських бюджетів виконали всі сільські ради. Найкраще спрацювали
виконкоми Улашанівської (139,3%), Волицької (134,7%), Варварівської
(122,1%), Головлівської (120,6%) сільських рад.
Такі показники щодо перевиконання бюджетів сільських рад досягнуті у
результаті:
збільшення плати за землю, у тому числі орендної, за рахунок збільшення
коефіцієнта індексації землі, річної орендної плати за договорами оренди
земельних часток (паїв) та авансової сплати земельного податку;
збільшення надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів за рахунок збільшення фактичних площ вирубки лісу;
збільшення надходжень за рахунок підвищення акцизного податку за
продаж бензину;
збільшення сплати по єдиному податку за рахунок збільшення бази
оподаткування.
У 2018 році темп приросту доходів загального фонду сільських бюджетів
становить 21,5% у порівнянні з 2017 роком. Найвищі темпи приросту доходів
зафіксовані у Ногачівській (75,3%), Жуківській (68,8%), Варварівській (36,8%),
Миньковецькій (34,8%), Улашанівській (30,4%), Бачманівській (21,7%)
сільських радах. Низькі темпи приросту доходів у порівнянні із
середньорайонним показником спостерігаються у Цвітоській (20,1%),
Лисиченській (19,3%), Головлівській (12,9%), Волицькій (10,4%) та
Старокривинській (8,9%) сільських радах.
У 2018 році не забезпечено темп приросту доходів загального фонду у
порівнянні з 2017 роком у Хоровецькій (-12,4%), Іванівській (-10,8%) та
Марачівській (-4,4%) сільських радах.
Здійснюється постійний аналіз стану сплати податків і платежів до
сільських бюджетів установами та організаціями району, проводиться
моніторинг сплати податків та зборів до місцевих бюджетів.
Планові показники бюджету Славутського району за 2018 рік виконано по
всіх видах доходів.
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Стаття 29. Повноваження щодо управління
комунальною власністю
У 2018 році кандидатури керівників підприємств, установ та організацій,
що перебувають у державній власності, не погоджувались.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку
За результатами проведених перевірок виконкомів сільських рад у 2018
році виявлено, що на території Славутського району паспортизовано лише 22
сміттєзвалища в таких населених пунктах: Бачманівка, Берездів, Варварівка,
Понора, Довжки, Глинники, Нараївка, Малий Скнит, Великий Скнит, Рівки,
Киликиїв, Клепачі, Головлі, Жуків, Крупець, Полянь, Комарівка, Колом’є,
Миньківці, Вачів, Перемишель, Улашанівка.
У всіх сільських радах відсутні свідоцтва на право власності на земельні
ділянки, що відводяться для облаштування сміттєзвалищ.
Торговельне та побутове обслуговування жителів району забезпечують 172
торговельних заклади та 14 закладів громадського харчування. На території
району функціонує 1 приватний ринок на 63 торгових місця.
Режими роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, розташованих на територіях сіл району, погоджені на засіданнях
виконкомів усіх сільських рад, враховано літній та зимовий періоди роботи,
перерву на обід та години роботи у святкові та вихідні дні.
Протягом 2018 року не усі виконавчі комітети розглядали на своїх
засіданнях питання про здійснення контролю за дотриманням законодавства
щодо захисту прав споживачів. Зазначене питання розглядалося лише на
засіданнях виконавчих комітетів Бачманівської, Ганнопільської, Жуківської,
Іванівської, Крупецької, Хоровецької та Цвітоської сільських рад.
За результатами аналізу рішень виконавчих комітетів сільських рад,
прийнятих у 2018 році, встановлено, що більшість сільських рад не здійснює
контроль за дотриманням належного санітарного стану в магазинах та
благоустроєм прилеглих до них територій. Не у всіх торговельних закладах на
належному рівні оформлені куточки споживача.
Виконкомами сільських рад протягом 2018 року не вжито заходів щодо
вдосконалення та розширення торговельної мережі та мережі закладів
громадського харчування та побутового обслуговування.
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
Протягом звітного періоду замовлено виготовлення генеральних планів
населених пунктів Крупець, Стригани, Полянь, Колом'є, Комарівка, Старий
Кривин та Новий Кривин. Станом на 01.01.2019 затверджені генеральні плани
населених пунктів Старий Кривин, Новий Кривин, Улашанівка та Вачів. Робота
з оновлення містобудівної документації продовжується.
У 2018 році проведено лише топографо-геодезичну зйомку таких
населених пунктів: Стригани, Крупець, Старий Кривин, Новий Кривин,
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Цвітоха, Кам’янка, Ташки, Перемишель, Вачів, Улашанівка, Лисиче, Селичів,
Зубівщина, Модестівка, Берездів, Ганнопіль, Глинники, Великий Скнит.
На території Славутського району налічується 79 сільських населених
пунктів. На цей час актуалізовано 38 генеральних планів населених пунктів
району.
Крупецькою сільською радою укладено договір з Рівненським державним
науковим виробництвом геодезії та кадастру про виготовлення топографогеодезичної зйомки сіл Крупець та Стригани (загальна вартість ˗
173,0 тис. грн.). Крім того, цією сільською радою укладено договір з
ТОВ «ПОДІЛЛЯЗЕМІНВЕСТ» про виготовлення генерального плану
населених пунктів Крупець, Стригани, Полянь, Колом'є, Комарівка (загальна
вартість – 383,0 тис. грн.).
Старокривинською сільською радою укладено договір про виконання
комплексу робіт з виготовлення генерального плану населеного пункту Новий
Кривин загальною вартістю 30,214 тис. грн. Роботи проводились у три
етапи, вартість першого етапу робіт становила 9,064 тис. грн., другого ˗
15,107 тис. грн., третього ˗ 6,042 тис. грн. Крім того, Старокривинською
сільською радою укладено договір про виконання комплексу робіт з
виготовлення генерального плану населеного пункту Старий Кривин загальною
вартістю 101,952 тис. грн., у тому числі 30,585 тис. грн. ˗ вартість першого
етапу робіт, 50,976 тис. грн. ˗ другого, 20,390 тис. грн. ˗ третього. Слід
зазначити, що на цей час генеральні плани сіл Старий Кривин та Новий Кривин
вже затверджені рішенням сесії Старокривинської сільської ради від 13.07.2018
№ 4.
Згідно з договором, укладеним між Подільським державним
підприємством геодезії, картографії та кадастру та Улашанівською сільською
радою, проведено роботу з виготовлення топографо-геодезичної зйомки сіл
Улашанівка, Вачів, Перемишель (загальна вартість – 158,616 тис. грн.). Наразі
генеральні плани населених пунктів Улашанівка та Вачів вже затверджені
рішенням сесії Улашанівської сільської ради від 06.07.2018 № 4.
Відповідно до договору, укладеного між Подільським державним
підприємством геодезії, картографії та кадастру і Цвітоською сільською радою,
проведено роботу з виготовлення топографо-геодезичної зйомки сіл Цвітоха,
Кам’янка, Ташки (загальна вартість – 110,0 тис. грн.).
Лисиченською сільською радою укладено договір з ТОВ «ПОДІЛЛЯЗЕМІНВЕСТ» про виготовлення топографо-геодезичної зйомки села Лисиче
(загальна вартість – 49,682 тис. грн.).
Берездівською сільською радою лише укладено договір з ТОВ «ПОДІЛЛЯЗЕМІНВЕСТ» про виготовлення топографо-геодезичної зйомки сіл Селичів
(загальна вартість – 29,429 тис. грн.), Зубівщина (18,400 тис. грн.), Модестівка
(18,330 тис. грн.), Берездів (79,597 тис. грн.).
Ганнопільською сільською радою лише укладено договір з ТОВ «ПОДІЛЛЯЗЕМІНВЕСТ» про виготовлення топографо-геодезичної зйомки сіл
Ганнопіль, Глинники, Великий Скнит (загальна вартість – 62,116 тис. грн.).
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Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультури і спорту
Постійно здійснюються делеговані повноваження у таких сферах
діяльності як освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура і спорт.
Виконкоми сільських рад забезпечують у межах наданих повноважень
доступність і безоплатність освіти. У всіх навчальних закладах району навчання
здійснюється українською мовою, організовано роботу з вивчення другої
іноземної мови (англійської, французької, німецької).
Усього в районі функціонує 32 загальноосвітніх навчальних заклади, у
тому числі 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 15 загальноосвітніх шкіл
І-ІІ ступенів, 1 загальноосвітня школа І ступеня, в яких навчається 2873 учні.
Дванадцять навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів районного
бюджету. За рахунок коштів бюджету Берездівської сільської ради утримується
12 навчальних закладів, бюджету Ганнопільської сільської ради – 6 закладів,
Крупецької сільської ради – 2.
У районі функціонує 33 дошкільні навчальні заклади, у яких виховується
820 дітей, у тому числі 32 заклади комунальної форми власності входять до
складу навчально-виховних комплексів, 1 – відомчий дошкільний навчальний
заклад Міністерства Збройних Сил України.
Навчальні заклади забезпечені педагогічними кадрами. Відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про
затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» в усіх
сільських радах ведеться облік дітей віком від 5 до 18 років.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини» виконкоми сільських рад є органами опіки та піклування на
підвідомчих територіях та проводять відповідну роботу щодо соціального
захисту дітей, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності,
попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.
У кожній сільській раді сформовано банк даних різних категорій сімей та
дітей, що дає можливість своєчасно надавати допомогу функціонально
неспроможним сім’ям, захистити права та законні інтереси дітей. Питання
захисту прав дітей у неблагополучних сім’ях перебуває на контролі у
виконкомах сільських рад. Станом на 01 січня 2019 року в районі проживає
70 неблагополучних сімей, в яких виховується 192 дитини.
З метою попередження насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та
злочинів серед неповнолітніх, запобігання дитячій безпритульності та
бездоглядності упродовж 2018 року проведено 28 цільових рейдів на території
району, обстежено умови проживання дітей у 45 неблагополучних сім’ях.
Вживаються заходи відносно батьків, які зловживають спиртними
напоями, ухиляються від виховання дітей. На засіданнях виконкомів сільських
рад розглядаються питання щодо соціального захисту дітей, запобігання
насильству в сім’ї, за результатами розгляду приймаються відповідні рішення.
При безпосередній участі виконкомів сільських рад службою у справах
дітей райдержадміністрації протягом звітного періоду ініційовано притягнення
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до адміністративної відповідальності 8 батьків відносно 20 дітей (Берездівська,
Головлівська, Цвітоська, Варварівська, Старокривинська, Хоровецька та
Ганнопільська сільські ради).
У районі проживає одна прийомна сім’я, в якій виховується двоє дітей,
позбавлених батьківського піклування (Ганнопільська сільська рада). Питання
створення належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей в цій
сім’ї перебуває на постійному контролі у виконкомі сільської ради.
Медичні послуги сільському населенню надаються комунальним
підприємством «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги», до
складу якого входять 9 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини,
5 фельдшерсько-акушерських пунктів, 37 фельдшерських пунктів та 12
медичних пунктів тимчасового базування. Крім того, функціонує Славутська
центральна районна лікарня, яка надає стаціонарну медичну допомогу. Швидка
медична допомога надається Славутською підстанцією екстреної медичної
допомоги, до складу якої входять 2 пункти постійного базування в селах
Ганнопіль та Берездів.
Відповідно до чинного законодавства усі медичні заклади надають
безоплатну медичну допомогу пільговим категоріям населення.
З метою раннього виявлення туберкульозу в районі постійно проводиться
флюорографічне обстеження сільських жителів. У 2018 році обстежено
14138 жителів району. Слід зазначити, що у сільських радах лікувальнопрофілактичні заходи проводяться на належному рівні.
У районі налічується 59 пам’яток історії, 3 пам’ятки археології та
1 пам’ятка архітектури місцевого значення, 49 пам’ятних знаків жертвам
Голодомору, всі вони перебувають у задовільному стані.
Сектором культури та туризму райдержадміністрації спільно із сільськими
радами проводиться робота щодо недопущення самовільного переміщення,
демонтажу, заміни пам’ятників історії та мистецтва, самовільного будівництва
без відповідного погодження з органом охорони культурної спадщини.
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального
захисту населення
У 2018 році райдержадміністрацією проводилась спільна робота з
виконавчими комітетами сільських рад щодо ведення Єдиного державного
автоматизованого реєстру пільгових категорій громадян. Сільські ради вчасно
надавали документи для надання пільг на тверде паливо та скраплений газ
окремим категоріям громадян.
На виконання Указу Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про
першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями» виконкомами сільських рад проведена
робота щодо забезпечення безперешкодного доступу до місць громадського
користування.
Усі приміщення органів виконавчої влади, установ державної форми
власності облаштовані пандусами, які, в цілому, відповідають вимогам
державно-будівельних норм.
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Слід зазначити, що на засіданнях виконавчих комітетів сільських рад
необхідно розглядати питання щодо забезпечення безперешкодного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень закладів торгівлі.
Крім того, необхідно вживати заходів щодо проведення щорічних
поточних ремонтів пандусів, що побудовані у місцях громадського
користування, а також щодо недопущення прийняття в експлуатацію об’єктів
соціально-культурного та громадського призначення без облаштування їх
безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Протягом 2018 року надійшло 7768 заяв для призначення субсидій і
соціальних допомог. Слід зазначити, що уповноважені особи сільських рад
сприяли в оформленні документів для призначення субсидій та допомог.
Найкраще спрацювали уповноважені особи Крупецької, Улашанівської,
Волицької, Цвітоської, Головлівської, та Хоровецької сільських рад. Завдяки
тісній співпраці забезпечено передачу документів для опрацювання та
призначення допомог та субсидій 1044 заявників від фронт-офісу (відділу
соціального захисту населення Берездівської сільської ради) до бек-офісу
(управління соціального захисту населення).
Розпорядженням
голови
райдержадміністрації
від
17.05.2012
№ 572/2012-р при управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації створено «мобільний соціальний офіс», одним з основних завдань
якого є соціальна підтримка населення шляхом обслуговування безпосередньо
за місцем проживання. Графіки виїздів «мобільного соціального офісу»
складаються відповідно до поданих заяв сільських голів. Однак, заяви щодо
виїздів «мобільного соціального офісу» за звітний період не подала жодна
сільська рада. Слід зазначити, що для належної роботи «мобільного соціального
офісу» у 2019 році сільським головам необхідно проаналізувати потребу в
таких виїздах та подати до управління відповідні заяви.
Жодна сільська рада не подала управлінню інформацію про виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від 12.06.2013 № 322/2013-р «Про
забезпечення соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей».
У 2018 році до оплачуваних громадських робіт залучено 21 безробітну
особу. Сприяли тимчасовій зайнятості безробітних громадян 3 виконкоми
сільських рад (Іванівської, Берездівської та Миньковецької), інші виконкоми не
залучали безробітних громадян до оплачуваних громадських робіт.
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
У всіх сільських радах району проводиться оборонна робота, основним
завданням якої є сприяння організації призову громадян на строкову військову
та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці
молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних
(перевірочних) та спеціальних військових зборів.
Виконавчими комітетами сільських рад проведена робота з організації
весняного та осіннього призову на строкову військову службу у квітні-травні та
жовтні-листопаді 2018 року. Сільськими радами здійснювалося оповіщення
призовників та їх доставка до допризовної дільниці Славутського об’єднаного
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міського військового комісаріату. Призов на строкову військову службу
проведено організовано, план призову виконано.
Усього в районі підлягало призову 830 призовників, у тому числі 30
з вищою освітою, 36 з неповною вищою освітою, 346 з повною середньою
освітою, 4 з базовою середньою, 402 з середньою спеціальною та середньою
технічною. У 2018 році усього в районі призвано 73 призовники. У ході
проведення призовної кампанії виявлено факти ухиляння призовників від
призову на строкову військову службу, що свідчить про необхідність
покращення роботи з військово-патріотичного виховання дітей та молоді
району.
Виконавчими комітетами сільських рад району ведеться робота з питань
військового обліку військовозобов’язаних і призовників, проведення приписки
громадян до призовної дільниці, призову на строкову військову службу. Для
виконання зазначених заходів у кожній сільській раді визначено відповідальних
осіб (військово-обліковий персонал). Славутським об’єднаним міським
військовим комісаріатом проводиться навчання військово-облікового
персоналу та регулярні звірки картотек сільських рад з картотеками військового
комісаріату.
У Ганнопільській, Жуківській, Крупецькій, Улашанівській, Хоровецькій та
Цвітоській сільських радах робота з питань військового обліку військовозобов’язаних і призовників та приписки до призовної дільниці організована на
належному рівні. В інших сільських радах проводилась недостатня робота з цих
питань.
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян
У своїй роботі зі зверненнями громадян виконкоми сільських рад
керуються Конституцією України, законами України «Про звернення
громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента
України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348
(далі – Інструкція з діловодства). У виконкомах сільських рад є в наявності
графіки особистого прийому громадян сільським головою та секретарем
сільської ради, крім виконавчих комітетів Миньковецької та Цвітоської
сільських рад, а також графіки прийому громадян керівництвом облдержадміністрації та райдержадміністрації, ведуться журнали реєстрації письмових
заяв, скарг та пропозицій громадян, окрім Миньковецької сільської ради,
журнали особистого прийому громадян сільськими головами та секретарями
сільських рад. Однак, у виконавчому комітеті Берездівської сільської ради
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відсутні журнали реєстрації особистих прийомів громадян заступниками
сільського голови.
У виконавчих комітетах Ганнопільської та Берездівської сільських рад
виїзні прийоми громадян відповідно до затверджених графіків не проводяться,
будь-які записи у журналах реєстрації про проведення виїзних особистих
прийомів у 2018 році відсутні.
На момент перевірок на офіційних веб-сайтах Берездівської та
Ганнопільської сільських об’єднаних територіальних громад відсутні графіки
прийому громадян.
За результатами проведених перевірок виявлено порушення в частині
недотримання вимог Інструкції з діловодства у більшості виконкомів сільських
радах.
У більшості виконавчих комітетів сільських рад не завжди заповнюються
всі графи у журналах реєстрації (не зазначається повна адреса проживання
заявників, категорія, соціальний стан, виконавець та строк виконання). Крім
того, не всі виконавчі комітети сільських рад застосовують у роботі
Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами).
Журнали реєстрації письмових заяв, скарг та пропозицій громадян
виконавчих комітетів Варварівської, Ганнопільської, Крупецької сільських рад
не відповідають встановленим Інструкцією з діловодства формам, у
виконавчому комітеті Миньковецької сільської ради зазначений журнал взагалі
відсутній.
У виконавчих комітетах Бачманівської, Лисиченської, Улашанівської,
Берездівської сільських рад необхідно забезпечити проставляння на письмових
заявах дати реєстрації та реєстраційного індексу, у виконавчих комітетах
Жуківської, Крупецької, Миньковецької, Ногачівської, Берездівської сільських
рад неправильно проставляється реєстраційних індекс на заявах, який повинен
складатися з початкової літери прізвища заявника та порядкового
реєстраційного номера за журналом реєстрації.
У виконавчих комітетах Бачманівської, Крупецької, Ногачівської,
Берездівської, Ганнопільської сільських рад відповіді на письмові звернення
реєструються неправильно. Крім того, діловодство за зверненнями громадян
повинно ввестися окремо від загального діловодства.
У виконавчому комітеті Берездівської та Ганнопільської сільських рад
допускаються факти реєстрації звернень громадян та відповідей заявникам у
журналах реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.
У виконавчих комітетах Варварівської, Лисиченської, Миньковецької,
Ногачівської, Берездівської, Ганнопільської сільських рад необхідно
забезпечити правильну реєстрацію відповідей заявникам (дату реєстрації та
реєстраційний індекс необхідно проставляти рукописним способом).
У виконавчому комітеті Берездівської сільської ради у справах знаходяться
копії заяв, а не оригінали, також приймаються до розгляду заяви без зазначення
адреси проживання громадян, що суперечить вимогам статті 5 Закону України
«Про звернення громадян».
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У виконавчому комітеті Бачманівської сільської ради виявлено порушення
статті 20 «Термін розгляду звернень громадян» Закону України «Про звернення
громадян». Слід зазначити, що якщо в місячний термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює
необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала
звернення, при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у
зверненні, не може перевищувати 45-ти днів. Встановлено, що виконавчим
комітетом Бачманівської сільської ради не було повідомлено в місячний термін
заявницю про продовження терміну розгляду її заяви. Крім того, виявлено
порушення термінів розгляду письмових звернень громадян у виконавчих
комітетах Крупецької, Миньковецької, Берездівської, Ганнопільської сільських
рад. Мають місце факти порушень статті 7 Закону України «Про звернення
громадян» у виконавчих комітетах Ногачівської, Берездівської, Ганнопільської
сільських рад в частині пересилання звернення для розгляду за належністю в
5-денний термін.
У виконавчих комітетах Варварівської, Лисиченської, Ганнопільської
сільських рад у відповідях заявникам доводиться порядок оскарження
прийнятого рішення навіть у разі позитивного вирішення питань. У
виконавчому
комітеті
Крупецької,
Миньковецької,
Ногачівської,
Улашанівської, Берездівської, Ганнопільської сільських рад не завжди
зазначається порядок оскарження прийнятого рішення у відповідях заявникам у
разі відмови або надання роз’яснення.
Крім того, у Варварівській, Крупецькій, Жуківській, Улашанівській
сільських радах не всі зареєстровані заяви відносять до категорії звернень
громадян (звернення юридичних та фізичних осіб повинні реєструватися у
журналі реєстрації вхідної документації).
У виконавчих комітетах Варварівської, Іванівської, Жуківської,
Крупецької, Марачівської сільських рад заяви із земельних питань (про
затвердження проектів землеустрою, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації, припинення права користування земельною ділянкою
тощо) реєструються в журналі реєстрації письмових заяв, скарг та пропозицій
громадян.
У виконавчому комітеті Варварівської, Берездівської, Ганнопільської
сільських рад звернення громадян знімаються з контролю навіть у разі надання
громадянам лише проміжної (неостаточної) відповіді.
У більшості виконавчих комітетів сільських рад при наданні відповідей
заявникам не зазначається повна адреса їх проживання або взагалі не
зазначається адреса проживання. Мали місце випадки відсутності письмових
заяв (Миньковецька, Ганнопільська, Берездівська сільські ради).
Крім того, мали місце випадки відсутності письмових відповідей для
заявників за результатами розгляду письмових звернень (Крупецька,
Ганнопільська, Берездівська сільські ради).
Не завжди ведуться справи з розгляду письмових заяв, скарг та пропозицій
громадян (Крупецька, Улашанівська, Ганнопільська, Берездівська сільські ради)
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або не забезпечено повне комплектування справ (Ганнопільська, Берездівська
сільські ради).
У виконавчому комітеті Ганнопільської сільської ради визначено
відповідального працівника з питань організації роботи зі зверненнями
громадян, однак у посадовій інструкції чітко не сформульовано завдання та
обов’язки, права, відповідальність за покладену ділянку роботи.
Крім того, у виконавчому комітеті Ганнопільської сільської ради не на всіх
письмових заявах проставляється резолюція сільського голови або не
виконується її зміст, аналогічні порушення мають місце і у виконавчому
комітеті Берездівської сільської ради. У виконавчому комітеті Миньковецької
сільської ради на усіх письмових заявах відсутні резолюції сільського голови.
У виконавчих комітетах Крупецької, Улашанівської сільських рад у
журналах реєстрації письмових заяв, скарг та пропозицій громадян мали місце
факти реєстрації запитів на публічну інформацію.
Усі виконкоми сільських рад у 2018 році розглядали на своїх засіданнях
питання про роботу зі зверненнями громадян. Рішення, що приймалися у
більшості виконкомів сільських рад, не носять конкретний характер, у
рішеннях чітко не зазначаються шляхи вирішення проблемних питань та
конкретні виконавці, більшість рішень не виконується.
Робота з питань цивільного захисту населення у сільських радах
організована на задовільному рівні. Документи з питань цивільного захисту
населення, проведення евакуаційних заходів є в наявності та розроблені
відповідно до вимог. Однак, потребують уточнення списки подвірного
розселення евакуйованого населення. Крім того, необхідно оновити
документацію евакуаційних комісії, що функціонують при сільських радах.
Слід зазначити, що не всі сільські голови приділяють достатню увагу
питанням цивільного захисту (не приймаються відповідні рішення з питань
цивільного захисту населення, не визначені відповідальні особи за організацію
роботи з цих питань, не забезпечено вчасне виконання розпоряджень голови
райдержадміністрації та протокольних рішень комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації).
На територіях сільських рад організовано роботу консультаційних пунктів
з питань цивільного захисту, однак необхідно активізувати їх діяльність,
приділивши особливу увагу якості надання відповідних консультацій та
інформуванню населення про порядок дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій.
З метою вдосконалення системи оповіщення сільськими радами, що
знаходяться в зоні спостереження Хмельницької АЕС, протягом 2016-2018
років за кошти субвенцій з державного бюджету придбано 37 стаціонарних та
25 мобільних систем гучномовного зв’язку. Крім того, 13 стаціонарних систем
гучномовного зв’язку встановлено Берездівською сільською радою за власні
кошти.
Слід відмітити кращою роботу з питань цивільного захисту населення у
виконавчих комітетах Берездівської, Ганнопільської, Жуківської, Крупецької,
Старокривинської та Цвітоської сільських рад.
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При виконкомах сільських рад створені та працюють адміністративні
комісії та комісії щодо боротьби зі злочинністю. Протягом 2018 року
адміністративними комісіями розглянуто 36 адміністративних справ, за
результатами розгляду 25 осіб попереджено про недопущення вчинення
адміністративних правопорушень, притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 11 осіб на загальну суму 1496 грн.
Виконавчими комітетами визначено види суспільно-корисних робіт та
перелік об’єктів, на яких відбувають покарання особи, засуджені до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі, розробляються та затверджуються заходи
щодо охорони громадського порядку.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у
виконавчих комітетах сільських рад здійснюється контроль за дотриманням
громадського порядку під час проведення масових заходів. Сільські голови
проводять рейди-перевірки в місцях масового відпочинку молоді, здійснюють
контроль за недопущенням продажу алкогольних та тютюнових виробів
неповнолітнім.
Керівник апарату
адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

І.Крутенчук

С.Рощук
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Додаток 10
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року
Інформація
«Про стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації
у другому півріччі 2018 року та заходи щодо її покращення»
Інформує:

Рощук
Світлана Петрівна

-

начальник загального відділу
апарату
районної
державної
адміністрації

Шановні члени колегії,
присутні!
Проведено аналіз виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації,
які перебували на контролі протягом другого півріччя 2018 року, структурними
підрозділами райдержадміністрації та її апарату, територіальними підрозділами
центральних органів виконавчої влади та виконавчими комітетами сільських
рад.
Варто відзначити системність у цій роботі. Зокрема, постійно вживаються
заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни на місцях, посилення
контролю за виконанням завдань, визначених документами вищих органів влади.
Протягом другого півріччя 2018 року проведено 7 засідань колегії
райдержадміністрації, на яких розглянуто 21 питання. За результатами
обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань
життєдіяльності району головою райдержадміністрації прийнято 16
розпоряджень, 1 протокольне рішення та дано 4 доручення. Протягом звітного
періоду на засіданнях колегії заслухано звіти Волицького, Старокривинського,
Жуківського сільських голів про стан здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими комітетами відповідних сільських рад.
Планування роботи райдержадміністрації здійснюється щоквартально.
У звітному періоді до райдержадміністрації надійшло 1316 документів.
На контролі у загальному відділі апарату райдержадміністрації
знаходилось 1368 документів вищих органів влади, 61 розпорядження голови
райдержадміністрації, 5 доручень голови райдержадміністрації, в яких
визначено 8 завдань.
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Аналіз їх виконання свідчить, що більшість документів виконано вчасно,
без порушення термінів.
Аналіз виконання документів органів влади вищого рівня, що потребували
інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів у другому
півріччі 2018 року, свідчить про належний рівень їх виконання.
У другому півріччі 2018 року головою райдержадміністрації прийнято
382 розпорядження з різних питань роботи райдержадміністрації.
Протягом звітного періоду на контролі знаходилось 61 розпорядження
голови райдержадміністрації. Варто зазначити, що з вини безпосередніх
виконавців виконано з порушенням встановленого терміну або взагалі не
виконано 2 розпорядження голови райдержадміністрації, що становить 3,3% від
загальної кількості розпоряджень, що перебували на контролі.
Так, не всіма виконавцями забезпечено інформування про хід виконання
розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.08.2018
№ 356/2018-р «Про функціонування Славутської районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області
в режимі підвищеної готовності». Зокрема, Берездівським, Жуківським,
Ганнопільським сільськими головами про виконання цього розпорядження
поінформовано райдержадміністрацію з порушенням встановленого терміну
(термін інформування – 25.08.2018, фактично поінформовано 30.08.2018).
Тринадцять сільських голів взагалі не поінформували про виконання цього
документа. З усіх керівників підприємств, установ та організацій району
незалежно від форм власності та підпорядкування, начальників районних
спеціалізованих служб цивільного захисту поінформовано лише завідувачем
сектору з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації
Шитманюк Н.О. та директором Славутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» Гетьманом О.Г.
Крім того, не всіма виконавчими комітетами сільських рад забезпечено
інформування про хід виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.02.2018 № 100/2018-р «Про стан здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад
у 2017 році» (термін інформування – 30.11.2018). Зокрема, лише виконавчими
комітетами
Бачманівської,
Ганнопільської,
Жуківської,
Крупецької,
Старокривинської, Улашанівської сільських рад вчасно поінформовано про
виконання цього розпорядження, виконавчими комітетами Ногачівської,
Головлівської, Хоровецької, Лисиченської, Миньковецької, Волицької,
Іванівської сільських рад – з порушенням встановлено терміну. Решта 3
виконавчих комітети сільських рад (Берездівської, Марачівської, Цвітоської)
взагалі не проінформувала про виконання цього документа.
Протягом звітного періоду на контролі перебувало 5 доручень голови
райдержадміністрації, в яких визначено 8 завдань.
Аналіз виконання доручень голови райдержадміністрації свідчить про
поверхневий підхід до реалізації окремих завдань.
Зокрема, про виконання пункту 1 доручення голови райдержадміністрації
від 21.06.2018 № 2/2018-д «За підсумками розгляду на засіданні колегії
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райдержадміністрації питання «Про підсумки проведення в районі призову
громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року» від
21 червня 2018 року» вчасно поінформовано лише Жуківським, Лисиченським,
Марачівським,
Улашанівським,
Хоровецьким
сільськими
головами.
Ганнопільським сільським головою поінформовано про виконання цього
доручення з порушенням встановлено терміну (термін інформування – до
10.09.2018, фактично поінформовано 13.09.2018), 10 сільських голів взагалі не
поінформували про виконання цього документа.
Слід зазначити, що Ганнопільським та Берездівським сільськими головами
не поінформовано про виконання пунктів 1, 2, 3 доручення голови районної
державної адміністрації від 30.03.2017 № 1/2017-д «За підсумками розгляду на
розширеному засіданні колегії райдержадміністрації питання «Про стан
організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району» 30
березня 2017 року» (термін інформування – жовтень 2018 року).
Крім того, потребує покращення робота щодо забезпечення належного
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту та вчасного
інформування з цих питань апарату райдержадміністрації. Так, з порушенням
встановлено терміну сектором з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації
поінформовано
відділ
організаційної
роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами сільських рад у сфері цивільного захисту
населення за перше півріччя 2018 року (термін інформування – 10.07.2018,
фактично поінформовано 09.08.2018).
На виконання документів вищих органів влади та з метою встановлення
вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з
документами розпорядженням голови районної державної адміністрації від
21.09.2018 № 442/2018-р затверджено Інструкцію з діловодства у Славутській
районній державній адміністрації. У другому півріччі 2018 року проводилась
робота щодо організації діловодних процесів відповідно до вимог Інструкції.
04 жовтня 2018 року брала участь в апаратному навчанні державних
службовців з питань дотримання вимог Інструкції з діловодства у Славутській
районній державній адміністрації та вивчення розділів І, ІІ Інструкції. Робота з
цього питання буде продовжуватись і в 2019 році.
Слід наголосити на тому, що керівникам структурних підрозділів
райдержадміністрації та її апарату необхідно звернути увагу не лише на
своєчасність виконання документів, але й на якість та повноту їх виконання.
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

С.Рощук
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Додаток 11
до протоколу розширеного засідання
колегії районної державної адміністрації
від 21 лютого 2019 року № 2
від 24 грудня 2009 року

СЛАВУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2019

Славута

№ 41/2019-р

Про стан виконавської дисципліни
в районній державній адміністрації
у другому півріччі 2018 року та
заходи щодо її покращення

На підставі статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002
«Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів,
розпоряджень і доручень Президента України», відповідно до наказу керівника
апарату районної державної адміністрації від 20 лютого 2019 року № 10-н/від
«Про відрядження Б.Маршука», з метою підвищення виконавської дисципліни,
посилення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації та її апарату за безумовне виконання законів України,
актів і доручень Президента України, рішень Уряду, інших центральних органів
влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних
адміністрацій, враховуючи інформацію з цього питання (додається):
1. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації та її апарату про персональну відповідальність за забезпечення
виконання у встановлені строки законів України, актів та доручень Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної
та районної державних адміністрацій та реагування на запити та звернення
народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
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2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та
її апарату, рекомендувати сільським головам, керівникам територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади:
1) не допускати фактів неналежного виконання документів центральних
органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної
державних адміністрацій, забезпечити вчасне подання інформацій про їх
виконання;
2) підвищити вимогливість до працівників підпорядкованих підрозділів за
своєчасне і повне виконання завдань, визначених у документах центральних
органів влади, розпорядженнях та дорученнях голів обласної та районної
державних адміністрацій;
3) систематично аналізувати причини порушення термінів виконання
документів, у встановленому порядку притягувати до відповідальності
працівників, які допустили такі порушення, вживати заходів щодо підвищення
рівня виконавської дисципліни;
4) забезпечити належну взаємодію під час виконання завдань, визначених
у документах центральних органів виконавчої влади та розпорядчих
документах голів обласної та районної державних адміністрацій;
5) вживати заходів з удосконалення системи внутрішнього контролю за
виконанням документів, спрямованих, насамперед, на попередження
можливого невиконання, несвоєчасного або неповного їх виконання;
6) про результати проведеної роботи інформувати районну державну
адміністрацію до 20 березня 2019 року.
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та
її апарату підвищити особисту відповідальність:
1) за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії районної
державної адміністрації, звернувши особливу увагу на їх актуальність та
спрямованість на конкретний результат;
2) за підготовку та внесення на розгляд проектів розпоряджень голови
районної державної адміністрації та інших документів, що додаються до них
(паспорт, пояснювальна записка).
4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та
її апарату, рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, відповідальним за роботу консультативних та
дорадчих органів районної державної адміністрації:
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1) поновити, у разі потреби, склад консультативних та дорадчих органів;
2) забезпечити проведення засідань зазначених органів з обов’язковим
оформленням документів відповідно до вимог, визначених положеннями про
них.
5. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:
1) у межах повноважень посилити контроль за своєчасним виконанням
документів у структурних підрозділах районної державної адміністрації, їх
проходженням та ознайомленням з ними згідно з вимогами Регламенту та
Інструкції з діловодства в райдержадміністрації;
2) з метою підвищення виконавської дисципліни щомісячно до 20 числа
інформувати керівника апарату районної державної адміністрації про стан
роботи з документами у структурних підрозділах.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 лютого 2018 року № 101/2018-р «Про стан
виконавської дисципліни в районній державній адміністрації у другому півріччі
2017 року та заходи щодо її покращення».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови та керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до
розподілу обов’язків.
Перший заступник
голови адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

О.Мельник

С.Рощук
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 21.02.2019 № 41/2019-р
Інформація
про стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації
у другому півріччі 2018 року та заходи щодо її покращення
На виконання відповідних актів центральних органів влади проведено
аналіз виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та
доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, які перебували
на контролі протягом другого півріччя 2018 року, структурними підрозділами
райдержадміністрації та її апарату, територіальними підрозділами центральних
органів виконавчої влади та виконавчими комітетами сільських рад.
Варто відзначити системність у цій роботі. Зокрема, постійно вживаються
заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни на місцях, посилення
контролю за виконанням завдань, визначених законодавством України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та
дорученнями голови облдержадміністрації та власними розпорядчими
документами.
Протягом другого півріччя 2018 року проведено 7 засідань колегії
райдержадміністрації, на яких розглянуто 21 питання. За результатами
обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації різних питань
життєдіяльності району головою райдержадміністрації прийнято 16
розпоряджень, 1 протокольне рішення та дано 4 доручення. Протягом звітного
періоду на засіданнях колегії заслухано звіти Волицького, Старокривинського,
Жуківського сільських голів про стан здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими комітетами відповідних сільських рад.
Планування роботи райдержадміністрації здійснюється щоквартально.
У звітному періоді до райдержадміністрації надійшло 1316 документів, у
тому числі законів України – 2, указів Президента України – 5, розпоряджень
Кабінету Міністрів України – 8, доручень Кабінету Міністрів України – 2,
постанов Кабінету Міністрів України – 7, постанов Центральної виборчої
комісії – 15, розпоряджень голови облдержадміністрації – 70, доручень голови
облдержадміністрації – 4, листів вищих органів влади – 545, інших
документів – 654, депутатських запитів та звернень – 4.
Загалом кількість вхідних документів зменшилась на 86 одиниць або на
6,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Протягом звітного періоду на контролі у загальному відділі апарату
райдержадміністрації знаходилось 1368 документів вищих органів влади,
61 розпорядження голови райдержадміністрації, 5 доручень голови райдержадміністрації, в яких визначено 8 завдань.
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Загальна кількість документів, що перебували на контролі у звітному
періоді, збільшилась на 60 одиниць або на 4,2% у порівнянні з відповідним
періодом 2017 року.
Аналіз їх виконання свідчить, що більшість документів виконано вчасно,
без порушення термінів, однак частина інформацій щодо виконання завдань,
визначених документами центральних органів виконавчої влади, надходить на
підпис до керівництва районної державної адміністрації у день закінчення
контрольного терміну. Відповідальні за виконання керівники повинні
дотримуватись триденного терміну подання матеріалів.
У загальній кількості документів, що перебували на контролі та
передбачали інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів,
переважна більшість стосується питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва (22,3%), соціального захисту
населення, праці та заробітної плати (17,3%), економічних та торговельних
(10,7%), організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю (9,5%), цивільного захисту населення (9,3%), розвитку
інфраструктури (6,2%), юридичних (4,5%), аграрних та екологічних (3,5%),
фінансових та бюджетних (3,1%), кадрових (2,6%), оборонної та мобілізаційної
роботи (2,5%).
Аналіз виконання документів органів влади вищого рівня, що
потребували інформування облдержадміністрації та її структурних підрозділів
у другому півріччі 2018 року, свідчить про належний рівень їх виконання.
У другому півріччі 2018 року головою райдержадміністрації прийнято
382 розпорядження, у тому числі з питань підведення підсумків соціальноекономічного розвитку – 2, виконання органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень – 6, бюджету, фінансів та обліку – 22, будівництва та
благоустрою населених пунктів – 2, містобудування – 1, житлово-комунального
господарства – 1, роботи транспорту – 5, використання та охорони земель – 227,
використання та охорони природних ресурсів – 1, охорони довкілля – 1, науки
та освіти – 3, культури – 2, сім'ї та молоді – 24, соціального забезпечення та
соціального захисту населення – 3, забезпечення законності, правопорядку,
прав і свобод громадян – 2, нагороджень – 16, оборонної роботи – 7,
організаційного забезпечення, кадрової роботи – 40, інших питань – 17.
Загалом кількість прийнятих розпоряджень збільшилась на 14 одиниць
або на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Протягом другого півріччя 2018 року на виконання указів Президента
України прийнято 3 розпорядження голови райдержадміністрації, постанов та
розпоряджень Кабінету Міністрів України – 6 розпоряджень, розпоряджень
голови облдержадміністрації – 12.
Протягом звітного періоду на контролі у загальному відділі знаходилось 61
розпорядження голови райдержадміністрації, що на 7 (на 10,3%) менше у
порівнянні з другим півріччям 2017 року.
Аналіз виконання розпоряджень голови райдержадміністрації
відділами та секторами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації свідчить про задовільний рівень виконавської дисципліни, однак
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мають місце випадки підготовки неякісних або неповних інформацій,
допускається формальний, поверхневий підхід до їх підготовки. Керівникам
структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату необхідно звернути
увагу на недопущення підготовки неякісних або неповних інформацій.
Варто зазначити, що з вини безпосередніх виконавців виконано з
порушенням встановленого терміну або взагалі не виконано 2 розпорядження
голови райдержадміністрації, що становить 3,3% від загальної кількості
розпоряджень, що перебували на контролі.
Так, не всіма виконавцями забезпечено інформування про хід виконання
розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.08.2018
№ 356/2018-р «Про функціонування Славутської районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області
в режимі підвищеної готовності». Зокрема, Берездівським, Жуківським,
Ганнопільським сільськими головами про виконання цього розпорядження
поінформовано райдержадміністрацію з порушенням встановленого терміну
(термін інформування – 25.08.2018, фактично поінформовано 30.08.2018).
Тринадцять сільських голів взагалі не поінформували про виконання цього
документа. З усіх керівників підприємств, установ та організацій району
незалежно від форм власності та підпорядкування, начальників районних
спеціалізованих служб цивільного захисту поінформовано лише завідувачем
сектору з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації
Шитманюк Н.О. та директором Славутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» Гетьманом О.Г. Слід зазначити, що інформація сектору з питань
цивільного захисту населення райдержадміністрації формальна та неповна
(містить усього одне речення і нагадує звичайну відписку), що свідчить про
поверхневий підхід до реалізації окремих завдань.
Крім того, не всіма виконавчими комітетами сільських рад забезпечено
інформування про хід виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.02.2018 № 100/2018-р «Про стан здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад
у 2017 році» (термін інформування – 30.11.2018). Зокрема, лише виконавчими
комітетами
Бачманівської,
Ганнопільської,
Жуківської,
Крупецької,
Старокривинської, Улашанівської сільських рад вчасно поінформовано про
виконання цього розпорядження, виконавчими комітетами Ногачівської,
Головлівської, Хоровецької, Лисиченської,
Миньковецької, Волицької,
Іванівської сільських рад – з порушенням встановлено терміну. Решта 3
виконавчих комітети сільських рад (Берездівської, Марачівської, Цвітоської)
взагалі не проінформувала про виконання цього документа.
Протягом звітного періоду на контролі перебувало 5 доручень голови
райдержадміністрації, в яких визначено 8 завдань, що на 3 доручення (на 6
завдань) менше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Аналіз виконання доручень голови райдержадміністрації свідчить про
поверхневий підхід до реалізації окремих завдань.
Зокрема, про виконання пункту 1 доручення голови райдержадміністрації
від 21.06.2018 № 2/2018-д «За підсумками розгляду на засіданні колегії
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райдержадміністрації питання «Про підсумки проведення в районі призову
громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року» від
21 червня 2018 року» вчасно поінформовано лише Жуківським, Лисиченським,
Марачівським,
Улашанівським,
Хоровецьким
сільськими
головами.
Ганнопільським сільським головою поінформовано про виконання цього
доручення з порушенням встановлено терміну (термін інформування – до
10.09.2018, фактично поінформовано – 13.09.2018), 10 сільських голів взагалі
не поінформували про виконання цього документа.
Слід зазначити, що Ганнопільським та Берездівським сільськими головами
не поінформовано про виконання пунктів 1, 2, 3 доручення голови районної
державної адміністрації від 30.03.2017 № 1/2017-д «За підсумками розгляду на
розширеному засіданні колегії райдержадміністрації питання «Про стан
організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району» 30
березня 2017 року» (термін інформування – жовтень 2018 року).
Крім того, потребує покращення робота щодо забезпечення належного
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту та вчасного
інформування з цих питань апарату райдержадміністрації. Так, з порушенням
встановлено терміну сектором з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації
поінформовано
відділ
організаційної
роботи,
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами сільських рад у сфері цивільного захисту
населення за перше півріччя 2018 року (термін інформування – 10.07.2018,
фактично поінформовано 09.08.2018).
На виконання документів вищих органів влади та з метою встановлення
вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з
документами розпорядженням голови районної державної адміністрації від
21.09.2018 № 442/2018-р затверджено Інструкцію з діловодства у Славутській
районній державній адміністрації. У другому півріччі 2018 року проводилась
робота щодо організації діловодних процесів відповідно до вимог Інструкції.
04 жовтня 2018 року начальником загального відділу взято участь в
апаратному навчанні державних службовців з питань дотримання вимог
Інструкції з діловодства у Славутській районній державній адміністрації та
вивчення розділів І, ІІ Інструкції. Робота з цих питань буде продовжуватись і в
2019 році.
Керівник апарату
адміністрації
Згідно з оригіналом
Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

І.Крутенчук

С.Рощук

