ЗВІТ ГОЛОВИ
Вільшанської районної державної адміністрації
про підсумки діяльності районної державної адміністрації у 2019 році
Впродовж 2019 року діяльність районної державної адміністрації, її
апарату, структурних підрозділів були спрямовані на забезпечення виконання
Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, делегованих районною радою повноважень, розпорядчих документів
голови обласної державної адміністрації.
Райдержадміністрацією максимально приділялася увага, відповідно до
фінансової спроможності, усім галузям розвитку території. Забезпечено
повноцінне функціонування бюджетних установ та організацій району,
фінансування районних програм, надання соціальних послуг різним категоріям
населення.
Досягнення, які ми маємо за підсумками 2019 року, це результат спільної
кропіткої роботи районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, керівників агроформувань району, небайдужого бізнесу,
районних організацій та установ. Адже всі зусилля були спрямовані на
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,
вирішення актуальних проблем життєдіяльності населення та вирішення
соціально-значущих питань.
З метою підведення підсумків у різних галузях економічного і соціального
розвитку району та оперативного вирішення нагальних проблемних питань
проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації, розглянуто 24 питання, за
результатами видано 24 розпорядження голови райдержадміністрації. Усього у
звітному році з метою вирішення завдань у різних сферах життєдіяльності
району підготовлено та видано 350 розпоряджень голови районної державної
адміністрації.
Забезпечено здійснення контролю за реалізацією та поліпшенням роботи із
зверненнями громадян.
Усього до районної державної адміністрації за звітний період надійшло
431 звернення, що на 18 більше ніж у 2018 році. У зверненнях порушено 432
питання, з яких 236 вирішено позитивно, на 189 надано роз’яснення.
За змістом порушених питань найбільш актуальними для жителів району є
питання:
соціального захисту (106 звернень);
аграрної політики і земельних відносин (96);
комунального господарства (85);
транспорту і зв’язку (40);
охорони здоров’я (17) та освіти (17).
Для забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання
суб’єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг у районі діє
один Центр надання адміністративних послуг з штатною чисельністю 4
одиниці.
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Упродовж 2019 року через ЦНАП надано 5150 адміністративних послуг,
що на 69% більше у порівнянні з 2018 роком.
З метою забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до інформації
щодо організації процедури отримання певної адміністративної послуги на
офіційному
веб
сайті
райдержадміністрації
функціонує
рубрика
«Адміністративні послуги».
Бюджет
На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України своєчасно
затверджено як районний, селищний так і сільські бюджети.
Дохідна частина бюджету у 2019 році у порівнянні з попереднім роком має
динаміку росту.
Як результат, забезпечено в цілому по району надходження податків і
зборів, інших обов’язкових платежів до загального та спеціального фондів
бюджетів усіх рівнів у сумі 56,9 млн.грн., загальний приріст склав 14,9 %.
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло маже 55 млн.грн
власних доходів та забезпечено приріст у розмірі 15,5%. Питома вага власних
доходів в загальному обсязі доходів складає 42,5%.
Забезпечено надходження, у розрізі бюджетоформуючих податків
дохідної частини:
по податках та зборах на доходи фізичних осіб на 114,8% (надійшло
25 млн.грн);
плати за землю на 121,1% (або 15,6 млн.грн);
єдиного податку на 118,1% (або 11,5 млн.грн), у тому числі єдиного
сільськогосподарського податку на 114,8% (або 9,1 млн.грн).
Трансфертів (тобто коштів на виплату заробітної плати педагогічним
працівникам загальноосвітніх шкіл, працівникам установ охорони здоров’я,
соціальних субвенції, пільг і субсидій населенню) з інших бюджетів надійшло
73,2 млн. грн. Питома вага трансфертів в загальному обсязі доходів складає
57,4%.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів району за 2019 рік, без
урахування трансфертів, виконано на 103,0% до затверджених річних
показників та отримано 1,9 млн.грн.
Однією із складових зведеного бюджету району є районний бюджет.
Ресурси районного бюджету обмежені податком на доходи фізичних осіб
питома вага якого в загальному обсязі податків районного бюджету склала
99,6%.
На початку 2019 року в районному бюджеті існувала незабезпеченість
видатками на заробітну плату працівникам бюджетних установ. Протягом року
районною державною адміністрацією вживались заходи на виконання статті 77
Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі видатків на
виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району.
Проводилась робота з селищною та сільськими радами по залученню субвенцій
до районного бюджету. За рік було укладено угод з селищною та сільськими
радами на суму 1030,9 тис.грн., отримано коштів до районного бюджету
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941,2 тис.грн., що дало змогу перерозподілити власні ресурси бюджету і
спрямувати на видатки з виплати заробітної плати.
Також, протягом року за рахунок перевиконання дохідної частини
районного бюджету на видатки з виплати заробітної плати було спрямовано
2,6 млн.грн.
Додатковим джерелом для проведення видатків був також і вільний
залишок коштів районного бюджету, що склався станом на 1 січня 2019 року у
сумі 1250,3 тис. грн. За рік розподілено і спрямовано на видатки з виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери району 325,6 тис.грн. (26,0 %),
решта спрямована на придбання медикаментів, проведення капітальних
видатків та на інші видатки.
Для забезпечення своєчасності розрахунків з виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ та за спожиті енергоносії залучались
короткотермінові казначейські позички у сумі 10275,7 тис.грн, які були
погашені своєчасно і в повному обсязі.
Таким чином завдяки вжитим заходам було забезпечено своєчасну і в
повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Кредиторської заборгованості місцевих бюджетів з цих виплат станом на
01 січня 2020 року немає.
Аграрний сектор
Сільське господарство є провідною галуззю економіки району.
Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до
адміністративно-територіальної площі району, складають 58,9 тис.га.
Сільськогосподарські угіддя складають близько 89,6% загального земельного
фонду, а саме 57,7 тис.га, з них: 51,0 тис.га рілля, 5,3 тис.га - пасовища,
сіножаті та багаторічні насадження – 1,43 тис.га.
Основними зерновими культурами, що вирощуються в районі, є озима
пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно. Значне місце серед технічних культур
займає соняшник.
Товарним сільськогосподарським виробництвом у районі займаються 60
сільськогосподарських підприємств, з яких 51 – фермерське господарство.
Діяльність у галузі рослинництва спрямована на інтенсифікацію
виробництва, розширення обсягів застосування мінеральних добрив і засобів
захисту рослин, впровадження високоврожайних сортів та гібридів і новітніх
технологій.
Сільськогосподарськими підприємствами району зібрано зернових і
зернобобових культур 48,4 тис.тонн (у 2018 році - 23,2 тис.тонн).
У галузі тваринництва сільськогосподарськими підприємствами
вироблено 277 тонн м’яса та 1088 тонн молока (у 2018 році вироблено м’яса –
261,7 тонн, молока – 1060,2 тонн).
В сільгосппідприємствах району утримується 323 голови великої рогатої
худоби (у 2018 році – 339), у тому числі 191 корова (у 2018 році – 184) та
налічується поголів’я свиней у кількості 505 (у 2018 році – 1631).
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Виробником молока в районі є ПСП ім. Шевченка. Надій молока на одну
корову з початку року по підприємству складає 7692 кг (у 2018 році - 10010 кг).
Керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств
району долучаються до державних програм спрямованих на підтримку та
розвиток сільського господарства. І тим самим, мають змогу реалізовувати свої
задуми.
Так, у 2019 році реалізовано 2 проекти з будівництва зерносховищ в селах
Йосипівка та Сухий Ташлик, загальною площею 2087 м2. Усього освоєно
3,2 млн.грн, з них 2,3 млн.грн у звітному році.
Промисловий сектор
Районна державна адміністрація, у межах чинного законодавства України,
взаємодіє з суб’єктами господарювання, які мають на меті здійснювати
господарську діяльність на території району.
Так, у 2019 році продовжилася тенденція щодо розвитку у районі «зеленої»
енергетики. ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРГО» зареєструвало повідомлення про
початок виконання будівельних робіт з будівництва сонячної електростанції в
селі Сухий Ташлик, на земельній ділянці площею 27 га, потужністю 13,5 МВт.
Як наслідок, очікується створення шести нових робочих місць та
надходження до місцевого бюджету Сухоташлицької сільської ради, за рахунок
сплати орендної плати за землю, щороку у сумі 724,0 тис.грн.
Наразі будівництво сонячної електростанції призупинено, у зв’язку зі
зміною політики щодо ціноутворення на тариф з виробництва електричної
енергії з альтернативних джерел енергії «зелені тарифи на електричну енергію
вироблену з енергії сонячного випромінювання».
Питання тримається на контролі. Райдержадміністрацією проводяться
перемовини з замовником щодо початку будівництва сонячної електростанції.
Роботи з будівництва, орієнтовно, будуть проходити у 2020 році.
Дороги та транспорт
Райдержадміністрацією
щороку
формується
перелік
ділянок
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що
потребують негайного ремонту, з обов’язковим врахуванням маршрутного
принципу, звернень громадян, пропозицій селищного та сільських рад, з метою
подальшого подання балансоутримувачу автомобільних доріг для врахування
до плану робіт на наступний бюджетний рік.
У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг підрядними організаціями виконано ремонтних
робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на
суму 12,3 млн.грн та відремонтовано близько 4 км. автомобільних доріг.
На території району експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення забезпечує філія Маловисківський
райавтодор ДП «Кіровоградський облавтодор».
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За 2019 рік забезпечено зимове утримання доріг державного та місцевого
значення на суму 2 млн.грн та проведення аварійного ремонту на суму
1,0 млн.грн (відремонтовано близько 400 м автомобільних доріг, у тому числі
частково міст в селі Калмазово).
Селищною та сільськими радами району передбачаються видатки на
утримання вулиць та доріг комунальної власності у належному стані. Упродовж
2019 року селищною та сільськими радами спрямовано майже 2 млн.грн. на
виконання відповідних робіт (в більшості це аварійний ремонт, грейдерування,
засипання промоїн).
Питання регулярних пасажирських перевезень та наявний стан
автомобільних доріг тісно взаємопов’язані.
У 2019 році райдержадміністрація приділила максимум зусиль для
забезпечення внутрішньорайонних пасажирських перевезень.
З метою дотримання законодавства з питань перевезень та вжиття заходів
щодо забезпечення на території району внутрішньорайонних пасажирських
перевезень чотири рази оголошувався конкурс з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі Вільшанського району (далі – Конкурс). Але, жоден із оголошених
Конкурсів не відбувся, у зв’язку з відсутністю відповідних заяв від
перевізників-претендентів.
З метою сприяння у пошуку перевізника та максимального
розповсюдження інформації серед перевізників області щодо відсутності на
території району автомобільного перевізника, можливості взяття участі у
Конкурсі, зазначене питання опрацьовано з департаментом інфраструктури та
промисловості обласної державної адміністрації, з Голованівською,
Новоархангельською, Гайворонською, Благовіщенською та Новоукраїнською
районними державними адміністраціями.
До вирішення питання перевезень долучено органи місцевого
самоврядування, в частині винайдення спільного рішення щодо методів
заохочення перевізників до участі у Конкурсі.
У результаті проведеної роботи до здійснення діяльності з перевезення
пасажирів не залученого жодного перевізника. Але робота в даному напрямку
продовжуватиметься, у тому числі і за рахунок покращення стану
автомобільних доріг, так як стан автомобільних доріг впливає як на рівень
безпеки дорожнього руху, так і на залучення автоперевізника, який буде
спроможний надавати якісні послуги населенню.
Так, на 2020 рік заплановано проведення поточного середнього ремонту на
автомобільних дорогах загального користування місцевого значення:
О 120203 Плоско-Забузьке-Йосипівка-Первомайськ (межа області)
(окремими ділянками) (близько 5 км);
О 120205 Тишківка-Калмазова-Первомаськ (в напрямку села Добрянка,
близько 1,5 км).
Наразі підрядною організацію проведено підготовчі роботи на
автомобільні дорозі О 120205 Тишківка-Калмазова-Первомаськ, а саме:
- з розчищення узбіч від застарілих дерев та чагарників;
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- вирівнювання території;
- прибирання та вивезення сміття.
Також, завдяки наполегливості райдержадміністрації, співпраці з
районним дорожнім ремонтним пунктом, надісланим листам на адресу Служби
автомобільних доріг у Кіровоградські області, обласні державні адміністрації,
народному депутату Ігору Мурдію, вдалося привернути увагу на стан
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-12-08
Пушково-Вільшанка-Добровеличківка.
Як результат, розпочато проведення аварійного ремонту на даній
автомобільній дорозі у напряму смт Вільшанка-с.Сухий Ташлик.
Енергоефективність та енергозбереження
Реалізація в районі політики з енергозбереження здійснюється відповідно
до Програми енергозбереження Вільшанського району на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 23 листопада 2016 року № 107 (зі
змінами від 20 грудня 2017 року № 223), заходами якої зокрема передбачено
відшкодування населенню частини суми відсотків-кредиту в розмірі 5% для
населення та 10% для учасників АТО.
У 2019 році 9 домогосподарств уклали кредитний договір у рамках
механізмів підтримки заходів з енергоефективності у житловому секторі за
рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з
місцевих бюджетів) на суму 289,4 тис.грн.
На території району впродовж 2019 року за рахунок коштів місцевих
бюджетів проведено роботу щодо впровадження енергоефективн заходів на
суму 315,2 тис.грн, а саме:
Вільшанською селищною радою встановлено 30 вуличних ліхтарів
протяжністю 1 км 93 м, освоєно 266,3 тис.грн.;
у Станкуватському сільському будинку культури проведено поточний
ремонт та замінено 4 віконних блока на енергоефективні на загальну суму
28,9 тис.грн;
в спортивній кімнаті Вівсяниківського НВК замінено 4 віконних блока,
видатки склали 10 тис.грн;
у Йосипівському сільському клубі замінено вхідні двері, освоєно
10,0 тис.грн.
Протягом 2019 року кількість світлоточок у зовнішньому освітленні
населених пунктів району становила – 745 шт., з них енергозберігаючих - 221
шт. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому
освітлені населених пунктів становить 29,7% до загальної кількості
світлоточок.
Соціальний захист та соціальні послуги
У 2019 році до управління соціального захисту населення
райдержадміністрації за отриманням субсидії звернулось 1393 особи, з них 234
особам відмовлено, 1159 отримали субсидію на загальну суму 3393,7 тис.грн.
Заборгованості із виплати субсидій немає.
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Відповідно до районної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2021 роки отримали
матеріальну допомогу 77 учасників бойових дій антитерористичної операції
АТО та 1 член сім'ї загиблого. Отримали матеріальну допомогу на придбання
дров та оздоровлення по 1,5 тис.грн. кожний та 1 член сім'ї загиблого отримав
на поховання 5 тис.грн.
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням одного учасника бойових
дій АТО, одного члена сім'ї загиблого, два учасника бойових дій отримали
психологічну реабілітацію, сімейним відпочинком 6 учасників бойових дій
АТО та 3 членів їхньої сім'ї.
Оздоровлено у 2019 році 17 дітей пільгової категорії.
Забезпечено технічними засобами реабілітації 63 особи з інвалідністю, а
саме:
протезно-ортопедичними виробами - 6 осіб з інвалідністю;
протезування молочної залози - 28 осіб;
ортопедичним взуттям - 7 осіб;
кріслами колісними - 7осіб;
засобами реабілітації - 11 осіб;
проведено ремонт крісла колісного - 1 особа.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
забезпечується
належний
супровід
демобілізованих
учасників
антитерористичної операції, вимушених переселенців із АР Крим, Донецької та
Луганської областей, з метою забезпечення належного вирішення питань
соціального захисту і реабілітації, вивчення потреб та надання відповідної
допомоги.
Упродовж 2019 року за місцем проживання здійснено 14 відвідувань
демобілізованих учасників АТО та їх сімей, 3 відвідування родин загиблих
учасників антитерористичної операції, з метою з’ясування проблем та надання
належної допомоги.
Здійснено оцінку потреб 6 сімей вимушених переселенців із АР Крим,
Донецької та Луганської областей, в яких виховуються 6 дітей. Надано всебічну
допомогу щодо отримання дітьми статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів. З метою мінімізації психологічного
стресу, адаптації до нового соціуму переселенцям надаються різні соціальні
послуги.
Освіта та спорт
У 2019 році ключовою складовою освітнього реформування стало
впровадження реформи «Нова українська школа».
Завдяки зусиллям та співпраці райдержадміністрації, районної ради,
селищної і сільських рад, здійснюється акумулювання коштів в районному
бюджеті та забезпечується перевезення учнів до місць навчання і у зворотному
напрямку регулярно на безоплатній основі.
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У перевезенні задіяні 6 шкільних автобусів та забезпечується підвіз 185
учнів до навчальних закладів. На придбання паливно-мастильних матеріалів та
утримання шкільних автобусів для перевезення учнів до місць навчання і у
зворотному напрямку спрямовано 976 тис.грн коштів місцевих бюджетів.
На організацію літнього відпочинку у 2019 році спрямовано 163,3 тис.грн
коштів місцевих бюджетів та оздоровлено на пришкільних майданчиках 450
дітей.
На гаряче харчування учнів пільгової категорії використано 110 тис.грн
коштів місцевих бюджетів.
Зосереджувалась увага на поліпшення матеріально-технічної бази опорних
шкіл району та забезпечено придбання:
77 комплектів одномісних парт для початкових класів нової української
школи освоєно 111,5 тис.грн коштів з освітньої субвенції та районного
бюджету;
9 ноутбуків, принтерів, ламінаторів для початкових класів нової
української школи, на загальну суму 220,8 тис.грн;
дидактичного матеріалу (видатки споживання) на суму 69,8 грн;
придбання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти, 2
персональних комп’ютерів, на загальну суму 23,9 тис.грн, з них
співфінансування з районного бюджету - 2,4 тис.грн; інтерактивні комплекси
(інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та ноутбук вчителя) для кабінетів хімії,
фізики та математики чотирьом опорним школам району на загальну суму 296,7 тис.
грн;
комплекту мультимедійного обладнання для інклюзивного навчання для
Добрянської школи, на загальну суму 74,8 тис.грн, за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами.
Здійснено заміри опору ізоляції електромереж і заземлюючих
пристроїв в загальноосвітніх навчальних закладах району, загальною
вартістю робіт 29,0 тис.грн (кошти районного бюджету);
Залучено позабюджетних коштів на проведення поточного ремонту
приміщень загальноосвітніх закладів на суму 80 тис.грн, спрямовано
15,5 тис.грн коштів районного бюджету на ремонт покрівлі двох шкіл району та
161,6 тис.грн на часткову оплату матеріалів для завершення капітального
ремонту котельні Добрівської школи.
З метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях трьох
опорних шкіл району, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету, проведено поточні ремонти внутрішніх туалетних кімнат, на суму
93,5 тис.грн.
Десять закладів загальної середньої освіти підключено до швидкісного
Інтернету, використано коштів державного бюджету у сумі 499,4 тис.грн.
У районі функціонує ДЮСШ, в якому займається 178 дітей, які відвідують
секції такі як веслування на байдарках та каное, футбол, волейбол та теніс
настільний.
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Протягом 2019 року у Вільшанському ЦДЮТ працювали спортивні гуртки
з кікбоксингу та спортивно-військового багатоборства, в яких займалися 110
дітей.
Вихованці школи вдало виступають на обласних і Всеукраїнських змаганнях,
де стають переможцями і призерами змагань.
Культура
Реалізація державної політики щодо збереження і використання
культурної спадщини, організація дозвілля, розвиток професійної та народної
творчості - є і залишаться надалі, основним завданням галузі культури.
Виконання цих завдань забезпечують 43 заклади культури.
Протягом звітного періоду забезпечено поповнення бібліотечних фондів на
2217 примірників, на загальну суму 217,8 тис.грн.
В звітному періоді поліпшено технічний стан шести закладів культури на
загальну суму 71,7 тис.грн. та пам’яток історії та монументального мистецтва
на суму 21,6 тис.грн.
Поповнено основні фонди (сценічні костюми, інструменти та
телерадіоапаратура) на загальну суму 88,0 тис.грн.
З метою збереження об’єкта культури в селищі, а саме районного будинку
культури, у 2018 році вдалося залучити 1,5 млн.грн субвенції з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток територій на проведення
капітального ремонту покрівлі зазначеного будинку культури.
Але не обійшлось без ускладнень і незважаючи на призупинення
фінансування з державного бюджету, завдяки зусиллям райдержадміністрації
вдалося отримати весь обсяг коштів та завершити капітальний ремонт у 2019
році. В свою чергу з районного бюджету профінансовано 44,2 тис.грн.
Також, хочеться відмітити аматорство Вільшанщини, яке працює на
високому рівні. Вісім колективів
мають почесне звання «Народний
аматорський», з них 3 – болгарських, які є учасниками обласних та
Всеукраїнських заходів.
Учні Вільшанської дитячої школи мистецтв приймали участь та здобували
перемогу у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних проектах учнівської
творчості,
академічної
музики,
інструментального,
вокального,
хореографічного, театрального мистецтва та багато іншого.
Охорона здоров’я
У 2019 році здійснювались заходи із забезпечення рівного та
справедливого доступу жителів району до медичних послуг, своєчасного та
ефективного отримання необхідної допомоги.
Медичну допомогу населенню надають Вільшанська центральна районна
лікарня та Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги».
В звітному році продовжувалась робота з поліпшення матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я:
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проведено ремонт хірургічного, терапевтичного та пологового відділень,
замінено вхідні двері в лабораторії на суму 18,7 тис.грн (власні кошти). Для
лікарських амбулаторій придбано 3 ноутбуки, освоєно 62,1 тис.грн (кошти
Національної служби здоров’я України);
впроваджено пілотний проект по програмі «Телемедицина». За рахунок
субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, придбано один комплект
телемедичного обладнання. Мобільний діагностичний комплекс встановлено в
Добрянській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини та
підключено до мережі Інтернет. Касові видатки по програмі склали
110,0 тис.грн, з них: державний бюджет - 99,0 тис.грн, співфінансування з
районного бюджету - 11,0 тис.грн;
за рахунок коштів благодійного фонду «Добротвір» придбано
медінструментів на суму 10,6 тис.грн.
Природно-заповідний фонд
На території району створено три об’єкти природно-заповідного фонду:
ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Чорноташлацький» та
заповідні урочища місцевого значення «Осичківське» і «Калмазівське». На
вказані об’єкти оформлено необхідні документи та розроблено проекти
землеустрою з їх організації та встановлення меж.
Райдержадміністрацією розроблено завдання щодо створення заповідників
на території району до 2021 року загальною площею близько 480 га.
Відповідно до об’ємів надходжень субвенцій селищної та сільських рад до
районного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017-2018
роках проведено наукові дослідження з обґрунтування доцільності заповідання
трьох природних територій: «Людвінські скелі» (прибережна зона р.Синюха),
«Репетуха» (прибережна зона р.Репетуха), «Миколин яр» (прибережна зона
р.Синюха) загальною площею 25,0 га на суму 15,247 тис.грн.
Згідно із статтями 51, 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» створення вказаних об’єктів природно-заповідного фонду погоджено
з землекориствачами відповідних територій та клопотання з пакетом
документів щодо створення трьох об’єктів природно-заповідного фонду подано
на погодження до департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації.
Листом від 31 січня 2020 року департамент екології та природних ресурсів
облдержадміністрації повідомив райдержадміністрацію про схвалення
вказаного клопотання та початок виконання заходів щодо розроблення проектів
створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду для підготовки
відповідних рішень обласної ради.
У 2019 році за рахунок субвенцій селищної та сільських рад до районного
фонду охорони навколишнього природного середовища планувалося провести
наукові дослідження з обґрунтування доцільності заповідання природних
територій прибережної зони р.Синюха на території Плоско-Забузької сільської
ради, але через відсутність фінансування заплановані заходи не здійснювались.
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Цивільний захист
У 2019 році спрямовувалися дії на виконання заходів на забезпечення
пожежної і техногенної безпеки, які здійснюються у рамках районної програми
цивільного захисту Вільшанського району на 2016-2020 роки.
Так, у звітному році освоєно 642,4 тис.грн (кошти з різних джерел
фінансування) зокрема на:
заходи капітального характеру – виготовлення проектно-кошторисної
документації та виконання робіт із вогнезахисної обробки дерев’яних
конструкцій даху та ремонту протипожежної сигналізації у районній бібліотеці,
виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт із
вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій даху Сухоташлицького СБК,
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
на
встановлення
протипожежної сигналізації у будівлі початкової школи Вільшанської ЗШ;
заходи некапітального характеру – обслуговування протипожежної
сигналізації, замір опору ізоляції, придбання та перезарядка вогнегасників,
навчання з протипожежного мінімуму у центральні районні лікарні;
забезпечення підрозділу Вільшанської місцевої пожежної охорони та
утримання, за кошти підприємств-балансоутримувачів, місцевих пожежних
команд;
догляд за охоронними зонами ліній електропередач (виконавець робіт
Вільшанський РЕМ).
Також, завдяки тісній співпраці райдержадміністрації з районними
підрозділами УДСНС України в області та забезпеченню за рахунок коштів
районного бюджету виконання технічних умов (придбання компресору для
заправки повітряних балонів) 30 ДПРЧ УДСНС України в області отримала
новий пожежний автомобіль АЦ-4-60-515М на базі шасі МАЗ.
Суспільно-політична ситуація
У 2019 році суспільно-політична ситуація у районі була стабільною.
Усього зареєстровано 64 районних осередків політичних партій та 31
громадське об’єднання.
Інститути громадянського суспільства залучаються до розроблення
нормативно-правових актів через консультативно-дорадчі органи при
райдержадміністрації, це громадська рада та дорадча рада з питань розвитку
району при голові Вільшанської районної державної адміністрації.
Найбільш активними громадськими організаціями є Товариство
вільшанських болгар «Алфатар», районна організація «Організації ветеранів
України», районна організація федерації веслування на байдарках і каное,
районна організація української спілки ветеранів Афганістану, районна
організація українського товариства мисливців і рибалок.
У районі зареєстровано i діє 10 релігійних організацій, з них 6 Української
православної Церкви Московського патріархату, 2 організації Православної
церкви України, 1 релігійна організація Євангельських християн-баптистiв та 1
релігійна організація Християн віри Євангелістської.
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Протягом 2019 року релігійна ситуація в районі залишалась стабільною,
міжконфесійні відносини були безконфліктними та толерантними. Релігійні
організації, які діють в районі, дотримуються чинного законодавства. Розколів
та конфліктів у релігійному середовищі не зафіксовано.
Підсумовуючи результат проведеної роботи, вжитих заходів, прийнятих
управлінських рішень у 2019 році, тісної взаємодії та співпраці усіх гілок влади,
бізнесових структур і громадськості у вирішенні життєво важливих спільних
проблемних питань, забезпечено досягнення позитивних результатів.
Проблем у території ще вдосталь та зусилля районної державної
адміністрації і в подальшому будуть зосереджені на досягненні основної мети це підвищення якості життя та добробуту населення на основі проведення
реформ у різних галузях і сферах діяльності, поліпшення надання населенню
соціальних послуг та створення умов для економічного і соціального розвитку
району.
________

