ЗВІТ
Про здійснення Городенківською районною державною адміністрацією
покладених на неї повноважень та стан розвитку території району
Робота районної державної адміністрації у звітному періоді була
спрямована на системне забезпечення соціально-економічного розвитку
району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо
виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади,
розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних
адміністрацій.
І. Загальні питання
Адміністративно-територіальний устрій, стан розвитку об‘єднання
територіальних громад.
Городенківський район розташований в східній частині Івано-Франківської
області.
1.

- районів
-1
- міст
-1
в т.ч. районного підпорядкування
- селище міського типу
- сільських населених пунктів
Місцеві ради:
- усього місцевих рад
- районна рада - 1, депутатів
- міська рада
- 1, депутатів
- селищні ради - 1, депутатів
- сільські ради - 31, депутатів

-1
-1
- 48

- 34;
- 34;
- 26;
- 16;
- 465.

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад
Івано-Франківської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 жовтня 2015 р. №1077 на території району передбачено
формування Городенківської ОТГ та Чернелицької ОТГ. В Городенківську ОТГ
відповідно до перспективного плану входить 1 міська та 28 сільських рад (42
населені пункти), в Чернелицьку ОТГ – 1 селищна та 3 сільські (8 населених
пунктів).
Відповідно до алгоритму дій проводиться робота щодо створення
Городенківської та Чернелицької ОТГ.
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Городенківською міською радою прийнято розпорядження від
17.01.2018р. №4 «Про ініціювання добровільного об‘єднання територіальних
громад сіл і міста» та рішення від 18.01.2018р. №891 «Про затвердження
Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного
об‘єднання територіальних громад» відповідно до якого 4 лютого 2018 року в
районному палаці культури проведено громадське обговорення з питань
добровільного об‘єднання територіальних громад. Проведена позачергова сесія
міської ради, де розглядалося питання створення ОТГ. По результатах
обговорення позитивного рішення не прийнято.
Кабінетом Міністрів України відхилено проект рішення про створення
Виноградської ОТГ (села Виноград, Хвалибога, Росохач, Прикмище, Острівець,
Рогиня) через фінансову неспроможність потенційної громади.
2. Населення: чисельність, склад
Чисельність та щільність населення
Роки
Чисельність
Щільність
наявного населення, населення,
осіб
на 1 км2

2013
2014
2015
2016
2017
2018

55238
54771
54329
53786
53164
52523

74
73
73
72
71
71

Частка міського
осіб населення
у
загальній
чисельності,
відсотків
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,0

Розподіл наявного та постійного населення за типом поселень
Роки
Усього
наявного
населення, з них
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Усього постійного
населення, з них
у міських поселеннях
у сільських
поселеннях

2013
55,2

2014
54,8

2015
54,3

2016
53,8

2017
53,2

2018
52,2

11,1
44,1
55,4

11,1
43,7
54,9

11,0
43,3
54,5

11,0
42,8
53,9

10,9
42,3
53,3

10,4
41,8
52,5

10,8
44,6

10,8
44,1

10,8
43,7

10,7
43,9

10,6
42,7

10,4
42,1

Розподіл постійного населення за статтю
Роки
Обидві статі
жінки
2013
55373
29542
2014
54906
29218
2015
54464
28990

чоловіки
25831
25688
25474
2

2016
53921
2017
53299
2018
52523
Розподіл населення за віком
Роки 2014
Усього населення 55373
у тому числі у віці,
років
0
592
1
509
2
560
3
617
4
544
0-4
2822
5
600
6
530
7
532
8
532
9
512
5-9
2706
10
576
11
545
12
585
13
596
14
661
10-14
2963
15
653
16
719
17
696
18
669
19
686
15-19
3423
20-24
4089
25-29
3696
30-34
3652
35-39
3778
40-44
3724
45-49
3755
50-54
4206
55-59
3538
60-64
3023
65-69
2019
70 і старше
7979

28714
28320
27920

25207
24979
24603

2015
54906

2016
54464

2017
53921

2018
52523

572
592
507
562
620
2856
549
594
529
528
531
2731
513
576
544
582
595
2810
644
647
652
682
678
3303
3976
3995
3433
3820
3693
3689
4051
3786
3024
2113
7626

555
570
599
505
561
2790
622
551
594
531
522
2820
536
513
574
548
581
2752
595
637
594
631
682
3139
3889
4195
3304
3793
3781
3644
3910
3996
2952
2207
7292

512
553
561
587
504
2717
555
617
548
586
528
2834
518
529
512
568
549
2676
563
585
589
577
637
2951
3797
4255
3287
3794
3727
3690
3807
3991
3065
2483
6847

416
514
555
558
589
2672
503
553
620
543
582
2801
526
520
524
510
565
2645
549
564
573
579
571
2836
3574
4264
3329
3667
3774
3608
3723
4045
3141
2658
6562
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3. Організаційно-кадрові питання райдержадміністрації
Структура районної державної адміністрації складає 125,5 осіб. До складу
структури входить апарат райдержадміністрації із чисельністю 29 осіб та 12
самостійних структурних підрозділів із чисельністю 96,5осіб.
Керівний склад Городенківської районної державної адміністрації складає
3 особи – голова, перший заступник голови та заступник голови, що
передбачено структурою, затвердженою розпорядженням від 25.10.2018 року
№ 436. На даний час вакантні посади першого заступника та заступника голови
райдержадміністрації.
У 2018 році структуру апарату та самостійних структурних підрозділів
райдержадміністрації затверджено у відповідності до Закону України «Про
державну службу» від 10.12.2015 року №889 – VIII, який набрав чинності із
01.05.2016 року (із змінами), а саме:
- забезпечено наявність усіх груп оплати праці (з 1 по 9);
- забезпечено співвідношення посад категорії «Б» до штатної чисельності
1 до 3.
- виведено із посад державної служби посади: голови, першого
заступника та заступника голови районної державної адміністрації.
Повністю
реалізований
план-графік
підвищення
професійної
компетентності державних службовців райдержадміністрації на 2019 рік,
заходи з якої затверджені розпорядженням від 14.01.2019 року № 10.
Так, протягом 2018 року в Івано-Франківському обласному центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій пройшли навчання 49 державних службовців. З них:
- на короткострокових семінарах – 35 осіб;
- навчання за професійною програмою 4 особи;
- тематичні постійно діючі семінари – 10 осіб;
Протягом 2018 року було оголошено 2 конкурси на зайняття посад
державної служби категорії «Б» та 3 конкурси на зайняття посад державної
служби категорії «В».
За результатами конкурсних відборів на посади державної служби
категорії «Б» призначено 1 особа, категорії «В» - 3 особи.
Станом на 31.12. 2018 року по районній державній адміністрації
вакантними залишаються:
- 1 посада категорії «Б» - начальник відділу містобудування,
архітектури та містобудівного кадастру райдержадміністрації,
- 5 посад категорії «В»: головний спеціаліст відділу організаційноінформаційної роботи апарату райдержадміністрації (на час відсутності
основного
працівника),
спеціаліст
сектору
контролю
апарату
райдержадміністрації, головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту
райдержадміністрації,
головний
спеціаліст
фінансового
управління
райдержадміністрації; головний спеціаліст управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
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Протягом 2018 року головою та райдержадміністрації прийнято 581
розпорядження на виконання повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві державні адміністрації» та інших законодавчих актів.
Крім цим, ще з кадрових питань - 146, по відрядженнях - 88, по
відпустках - 147.
Проекти розпоряджень та наказів готуються у відповідності до вимог
Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням
від 24.02.2017 року №78, всі проходять правову експертизу у відділі юридичної
та кадрової роботи апарату.
Розпоряджень, які скасовані на підставі рішення суду у 2018 році, немає.
Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Рішень органів місцевого самоврядування району скасованих в судовому
порядку за участю райдержадміністрації та рішень, які викликали суспільний
резонанс немає. Питання недовіри голові райдержадміністрації у звітний
період районною радою не розглядалося.
Проведено співбесіди, наради та семінари з головами місцевих рад з
питань децентралізації влади. Поширюються інформаційні матеріали про
переваги в фінансуванні створених ОТГ на території області та методичні
матеріали щодо алгоритму дій зі створення об’єднаних громад.
ІІ. Стан здійснення
розвитку району.

повноважень

щодо

соціально-економічного

1. Стан реалізації регіональної стратегії розвитку та виконання плану
заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку.
Для участі у конкурсі інвестиційних програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2018 році розроблено, подано та успішно реалізовано
наступні проекти:
–
Капітальний ремонт (заміна вікон, зовнішніх дверей, даху) приміщення
Городенківської ЦРЛ Городенківського району Івано-Франківської області
(загальна сума проекту становить 1470 тис. грн.);
–
Капітальний ремонт (заміна даху) приміщення Городенківської ЗОШ №1
I-III ст. Городенківської районної ради Івано-Франківської області (загальна
сума проекту становить 1380 тис. грн.);
–
Капітальний ремонт системи опалення приміщення Росохацької ЗОШ IIII ступенів села Росохач Городенківського району Івано-Франківської області
(загальна сума проекту становить 929 тис. грн.).
Також у 2018 році продовжувалася реалізація проекту «Добудова
шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних кімнат по
вул.Грушевського,27 в с. Чернятин Городенківського району ІваноФранківської області» (загальна сума проекту становить 23790,5 тис. грн.,
профінансовано у 2018 році – 760,0 тис. грн.).
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2. Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне
співробітництво.
Обсяг експорту товарів в січні-вересні 2018 року склав 40,8 дол.США на 1
особу проти 58,2 дол.США в відповідному періоді 2017 року (70,1%).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за вказаний період становив 3,29 проти
6,12 відповідного періоду 2017 року. Темп зменшення обсягу експорту товарів
за січень-вересень 2018 року становив 69,3% до відповідного періоду 2017
року.
Імпортом та експортом товарів в районі займаються в основному ТзОВ
«Ласощі», «Геліос»,ТзОВ «Укріндик» та сільськогосподарські підприємства
району. Вказана діяльність стосується в основному сільськогосподарської
продукції.
З метою популяризації інвестиційної привабливості району, як джерело
інформації для потенційного інвестора в районі розроблено та випущено
буклет «Інвестиційні пропозиції щодо виконання цілей сталого соціальноекономічного розвитку Городенківського району Івано-Франківської області»,
який містить актуальну інформацію про конкурентні переваги, інвестиційні
можливості, спрямовані на розкриття і реалізацію інвестиційного потенціалу.
Буклет випущено на українській та англійській мовах.
З метою пошуку
іноземних інвесторів проводяться зустрічі та
укладаються угоди щодо співпраці в галузях культури, мистецтва та в різних
виробничих галузях.
Продовжується співпраця з повітом Бжег республіки Польша, з яким діє
угода між представниками громад Городенківського району та Повіту
Бжеського в аспекті розвитку та співпраці в галузі культури, мистецтва та в
різних виробничих галузях.
3. Бюджет, фінанси та облік
Виконання зведеного бюджету Городенківського району
Загальна сума надходжень до місцевого бюджету району за 2018 рік
склала 600555,2 тис. гривень, що на 38743,7 тис. гривень більше в порівнянні
з надходженнями 2017 року. Виконання уточнених планових показників
становить 96,8 відс.
Із загальної суми надходжень 120225,0 тис. гривень (20,0 відс.)
складають власні надходження до загального та спеціального фондів; 57367,0
тис. гривень (9,6 відс.) – базова дотація і додаткові дотації з державного
бюджету; 397477,8 тис. гривень
(66,2 відс.) – субвенції з державного
бюджету.
У структуру місцевого бюджету району входить 1 районний бюджет, 1
міський бюджет, 1 селищний та 31 сільських бюджети. Виконання планових
показників надходжень до загального фонду не забезпечено п’ятнадцятьма
бюджетами або недоодержано доходів на суму 10159,6 тис.гривень.
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За 2018 рік до місцевих бюджетів району надійшло доходів загального
та спеціального фондів (без врахування трансфертів) в сумі 120225,0 тис.
грн., що складає 98,6 відс. (-1724,1 тис.грн.) до уточненого річного плану, в
тому числі до:
загального фонду – 112391,3 тис. гривень.
94,5 відс. (-6486,5 тис.гривень) до уточненого плану на рік;
спеціального фонду – 7833,7 тис.гривень.
255,1 відс. (+4762,4 тис.гривень) до уточненого плану на рік;
В порівнянні з 2017 роком надходження до загального фонду збільшились
на 18,2 відс. (+18530,5 тис.гривень), в тому числі:
- до загального фонду – на 22,3 відс.
- до спеціального фонду зменшились – на 20,2 відс.
Аналіз надходжень у 2018 році окремих видів податків у порівнянні з
надходженнями 2017 року
Податок на доходи з фізичних осіб
53,5 відс. всіх надходжень до загального фонду становлять надходження
від податку на з доходи фізичних осіб.
За звітний період до бюджету району надійшло податку на доходи з
фізичних осіб в сумі 60176,8 тис.гривень, що на 28,5 відс. більше в порівнянні з
2017 роком. (+13338,7 тис. грн.).
Плата за землю
Надходження від плати за землю в обсязі доходів загального фонду
складає 13,0 відс. За звітний період надійшло 14624,1 тис.гривень і більше в
порівнянні з минулим роком – на 7,8 відс. (+1055,0 тис. грн.).
Власні надходження бюджетних установ
За звітний період бюджетними установами району отримано власних
надходжень в сумі 6492,3 тис.гривень, що менше в порівнянні з 2017 роком на
20,9 відс. (-1713,1 тис. грн.).
Бюджет розвитку
До бюджету розвитку за 2018 рік надійшло коштів в сумі 1023,3
тис.гривень, в тому числі:
надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній
власності - 220,0 тис. гривень.
надходження від продажу землі – 803,3 тис.гривень.
В 2018 році надійшла:
- Базова дотація в сумі 26209,7 тис. грн. (100% до плану),
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- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 31157,3
тис. грн.. (100% до плану),
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
97691,2 тис. грн. (100% до плану),
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
43364,3 тис. грн. (100% до плану).
Пільги зі сплати податків і зборів органами місцевого
самоврядування не надавалися
Планові показники дохідної частини бюджету Городенківського
району становлять 106 623 129,07 грн., в тому числі по загальному фонду –
101 636 338,28 грн., по спеціальному – 4 986 790,79 грн..
Доходи за 9 місяців 2018 року до місцевого бюджету в
Городенківському районі склали – 83 435 177,18 грн., в тому числі по
загальному фонду надійшло – 78 330 485,60 грн., по спеціальному –
5 104 691,58 грн..
Найбільше надходжень було по таких видах доходів:







податок на доходи фізичних осіб – 41 635 163,08 грн.;
податок на майно – 12 338 532,46 грн.;
єдиний податок – 16 269 918,82 грн.;
неподаткові надходження – 2 596 995,24 грн.;
адміністративні збори та платежі – 2 188 636,04 грн.;
власні надходження бюджетних установ – 4 277 338,09 грн..
Також, Городенківським районом станом на 01.10.2018 року було
отримано:
- базової дотації на суму 19 657 400,00 грн.;
- дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я на суму 20 608
500,00 грн.;
- освітньої субвенції – 71 635 500,00 грн.;
- медичної субвенції – 35 219 300,00 грн.;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншого рівня – 186 880 634,92 грн.: в т.ч.
субвенції на здійснення природоохоронних заходів – 8 053 906,00 грн.,
субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 5 488 708,00 грн. та інших субвенцій – 12 484 672,05
грн..
Крім того, районом станом на 01.10.2018 було отримано позики з
Єдиного казначейського рахунку на загальну суму 40 784 500,00 грн.

Планові показники видаткової частини без урахування трансфертів
бюджету району на 01.10.2018 року становлять 613 260 135,84 грн., в тому
числі по загальному фонду – 571 908 136,93 грн., по спеціальному –
41 351 998,91 грн..
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Виконання видаткової частини загального фонду місцевого бюджету
без урахування трансфертів за 9 місяців 2018 року становить - 436 657 295,02
грн., в тому числі по загальному фонду – 406 134 002,22 грн., по спеціальному
фонду – 30 523 292,80 грн., в т.ч.:
- 2 155 349,41 грн. – за рахунок плати за послуги, що надаються
бюджетними установами;
- 1 800 243,94 грн. - за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних
надходжень;
- 26 567 699,45 грн. – за рахунок інших надходжень спеціального фонду.
Касові видатки по захищених статтях:
 КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 121 387 794,11 грн.;
 КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 27 166 841,35 грн.;
 КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 117 447,39 грн.;
 КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 3 205 967,56 грн.;
 КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання) – 6 355 814,64 грн.;
 КЕКВ 2272 ( оплата водопостачання та водовідведення) – 105 214,84 грн.;
 КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 3 206 821,32 грн.;
 КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 6 974 958,92 грн;
 КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв) – 130 900,00 грн.;
 КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку) – 37 160 679,07 грн.;
 КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 180 642 522,00 грн..
Дебіторська заборгованість по району станом на 01.10.2018 року становить
567 405,21 грн..
Кредиторська заборгованість по району станом на 01.10.2018 року
становить 13 294 224,72 грн. по загальному фонду та 434,00 по спеціальному
фонду.
Зокрема, кредиторська заборгованість по захищених статтях:
 КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 2 821 597,83 грн.;
 КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 810 463,10 грн.;
 КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 1 000,00 грн.;
 КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 315 127,30 грн.;
 КЕКВ 2272 ( оплата водопостачання та водовідведення) – 16 394,00 грн.;
 КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 4 318,42 грн.;
 КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку) – 3 636 062,06 грн.;
 КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 4 922 691,57 грн..
Залишок коштів станом на 01.10.2018 року по загальному фонду склав
16 933 158,81 грн., по спеціальному фонду - 10 784 439,67 грн.
Головними розпорядниками коштів бюджету району є Городенківська
державна адміністрація, Городенківська районна рада, відділ освіти
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Городенківської райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту
населення Городенківської райдержадміністрації, фінансове управління
Городенківської райдержадміністрації, управління культури Городенківської
райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку Городенківської
райдержадміністрації, які протягом досліджуваного періоду отримували кошти
з бюджету району та державного бюджету (у вигляді дотацій та субвенцій) для
забезпечення покладених на них функцій.
З бюджету району фінансуються 157 бюджетних установ: з яких 61
установ освіти, в тому числі 20 дошкільних навчальних заклади; 37
загальноосвітніх навчальних закладів, з них 1 школи І ступеня, 17 шкіл І-ІІ
ступенів, та 19 школи І-ІІІ ступенів, 4 позашкільних заклади освіти, 4
навчально-виробничих комбінати, ДЮСШ, методичний центр, централізована
бухгалтерія; 2 установи охорони здоров’я, серед яких: Городенківська
центральна районна лікарня, 55 установ культури, а також установ соціального
захисту – 2, установ спорту – 1, районна рада, 1 міська, 1 селищна та 31
сільська ради.
Аналіз виконання загального фонду за функціями засвідчив, що найбільші
обсяги коштів спрямовувалися на освіту - 446210,7 тис. грн. (28.2%), охорону
здоров'я - 155598,4 тис.грн ( 10,15 відс), соціальний захист - 626323,70 тис.
грн. (39,6 відс), державне управління – 62352,6 тис. грн (3,9 відс), культуру і
мистецтво – 48716,0 тис.грн (3,1 відс), житлово-комунальне господарство27171,1 тис. грн ( 1,7відс, інші видатки 13,35 %.).
За економічною класифікацією відс. загального обсягу поточних видатків
загального фонду на 95,0 % спрямовано на оплату праці і нарахування на
заробітну плату – 615159,8 тис. грн., на соціальне забезпечення 626323,76тис.грн (25,7 %), на оплату енергоносіів – 75526,0тис.грн (4,8%)
медикаменти і продукти харчування – 17425,8 тис. грн (1,1%), придбання
обладнання та інвентарю- 1,5 %.
4.Управління державною власністю, дерегуляція та підприємництво
Аналізуючи стан та перспективи розвитку малого підприємництва
необхідно відмітити, що малий бізнес є невід’ємною частиною економіки
Городенківського району. У результаті відкриття власної справи та
самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень
доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню
обсягів виробництва.
В галузі малого підприємництва станом на 01.01.2019 року в районі
працювало 161 підприємство, з яких 155 малих підприємств (96,3% до загальної
кількості підприємств в районі) та 6 середніх підприємств (3,7% до загальної
кількості підприємств). У середньому по районі у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення припадало 27 малих підприємств, у 2019 році
прогнозується 28.
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Оскільки на території району відсутні великі підприємства, частка
реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів середнього та малого
підприємництва становить 100%, з яких 24,8% припадає на малі підприємства.
Кількість зайнятих працівників у середньому та малому підприємництві
становить 3,5 тис. осіб. У 2019 році прогнозується збільшення працівників на
2,9% або на 100 осіб. Робочі місця очікується створити саме на малих
підприємствах, що спричинить збільшення прогнозованого показника у 2019
році на 16,7%.
В сучасних умовах соціально-економічного розвитку району мале
підприємництво виступає важливим чинником створення сприятливих умов для
зменшення рівня безробіття, насичення ринку товарами і послугами,
покращення наповнення місцевих бюджетів, підвищення рівня життя
населення.
12 липня 2013 року створено Центр надання адміністративних послуг
Городенківської районної державної адміністрації. В 2016 році в структуру
Центру включено сектор Державної реєстрації,
Протягом 2018 року Центром надання адміністративних послуг
райдержадміністрації надано 8836 послуг, а саме:
- Районний сектор Державної міграційної служби — 1138.
- Відділ Держгеокадастру у районі — 6433.
- Сектор Державної реєстрації — 1007.
- Відділ містобудування архітектури та містобудівного кадастру — 168.
- Головне управління юстиції в Івано-Франківській області — 4.
- Управління Держпрожспоживслужби у районі — 7.
- Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в
Городенківському районі — 1.
- Управління патрульної поліції в області — 84.
Кількість наданих послуг становить на 1000 мешканців району становить
176 що в минулому році складало 156 послуг.
В середньому одним адміністратором Центру надання адміністративних
послуг прийнято — 2946 звернень. Адміністраторами надано — 8836
консультації.
Центр повністю укомплектований кадрами згідно штатного розпису та
забезпечений комп’ютерною та оргтехнікою.
В січні 2018 року проведено нараду при голові райдержадміністрації за
участю суб’єктів надання адміністративних послуг щодо роботи центру з
урахуванням внесення змін до розпорядження КМУ “Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг “ від 10.10.2017 року №523-р.
4. Промисловість, будівництво та інвестиції, транспорт та зв’язок.
Промисловість.
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Протягом січня- листопада 2018року в районі реалізацію промислової
продукції здійснювали одинадцять підприємств: ПАТ «Городенківський
сирзавод», ПП «Дажбог» (цегельний завод в с. Торговиця), цегельний завод
м.Городенка, ТОВ «Альт-енерго»,ТОВ «Альт-енергія», ПП «Савчук», ТОВ
«Поточищенський консервний завод», ТОВ “Укріндик”,ПП “Укршляхсервіс”,
ПП”Тепла оселя-57“, Городенківське державне виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства.
За січень- листопад 2018 року підприємствами району реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу)
на 167362,3 тис. грн., що становить 104,2 % до показника відповідного періоду
2017 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
району за січень- листопад 2018 року складав 3161,8 грн.
Промисловими підприємствами протягом січня-листопада 2018 року
сплачено платежів до бюджету на суму 18427,4 тис.грн(-4790,4 тис.грн до
показника січня-листопада 2017 року)в тому числі місцевого 3921,0 тис. грн. (1672,9 тис. грн. до показника січня-листопада 2017 року).
Сільське господарство
У районі сільськогосподарські угіддя займають 61421 га, з них рілля
49505 га. Господарську діяльність в аграрному секторі ведуть 50
агроформувань різних форм власності.
Агроформування району (крім малих підприємств) станом на 01.12.2018
року утримували поголів’я:
- ВРХ – 1346 гол., що становить 95,9% до показника на 01.12.2017 року, в
тому числі корів – 419 гол., що становить 97,9% до відповідного показника
минулого року;
- свиней – 807 гол., що становить 97,7% до показника на 01.12.2017 року.
В таблиці наведено виробництво основних видів тваринницької продукції
у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих підприємств).

№
п/п
1.
2.

СіченьОдиниСіченьлистопа
2018 р. до
Показники
ця
листопа
д 2018
2017 р. (+, -)
виміру
д 2017р.
року
Виробництво м’яса
тонн
1413
1127
+286
Виробництво молока тонн
1570
1804
-234

% до
2017 р.
125,4%
87,0%

Для отримання високого врожаю господарствам необхідно вносити певну
кількість поживи на запланований врожай. А тому з року в рік потреба в
мінеральних добривах зростає.
Внесено мінеральні добрива в 2017 році 6900 тонн, а в 2018рік було
використано 7250тонн в розрахунку по 2.5 цнт на кожний гектар ріллі.
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Значно зростає потреба в азотних добривах за останні роки. Азотних
добрив внесено1495тонн, фосфорних-775т і калійних-620т всього 2890тонн
діючої речовини
На даний час в районі 9813 га меліорованих земель, що становить 19.8%.
Рішенням Городенківської районної ради затверджена районна Програма
поліпшення родючості сільськогосподарських угідь шляхом виконання
меліоративних заходів на 2012-2021роки.
Фермерські господарства скористались коштами з обласного бюджету
передбачених на виконання заходу
«Проведення робіт з розкислення
(вапнування) грунтів» «Комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій в Івано-Франківській області на 20162020роки». В 2018 році сільськогосподарським підприємствам на вапнування
грунтів відшкодовано 208,5 тис. грн.
Основні економічні показники сільськогосподарських культур по
агроформуваннях в Городенківському районі за 2018 рік:
Назва культури

Площа,
Зернові
включаючи га
кукурудзу на зерно
19291
Озима пшениця
8956
Яра пшениця
430
Ярий ячмінь
1220
Цукровий буряк
790
Озимий ріпак
3778
Соняшник
2501
Соя
2403

2018 рік

Вал,
тонн
125391
47752
1420
5901
45030
14053
6349
7526

Середня
урожайність
по району
ц/га за 3
роки
Урож.
ц/га
65
53
33
48
570
37
25
31

67
61
46
51
590
33
28
24

Важливим напрямком у рослинництві району є вирощування зернових
культур. Оскільки зерно – джерело найцінніших продуктів харчування
населення,
В останні роки в районі при вирощуванні зернових культур значного
поширення набули адаптовані до зональних особливостей системи
безполицевого, мінімального та нульового (No-Till) обробітку ґрунту, які в
перспективі будуть застосовуватися на двох третинах орних земель.
Значне зростання валового виробництва зерна за останні роки зумовлено
розширенням у всіх категоріях господарств площ збирання (на 35,9%) та
зростанням врожайності (+19,2 ц з 1 га).
У зерновому господарстві району 61% припадає на виробництво ярих
культур, вагому частку якого займає кукурудза. В тому числі,
сільськогосподарські підприємства виробляють 68,3% валової продукції
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зернових, 73,8% кукурудзи на зерно. Із загального обсягу зерна, продовольче
складає 35-40%, фуражне – 60-65%.
Основні напрямки розвитку виробництва зерна:
1. Впровадження інтенсивних енерго- та грунтозберігаючих технологій
вирощування зернових культур.
2. Збільшення обсягів виробництва високопродуктивного та кондиційного
насіння зернових і зернобобових культур місцевих насінгоспів.
3. Покращення матеріально-технічної бази сільськогосподарських
товаровиробників, включаючи інфраструктуру приймання, очистки і зберігання
зерна.
4. Забезпечення заходів догляду та інтегрованого захисту рослин під час
вегетації у науково-обгрунтованих нормах та строках.
Проблемні питання
З року в рік в районі у недостатній кількості вирощується зерно озимого
жита та гречки, що зумовлено низькими закупівельними цінами на зерно цих
культур.
Шляхи вирішення
Для вирішення вказаного проблемного питання необхідно відновити на
державному рівні дотацію за 1 га посіву озимого жита та гречки.
За останні п'ять років значно збільшилися площі та валовий збір
технічних культур.
Розширення площ, збільшення валового виробництва ріпаку, соняшнику
зумовлене високою рентабельністю вирощування цих культур, сої – потребою
сільськогосподарських підприємств частково поповнювати запаси азоту в
ґрунті через стрімке збільшення вартості мінеральних добрив.
Довідково: 1 га посівів сої накопичує в ґрунті протягом вегетації
220350 кг азоту.
У той же час посіви цукрового буряка скоротилися з 2000 до 800га.
Посівні площі цукрового буряку у 2018 році склали лише 790 га,
що
пов'язано із призупиненням роботи підприємства по переробці цукрового
буряка.
Вирощування технічних культур підвищує експортний потенціал району,
покращує фінансовий стан господарств, однак сільськогосподарським
підприємствам необхідно враховувати їх насичення в структурі посівних площ,
що можливо забезпечити через розробку проектів землеустрою.
Район за своїм природно-економічним потенціалом має великі
перспективи для розвитку садівництва. В нас можливо вирощувати всі без
винятку плодові та ягідні культури помірного клімату.
У структурі виробництва плодоягідної продукції переважають зерняткові
(80 %), серед яких основною культурами є яблуня, груша, на кісточкові
припадає 14 % (в основному це слива та вишня). З ягідних культур найбільш
поширені смородина, суниці, малина, агрус та ін.
У 2018 році в районі під садами зайнято 565га, у т.ч. у плодоносному віці
– 146 га, під ягідниками – 25га відповідно.
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Площа садів у сільгосппідприємствах становить –146га, в тому числі у
плодоносному віці –146 га, під ягідниками – 25га.
Впродовж останніх років площі молодих садів збільшилися, закладку
саду провів в с. Островець ФГ «Еко- сад» площею 10 га.в розрізі горіх, слива,
яблуня.
В 2018 році ФГ «Еко-Беррі» в с. Тишківцях провели посадку ягідників на
площі 41га, в розрізі садова малина-8,5 га, суниця- 20,7 га, ожина -12 га.
Перспективні напрямки розвитку садівництва:
- розширення площ скороплідних та ягідних насаджень інтенсивного
типу;
- використання крапельного зрошення для вирощування садів та ягідних
культур;
- розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на заготівлі,
переробці і зберіганні плодів та ягід.
В районі сформована інфраструктура аграрного ринку, зокрема,
функціонують: ринок по продажу промислових та продовольчих товарів та
дрібнооптовий ринок по продажу живої худоби, свиней та птиці.
Для реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо від
товаровиробників в районі облаштовано малі архітектурні форми в кількості 2
штуки, загальною площею 32 квадратних метрів.
Щодо інфраструктури для зберігання зернових, картоплі, овочів та фруктів,
то в районі функціонують 11 зерносховищ та зернові елеватори ППА
«Вільхівці» загальною ємністю відповідно 75 тис. тонн і ТОВ «Щедроти землі»
ємністю 90 тис. тонн.
Є 32 заготівельні пункти, з них : із заготівлі молока – 30 пунктів, живої
худоби та птиці - 2 пункти.
Згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 року №300 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів» підприємствам агропромислового комплексу
Городенківського району з державного бюджету відшкодовано в 2016 році –
1463,2 тис. грн.., в 2017 році – 1047,0 тис. грн., на даний час
сільськогосподарськими підприємствами подано заяви на розгляд обласної
комісії по відшкодуванню відсоткової ставки по кредитах за 2018 рік.
В 2018 році ФГ «Еко Беррі» одержало з державного бюджету
компенсацію коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку
хмелярства, закладених молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за
ними» в сумі 4075,2 тисяч гривень за понесені витрати по посадці та догляду за
молодими насадженнями суниці садової.
На районну програму « Комплексна програма перспективи розвитку
агропромислового
комплексу
та
розвитку
сільських
територій
Городенківського району у 2016-2020 роках» щорічно виділяється з районного
бюджету 40,00 тисяч гривень.
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На протязі 2017-2018 р. на території нашого району створено 7 нових
фермерських господарств: ФГ «Еко-Еліта» м. Городенка, ФГ «Мир Агро» с.
Поточище, ФГ «Берріс» с. Вікно, ФГ «Еко – Агро» с. Вікно, ФГ «Еко-Беррі» с.
Тишківці, ФГ «Чернелиця» с. Чернелиця та ФГ «Острівецький органік сад»
с.Виноград.
В рамках програми «Підвищення економічної самоорганізації,
мікропідприємництва та самозайнятості сільських мешканців» ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» на 2018-2020 роки оголосив конкурс «Село.
Кроки до розвитку». Комісією було відібрано 17 мікрогрантових проектів для
фінансування в сумі 50000 гривень кожен.
Від Городенківського району в
конкурсі перемогли:
- ФГ «На горі» с. Топорівці – виділені кошти на придбання шипорізу для
очистки польових доріг від зарослів та чагарників;
- Садиба «Поточище» - на облаштування садиби для розвитку зеленого
туризму;
- «Равликова ферма» с. Копачинці – на придбання маточника та
інкубатора для розширення равликової ферми.
Обласна державна адміністрація щорічно
надає високу оцінку
хліборобам Городенківщини, які з року в рік досягають значних результатів
при вирощуванні сільськогосподарських культур, є одні з кращих в області за
що і одержують обласні та державні нагороди.
5. Енергоефективність і енергозбереження.
Протягом 2018 року у сфері житлово-комунального господарства району
проведено відповідну роботу в напрямках енергоефективності та
енергозбереження, покращення матеріальної бази підприємств, робіт
пов’язаних з покращенням добробуту населення району. Зокрема :
Державним виробничим управлінням водопровідно – каналізаційного
господарства у 2018 році проведено ряд заходів:
- проведено капітальний ремонт вуличних водопровідних мереж по
вул.Стуса, вул.Косака в м.Городенка, вул.Лисенка, вул. Руданського в
с.Котиківка;
- продовжено будівництво фекальної каналізації по вул,Шкільна,
Івасюка в м.Городенка за кошти обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища ;
- виготовлена проектно-кошторисна документація та проведено
реконструкцію водопровідної мережі по вул.Чупринки;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво
резервуара накопичення питної води для насосної станції першого
підйому в м.Городенка
В загальному станом на 01.01.2019 року в районі 16 бюджетних установ
району опалюються альтернативними видами палива., що становить 40% від
загальної кількості котелень в районі.
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6. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок праці та доходи
населення.
Реалізація програми зайнятості району сприяє забезпеченню проведення
державної політики зайнятості населення, залученню до активізації зусиль
пошуку роботи незайнятого населення. Зокрема надання інформаційних,
профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої
роботи, працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення на
створені робочі місця, сприяння самозайнятості та підприємницькій діяльності,
підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян шляхом організації
професійного навчання, видачі ваучерів особам після 45 років для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці, організації громадських та інших
робіт тимчасового характеру тощо.
Зберігається негативна тенденція з демографією. Чисельність наявного
населення району станом на 01.11.2018 року становила 52,1 тис. осіб. За
січень-жовтень 2018 року населення району зменшилось 321 особу), так і
міграційного скорочення (на 240 осіб). Упродовж січня-жовтня 2018 року в
районі зареєстровано 326 живонароджених та 647 померлих.
Станом на 01.12.2018 року на обліку в службі зайнятості перебувало
351 безробітних, що на 7 осіб менше в порівнянні з чисельністю безробітних
громадян,які перебували на обліку в службі зайнятості на відповідну дату
минулого року. Із загальної чисельності безробітних, що перебувають на
обліку станом на 01.12.2018р. допомогу по безробіттю отримують 290 чол.
За сприяння у працевлаштуванні, консультаціями з питань трудового
законодавства про зайнятість протягом 11 місяців 2018 року звернулося
2637 чол. В звітному періоді за направленням служби зайнятості було
працевлаштовано на заявлені вакансії роботодавців 1910 незайнятих
громадян. Із загальної чисельності працевлаштованих осіб жінки становлять
45,7 відсотка,молодь віком до 35 років 31,5 відсотка.
Наявність вільних робочих місць станом на 01.12.2018 року
становила 39 одиниць,тобто на кожне вільне робоче місце в середньому
претендувало 9 осіб.
З початку року проведено 51 семінар, 4 міні-ярмарки вакансій, 2
ярмарки вакансій, в яких взяло участь 139 особи та в результаті яких було
працевлащтовано 15 незайнятих громадян.
В управлінні праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації на обліку перебувають 188учасників АТО, з них:
- 8 інвалідів війни з числа учасників АТО це: чотири інваліди II групи і 4
інваліди III групи;
- 2 сім’ї загиблих військовослужбовців, яким надано відповідний статус
- 3учасники АТО померли після демобілізації.
Протягом 2018 року учасникам бойових дій надано:
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разову грошову допомогу із державного бюджету до 5 травня отримали 145
учасників бойових дій із числа АТО по 1265грн, 3 інваліди війниII групи –
3265грн., та 4 інваліди III групи по 2845грн.
За 2018 рік в центр допомоги учасників АТО звернулося 160 учасників та
військовослужбовців антитерористичної операції і виплачена матеріальна
допомога на загальну суму 345 200 грн.
До відзначення Дня українського добровольця за особисту мужність і
героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної
цілісності України нагородили грошовою винагородою 12 добровольців на
суму 6000грн., та 3 сім’ям загиблих добровольців надали одноразову грошову
допомогу по 1000грн. До Дня Незалежності та Дня Захисника України надана
грошова допомога у сумі – 111 000грн.
Фінансову допомогу на лікування надали учасниці АТО, добровольцю і
волонтеру С. Кульчицькій у сумі – 5000грн.
На поховання батька – учасника АТО надали грошову допомогу синові
5000грн, який теж учасник бойових дій і служив у зоні АТО.
Сім’ям загинувших учасників АТО до роковин трагедії надана грошова
допомога по 2000грн.
З обласного бюджету надано одноразову грошову допомогу пораненим (10
чол.) по 5000грн., на лікування 2 учасникам АТО по 5000грн.
Обласною радою надано фінансову допомогу 10учасникам АТО по 1000грн.
В центральній районній лікарні щорічний медичний огляд пройшли 87
учасників АТО. Стаціонарна допомога надана 39 учасникам АТО, амбулаторне
лікування пройшли 39. Видано 10 медичних довідок Ф-70 на санаторнокурортне лікування для демобілізованих.
Сім учасників антитерористичної операції оздоровилися у санаторіях.
12– пройшли курси підготовки водіїв автотранспортних засобів.
16 сімей у літній період відпочивали у відпочинковому комплексі
«Синьогора».
Троє учасників АТО поступили на навчання у вищий учбовий заклад.
На обліку в центрі зайнятості від початку року перебували 25 учасників
АТО. Впродовж року три учасники АТО працевлаштовано.
В школах району навчається 68 дітей, батьки яких мобілізовані в зону
проведення ООС, діти забезпечені безплатним харчуванням в навчальних
закладах району, а також налічується 24 дітей дошкільного віку, які безплатно
утримуються в дошкільних закладах району. В літній період 30 дітей
оздоровилися в різних оздоровчих закладах: - «Перлина Придністров’я»,
«Молода Гвардія», «Артек», «Сокіл».
Управліннями,
відділами
райдержадміністрації
установами
та
організаціями
району здійснюється
соціальна
робота
з
сім’ями
військовослужбовців, що перебувають у зоні АТО.
Військовослужбовцям та членам їх сімей систематично надаються
консультації щодо покращення їх психоемоційного стану, медичного
лікування, навчання, оздоровлення, інших проблем. На посаду психолога у
Городенківський РЦСССДМ прийнято психолога, який надає психологічні
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послуги учасникам АТО та їх сім’ям, щовівторка у центрі допомоги учасникам
АТО.
Обстежено матеріально-побутові умови проживання сімей, члени яких
зазнали поранення в зоні АТО. Працівники районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення
здійснили моніторингові візити в дані сім’ї з метою визначення їх потреб.
Здійснено виїзди у сім’ї загиблих (постраждалих) під час масових акцій
громадського протесту, військовослужбовців і працівників правоохоронних
органів, які брали участь в АТО, щодо визначення соціально-побутових потреб.
Працівниками районних державних установ та приватними підприємцями
систематично
організовується
збір
продуктів
харчування
для
військовослужбовців, що перебувають у зоні ООС.
Станом на 28.12.2018р. заборгованості із заробітної плати на економічноактивних підприємствах становить 0 грн.:
Підприємства банкрути «Завод нестандартного обладнання» - 59,5тис.грн.
КП «Городенка-Житлосервіс» 0 грн.
За 12 місяців 2018р.зареєстровано 17 колективних договорів з суб’єктами
різних форм господарювання.
В районі триває реалізація Програми житлових субсидій, дії якої
направлені на захист сімей з низькими доходами при сплачуванні ними
вартості використаних житлово-комунальних послуг та електроенергії.
Стан фінансування житлових субсидій.
За 2018рік нараховано житлових субсидій для відшкодування витрат на
оплату за житлово-комунальні послуги на суму 95072,3тис.грн. 5445
домогосподарствам.
В т. ч. по селу 53724,1 тис. грн.
по місту 41348,2 тис. грн.
Нараховано житлової субсидії
Профінансовано
УЕГГ (м. Городенка)
86951,8
109412,2
УЕГГ (м. Коломия)
1849,9
2304,6
РЕМ (м.Коломия)
1,1
1,1
РЕМ (м.Городенка)
5920,8
6037,3
ДВУВКГ
321,9
353,6
Городенка-житлосервіс
26,8
23,9
За 12місяців 2018 року звернулося на субсидію на тверде паливо і
скраплений газ 347 сім’ї. Виплачено субсидію на тверде паливо і скраплений
газ 309 сім’ї на суму 1201,1 тис. грн.
Політика Уряду, Міністерства праці та соціальної політики України
направлена на покращення добробуту населення та запроваджено спрощений
механізм подання всіх видів соціальних допомог за єдиною заявою, збільшено
розміри державних соціальних допомог. Стабільність виплати соціальних
допомог дозволила забезпечити вагому підтримку родинних бюджетів
малозабезпечених і багатодітних сімей.
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Стан фінансування соціальних допомог
№ Назва допомог
За
п/п
12місяців
2017 р.

1

2
3
4

Державної
соціальної
допомоги малозабезпеченим
сім’ям
Допомог сім’ям з дітьми
Інвалідам дитинства
По догляду за інвалідами
Всього

За
12місяців
2018 р.

29754,771

29348,566

Порівняння 12
місяців 2017р.
до 9 місяців
2018р. (+, -)
(тис. грн.)
-406,205

34269,80
13814,96
3728,300
55916,359

30343,35
15396,264
4129,866
81567,831

-3926,45
+1581,304
+401,566
-2349,785

Середньомісячна чисельність одержувачів соціальних допомог
№ Назва допомог
За
За
Порівняння
п/п
12місяців
12місяців 12місяців
2017 р
2018р.
2017р. до 9
місяців 2018
р. (+, -) (тис.
грн.)
1
Державної
соціальної 783
756
-27
допомоги малозабезпеченим
сім‘ям
2
Допомоги сім’ям з дітьми
2061
1705
-356
3
Інвалідам з дитинства
683
691
+8
4
По догляду за інвалідами
168
173
+5
Всього
3830
3695
-370
В нашому управлінні на обліку перебуває 1711 ветеранів війни, з них
інвалідів Вітчизняної війни 109 учасників війни – 1068, учасники бойових
дій339, членів сімей загинувших та померлих інвалідів Вітчизняної війни – 192.
Надано пільги окремим категоріям громадян з рахунок субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам:
за користування житлом та комунальними послугами на суму 7441,4 грн.;
профінансовано за рахунок субвенцій окремим категоріям громадян:
комунальні послуги в сумі 7441,4тис. грн.;
За 12 місяців 2018 р. оздоровилися18 інвалідів загального захворювання, 1
інваліди дитинства, 5 інвалідів війни, 2 учасників бойових дій. 557 інвалідам
видано направлення для забезпечення безкоштовних протезно-ортопедичних
виробів.
Надано одноразова матеріальна допомога 6 інвалідам на суму 4243 грн.
Виплачено компенсацію замість санаторно-курортного лікування 5 інвалідам на
суму 2045грн. та 2 інвалідам загального захворювання на суму 602грн.
Працівники управління здійснюють соціальне забезпечення населення та
20

соціальний захист пенсіонерів, інвалідів, одиноких громадян, дітей-сиріт,
одиноких матерів, інших незахищених громадян, які потребують допомоги і
соціальної підтримки з боку держави.
На обліку в Городенківському територіальному
центрі соціального
обслуговування(надання соціальних послуг)
перебуває 1990 одиноких та
одинокопроживаючих непрацездатних громадян. Всього протягом звітного
періоду обслужено 1666 громадян, що потребують різних видів соціальних
допомог. З них:
- відділенням соціальної допомоги вдома – 968 чол.
- Тишківським відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання
одиноких непрацездатних громадян та інвалідів - 30 чол.
- відділенням організації надання адресної грошової та натуральної
допомоги - 547 чол., в т. ч. пунктом прокату реабілітаційними засобами – 5
чол.
-Чернелицьким відділенням денного перебування -121 чол.
Протягом звітного періоду здійснено 81 перевірку
роботи
соціальних робітників району.
Відділенням організації надання адресної
натуральної та грошової
допомоги протягом 2018 року забезпечено громадян району, які перебувають
в складних життєвих умовах, продуктовими наборами:
- 60 одиноких громадян (до Великодніх свят);
- 20 громадян з інвалідністю (до відзначення Міжнародного дня інвалідів);
Також за спонсорські кошти 12 громадян з інвалідністю району
забезпечено предметами першої необхідності (памперси та памперсні пеленки).
До відзначення 1 жовтня Міжнародного Дня громадян похилого віку
для 24 малозабезпечених перестарілих громадян району проведено святковий
благодійний обід (спонсор- приватний підприємець ресторану «Прикарпаття»
Р. Угрин).
6 малозабезпеченим громадянам району постійно 2 рази в тиждень
надаються гарячі обіди в ресторані «Прикарпаття» (спонсор Р. Угрин) та
кафе « Коровай» (Н.Муканик) .
15 благодійників району надали гуманітарну допомогу у вигляді
одягу та взуття, що був у вжитку, якою забезпечили 203 малозабезпечених
громадян району, що опинились в складних життєвих умовах.
За 2018 рік згідно розпоряджень районної державної адміністрації
призначено
та виплачено одноразову
грошову
допомогу 444
малозабезпеченим громадянам району на загальну суму 266тис. грн.
Станом на 01.01. 2019 року в Тишківському відділенні стаціонарного
догляду для проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів
перебуває 29 одиноких непрацездатних громадян похилого віку, з них 17
інвалідів та 4 ветеранів ВВВ. Розраховане дане відділення на 30 ліжко-місць.
Влаштовано в Тишківське відділення стаціонарного догляду протягом 2018р.
18 одиноких громадян. 1 одинокопроживаючого громадянина комісією РДА
звільнено від сплати за надані соціальні послуги.
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Народний депутат України А. Матвієнко до відзначення Дня Святого
Миколая запрезентував підопічним Тишківського відділення стаціонарного
догляду 18 комплектів постільної білизни, кожному підопічному по парі
тапочок та спортивні штани, а також солодкі подарунки.
Громада с. Тишківці зібрала для потреб стаціонару картоплі, овочів та
різної консервації на суму 11260грн.
Загалом
спонсорами району надано благодійної допомоги для
покращення умов проживання підопічних Тишківського відділення
стаціонарного догляду матеріальної допомоги на суму 32909грн., з них:
продуктами харчування 21684 грн; м’ягкого інвентарю (постільна білизна,
одяг) -9520грн; господарських товарів – 1014грн; та предметів побутової гігієни
(памперси та памперсні пеленки) на суму 691грн.
Благодійна організація «Фонд щастя-дітям» надала гуманітарної
допомоги у вигляді одягу та взуття на суму 8391грн.
В травні-червні поточного року ТОВ «Крос» здійснено роботи по
влаштуванню системи пожежної сигналізації в Тишківському відділенні
стаціонарного догляду для проживання одиноких непрацездатних громадян та
інвалідів. Дані роботи становили 150 тис. грн. (з державного бюджету).
7. Наука, освіта, культура, охорона здоров‘я, фізична культура і спорт,
сім‘я, жінки, молодь та неповнолітні
В районі вжито ряд конкретних заходів щодо забезпечення готовності
закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року. Зокрема,
організовано проведена державна підсумкова атестація у 4-их та 9-их
класах, зовнішнє незалежне оцінювання для випускників закладів загальної
середньої освіти (далі ЗЗСО).
Оптимізовано мережу закладів дошкільної освіти (далі ЗДО), яка, в
основному, відповідає потребам населення. Функціонує 20 ЗДО (місто - 2,
село -18) та 18 – навчально-виховних комплексів. Всього в районі 72 групи, в
яких виховується і навчається 1432 дітей, що становить 87 % від загальної
кількості дитячого населення (проти 43% по області та 57% по країні).
Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою складає 100%.
Навчально-виховний процес здійснює 213 педагогів, в порівнянні з минулим
навчальним роком кількість педагогічних працівників з повною вищою
освітою збільшилась на 5%.
Харчування дітей- дошкільників становить 20 грн.00 коп. на день, з них
батьківська плата у міській місцевості становить 75% та в сільській місцевості
65%, відповідно 15.00 грн. та 13.00 грн. на день. Від плати за харчування
звільнено дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітейінвалідів, дітей, батьки яких мобілізовані в зону ООС. Відсоток виконання
норм харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за 2018 рік
збільшився з 68 % до 85%.
На виконання
підпрограми «Розвиток загальної середньої освіти»
районної Програми
розвитку освіти Городенківщини на 2016-2023 роки
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забезпечено
функціонування мережі закладів загальної
середньої
освіти. Проведено набір учнів у перші та десяті класи. У 37 закладах
навчаєтся 5179 учнів, що на 117 більше, ніж у минулому навчальному
році. Серед закладів загальної середньої освіти є один - І ступеня
(навчально-виховний комплекс), 17 - І-II ступенів (в тому числі 13
навчально-виховних комплексів), 18 - І-IIІ ступенів ( в тому числі 4 НВК) та
одна гімназія ІІ-ІІІ ст. В початкових класах буде навчатися 2139 учнів (155
класів), в 5 - 9 кл. 2483 учні (190 класів), в 10 - 11 кл. 557 учнів (41 клас).
Середня наповнюваність у закладах ЗСО становить 13 учнів. У початковій
ланці – 14, середній - 13, старшій - 13 учнів.
У районному Центрі учнівської творчості організовано роботу 78 груп,
до яких залучено 1011 дітей.
Вжито ряд заходів щодо організації гарячого харчування учнів. У всіх
ЗЗСО зроблено ремонт харчоблоків, вони забезпечені необхідним
обладнанням та інвентарем. Буде забезпечене пільгове харчування дітей ІІY класів, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
та дітей, батьки яких були (є) в ООС. В новому навчальному році гаряче
харчування дітей здійснюють приватні підприємці.
Для організації підвозу до місця навчання залучені 8 транспортних
одиниць, які придбані на виконання програми «Шкільний автобус» і зараз
перебувають в належному технічному стані. Планується забезпечення
стовідсоткового підвезення дітей та 60% вчителів. Для виробничих потреб
відділу освіти та його структурних підрозділів виділено легковий
автомобіль.
Відділом освіти, керівниками освітніх закладів вжито конкретних
заходів щодо подальшої інформатизації та комп’ютеризації освітнього
процесу. В закладах загальної середньої освіти нараховується 356 одиниць
комп’ютерної техніки, яка безпосередньо використовується в освітньому
процесі. У старших класах використовується 243 одиниці комп’ютерної
техніки, на кожний комп’ютер в середньому припадає 2 учні 10-11 класів.
Усі 20 закладів дошкільної освіти, що функціонують у районі,
забезпечені комп’ютерами та 7 підключені до мережі Інтернет.
В минулому навчальному році придбано ноутбуки у Городенківські
ЗДО «Зірочка» та «Веселка», Котиківський та Виноградський ЗДО (32
тис.грн), мультимедійний комплекс у Чернятинський ЗДО (25 тис.грн).
Покращилась робота щодо інформування про роботу відділу та
освітньої галузі в цілому, активізувалась діяльність веб-сайту відділу.
Забезпечено постійне оприлюднення на веб-сайтах закладів освіти ( в
тому числі і дошкільної освіти) кошторисів і фінансових звітів про
надходження та використання всіх отриманих коштів, інформації про перелік
товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога.
Одним із основних пріоритетів в даний час є здійснення
першочергових заходів щодо реалізації положень нового Закону України
«Про освіту», створення Нової української школи.
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В цьому напрямі затверджено план заходів на 2017-2029 роки із
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Проведено підготовку тренерів, які допомагатимуть вчителям працювати
у нових умовах. Забезпечено підвищення кваліфікації вчителів початкової
школи, заступників директорів та директорів шкіл, які апробуватимуть проект
нового Державного стандарту початкової освіти та навчальні матеріали для
початкової школи у новому 2018-2019 навчальному році. Підготовлено
наступні категорії педагогів: вчителів початкової школи -43 педагоги;
вчителів іноземної мови у початковій школі -35 педагогів; вчителів
музичного мистецтва у початковій школі -21 педагог; вчителів фізичної
культури у початковій школі – 7 педагогів.
У 41 класній кімнаті, де будуть навчатися першокласники, зроблено
ремонт на суму 205 тис. грн. за кошти місцевих бюджетів, спонсорські та
інші кошти, не заборонені чинним законодавством. Придбано 571
комплект дидактичної гри «Six Briks». До початку навчального року усі
перші класи забезпечені усім необхідним обладнанням, згідно вимог НУШ,
а саме: підручниками та дидактичними матеріалами, персональними
комп’ютерами (ноутбуками) та технікою для друкування, копіювання,
сканування, ламінування.
Усі заклади освіти району забезпечені педагогічними кадрами з
відповідною освітою. Протягом 2018 року різними формами курсової
підготовки охоплено 386 педагогічних працівників.
Діяльність психологічної служби району забезпечується практичними
психологами та соціальними педагогами в кількості 60 чоловік (35 практичних
психологів та 25 соціальних педагогів).
Належна увага приділялася впровадженню інклюзивного навчання. У
минулому навчальному році пройшли курсову підготовку 4 педагоги, які
будуть займатися безпосередньо інклюзивним навчанням. Компонента
інклюзивного навчання включена у підготовку всіх вчителів, які проходять
курсову підготовку в обласному інституті післядипломної педагогічної
освіти.
На сесії районної ради ухвалені установчі документи щодо створення
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Городенківської
районної ради», як цього вимагає новий закон про освіту. Згідно чинного
законодавства проведено конкурсний відбір та призначено керівника цієї
установи.
Відсоток
учнів загальноосвітніх навчальних закладів району,
які
потребують інклюзивного навчання, становить 8%. У новому навчальному
році необхідно відкрити класи з інклюзивним навчанням у 6 закладах
освіти району, зокрема у Городенківському ЗЗСО І-ІІІ ст.
№2,
Чернелицькому ЗЗСО І-ІІІ ст, Торговицькому НВК І-ІІІ ст, Топорівському
ЗЗСО І-ІІІ ст, Городницькому ЗЗСО І-ІІ ст, Стрільченському ЗЗСО І-ІІ ст.
У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів,
використовуються всі можливості для створення належних умов
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функціонування закладів освіти та розвитку їхньої матеріально-технічної
бази. Зокрема, оновлено фасад Городницького ЗДО «Джерельце», зроблено
ремонти та переведено Топорівський ЗДО «Світанок» у Топорівський
ЗЗСО І-ІІІ ст. Встановлені ігрові майданчики у Колінківському (вартість
робіт
та
обладнання 300 тис.грн),
Чернятинському (100
тис.грн),
Прикмищенському (100 тис.грн) закладах дошкільної освіти.
Придбано обладнання (пральні машинки, бойлери, холодильники,
морозильні камери, електричні плити тощо) для 16 закладів дошкільної
освіти на суму 80 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт покрівель Чернятинського ЗЗСО І-ІІІ
ст (вартість робіт 960 тис.грн), Чортовецького ЗЗСО І-ІІІ ст (600 тис.грн),
Центру творчості учнівської молоді, частково Городенківського ЗЗСО І-ІІІ
ст №1 (1 млн 380 тис. грн.), Ясеневопільнівського ЗЗСО І-ІІІ ст (700 тис.
грн.). Зроблено також ремонт їдальні, роздягальні, туалетів, душових
спортивного залу у Городенківському ЗЗСО І-ІІІ ст №1 (загальна вартість
робіт 500 тис.грн), огорожу у Чернятинському ЗЗСШ І-ІІІ ст (40 тис.грн),
капітальний ремонт системи опалення спортзалу Далешівського ЗЗСО І-ІІІ
ст. (260 тис.грн). Продовжується добудова Чернятинського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Ведуться підготовчі роботи та виготовляється документація на
перекриття даху, капітальний ремонт у ряді закладів освіти.
У всіх навчальних закладах забезпечено функціонування внутрішніх
санвузлів, проведено внутрішній ремонт класних кімнат, коридорів,
майстерень, спортивних залів тощо.
Підготовлено до нового опалювального сезону внутрішні системи
опалення, водопроводи та каналізаційні системи, зроблені повірки
лічильників електроенергії та газу.
Вжито ряд заходів щодо економії бюджетних коштів. За рахунок
відпусток без збереження заробітної плати непедагогічних працівників
планується економія в сумі 480 тис.грн. В результаті переведення навчальних
закладів району на автоматичну систему сигналізації планується вивільнення
сторожів.
У зв’язку з повільним виконанням програми децентралізації у районі
не створено жодного опорного навчального закладу.
Внаслідок недостатнього фінансування в окремих класах кількість
підручників не відповідає нормам, зокрема у 4-му класі 87%, у 7-му - 92%
Актуальним залишається питання пониження ступеня Раковецького,
Сороківського ЗЗСО І-ІІІ ст., а також Корнівського та Михальчівського
ЗЗСО І-ІІ ст.
Є потреба у проведенні зовнішнього капітального ремонту будівель
Городенківського
ЗЗСО №2 І-ІІІ ст., Глушківського НВК I-ІІ ст.,
Торговицького НВК, методичного центру, центру творчості учнівської
молоді, заміні вікон на металопластикові у Чернелицькому ЗЗСО I-IIIст.,
Кунисівському НВК I-ІІ ст., Глушківському НВК I-ІІ ст., Копачинецькому НВК
I-ІІ ст., Михальчівському НВК I-ІІ ст., Семенівському НВК I-ІІ ст.,
Слобідському НВК I-ІІ ст.
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В системі освіти району протягом звітного періоду проведено 29
спортивно-масових заходів, де взяли участь 884 учні.
Протягом 2017 року проведено понад 70 заходів спортивно-масового
характеру, в які залучено 7540 осіб.
В районі у 2018 році працювала дитячо-юнацька спортивна школа. Крім
цього, в районі функціонують федерації шахів, тенісу, волейболу та футболу.
В цих закладах до систематичних занять залучено 3070 з 7208 дітей у віці від
6 до 18 років, що становить 42,6% від загальної кількості дітей в районі.
Кількість осіб, що охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю в районі
становить 6287 осіб від загальної кількості населення району 53 299, що
становить 11,8%.
На даний момент в районі зареєстровано 222 спортивні споруди усіх типів,
що становить 4,1 споруди на 1000 осіб населення.
Протягом року в районі оздоровлено 683 дитини, що становить 12,4% від
загальної кількості дітей шкільного віку. В стаціонарних умовах 430 дітей –
7,8%, в наметових та мовних таборах – 253 дітей - 4,6%
Зокрема, протягом червня-серпня 2018 року за часткове фінансування
відділу та батьківські кошти (75% - відділ у справах молоді та спорту та 25% батьківська плата) оздоровлено 94 дитини (7-І зміна, 60 – ІІ зміна, 27 – ІІІ зміна)
та 52 дитини за кошти обласного бюджету (19-І зміна, 33-ІІ зміна).
Крім цього, центром надання первинної медико-санітарної допомоги та
центральною районною лікарнею було направлено на оздоровлення в
санаторно-курортні заклади області України протягом січня – вересня 2018
року близько 220 дітей різних категорій.
Протягом 2018 року відділом у справах молоді та спорту здійснено
підбір та направлення дітей в ДП УДЦ «Молода гвардія», де за цей період
оздоровилася 21 дитина з числа соціально уразливих категорій та МДЦ
«Артек» - 13 дітей соціально уразливих категорій.
Використано кошти районного бюджету у розмірі 387,7 тис. грн.
Протягом 2018 року відділом у справах молоді та спорту проведено близько
27 заходів з молодіжної політики та 12 заходів з національно-патріотичного
виховання молоді.
Протягом року робота відділу культури та структурних підрозділів закладів культури в цілому була спрямована на розвиток та пропаганду
українського мистецтва, покращення матеріального–технічного стану та
забезпечення кращого рівня розвитку культури і духовності на теренах
Городенківщини.
Мережа закладів культури. В районі функціонує 101 установа з них: 1
районний Палац культури, 1 міський будинок культури, 1 центральна районна
бібліотека, 1міська бібліотека, 21 сільських будинків культури, 28 сільських
клубів, 45 сільських бібліотек-філій, 2 дитячих музичних школі та 1
краєзнавчий музей «Покуття».
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В закладах культури клубного типу -118 творчих працівників. Із них 24директори БК, 27 – зав. клубами, 20 - художніх керівників, 41 - керівники НА
колективів, 4- методисти, 1-художник, 1-акомпоніатор, 1- режисер. Ведеться
робота щодо поліпшення кадрового забезпечення установ культури
спеціалістами з вищою фаховою освітою.
В закладах культури клубного типу функціонують 299 аматорських
колективів. З них 49 із званням «Народний аматорський» та «зразковий». В
2018 року присвоєно звання «народний аматорський» фольклорному
колективу «Торговицькі вечорниці». Основне місце займає вокально-хоровий,
фольклорний та музичний жанр.
Протягом 2018 року робота клубних закладів в цілому була спрямована
на забезпечення змістовного відпочинку населення, гармонійного поєднання
праці і пісні, високої духовності, піднесення культури на якісно новий рівень,
збереження культурних надбань, підтримки талановитої молоді а також
покращення матеріально-технічної бази закладів культури.
Для покращення культурно-мистецького рівня в районі функціонує 2
програми «Культура Городенківщини» та «Теплий заклад культури
Городенківщини» на 2016-2020 рр.
Вже стало традицією проведення фестивалів народного мистецтва,
театралізованих дійств, фольклорних свят, тематичних заходів молодіжних
фестивалів, а саме:
- Районні свята «Вертепні фестини», «Покутська Розколяда», «Стрітенські
зустрічі», «Великодні дзвони», фольклорні свята «З народної криниці
джерело», «Скарби Покутської скрині», молодіжні фестивалі естрадної пісні
«Зірки Покуття», хореографічного мистецтва «Перлина Придністров’я»,
районне свято родинних та сімейних колективів.
-В 2018 році з успіхом на високому мистецькому рівні пройшли творчі звіти
клубних закладів району «Мистецтво одного села».
Аматорські колективи району брали участь у різних фестивалях:
- у Міжрегіональному фестивалі «Дністрові зорі» в м.Заліщики за участю трьох
районів - Городенка, Заліщики Тернопільської обл. та Заставна Чернівецької
обл.
- у 9-ому обласному фестивалі народного мистецтва «Покутські джерела» в
м.Тисмениці за участю 5-х покутських районів
Комп’ютеризовано 11 бібліотек-філій та центральна районна бібліотека
та мають доступ до інтернету.
В районі діє 2 ДМШ Городенківська та Серафинецька де навчається 300
учнів.
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В Городенківській ДМШ працюють ряд колективів, які беруть активну
участь в концертній діяльності району : унісон скрипалів, ансамбль скрипалів
молодших класів, ансамбль скрипалів старших класів, оркестр народної
музики, оркестри
баяністів
молодших та старших класів, ансамбль
бандуристів, оркестр
духових
інструментів, зведений хор, ансамбль
сопілкарів, ансамбль саксофоністів, Диксиленд, ансамбль кларнетистів,
ансамбль гітаристів, ансамблі піаністів, вокальний
ансамбль середніх
класів.
Сьогодні дитячі школи району є успішними закладами культури області та
є осередком дитячої творчості.
Протягом 2018 року було проведено ряд заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази закладів культури, збереженні та ефективному
використанні енергоресурсів.
На виконання програми «Теплий заклад Городенківщини» проведено:
- Капітальний ремонт клубу та бібліотеки с. Хвалибога ( перекрито дах,
замінено вікна та придбано обладнання на суму – 152000,00 грн-обласний
бюджет( депутат обласної ради Б.Кобилянський), 70000,00 грн-бюджет
сільської ради). 42 тис. кошти меценатів
- Проведено перекриття даху Городенківського РПК на суму 1 млн.600 тис. –
та Городенківської ЦРБ -заміну даху на суму 1 млн.80 тис.грн –за сприяння
обл.депутата А.Левковича
- Проведено капітальний ремонт та замінено систему опалення у
краєзнавчому музеї «Покуття» 153 тис. грн.-районний бюджет
- БК та бібліотека с.Олієво-Королівка –облаштовано територію асфальтом –
500.000 грн та проведено перекриття даху (400.00 - бюджет с/ради, 200,00 –
обласний бюджет- депутат І.Візінський, 50,00 – філія «Перспектив»).
- Проведено ремонт клубу с. Корнів. (30000,00грн.- бюджет сільської
ради).
-Проведено капітальний ремонт фасаду БК с. Лука.(60000,00 грн.спонс.кошти).
- В БК с.Ясенів-Пільний придбано одяг сцени (60.000-бюджет с/ ради).
-Капітальний ремонт залу будинку культури с. Городниця (100000,00 грн. –
державний бюджет бюджет).
- Проведено капітальний ремонт клубу с. Незвисько. (150000,00 грндержавний бюджет за сприяння депутата Верховної ради Ю.Тимошенка).
- Пошиття одягу сцени клубу с. Вербівці ( 124000,00грн- бюджет с/ради).
Проведено заміну вікон у закладах культури сіл: Раковець ( 100.000 грн.обласний бюджет), Виноград (50.000 грн.- обласний бюджет), Серафинці
(100 000 грн.-обласний бюджет).
- Проведено утеплення та ремонт фасадів корпусів №1 та №2 Городенківської
ДМШ на суму 500.000грн.(за підтримки депутата обласної ради А.Левковича).
- Проведено заміну вікон і системи опалення та добудова котельні в
Серафинецькій ДМШ - обласний бюджет -80 тис. грн., 27 тис.бюдж с/ради
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- Також проведено ряд поточних ремонтів в клубних закладах сіл
Стрільче,
Колінки Серафинці Копачинці, Пробабин, Городниця,Корнів
Рашків, Рогиня, Поточище протягом даного періоду на суму 170 тис.грн.
Медичне забезпечення. Станом на 01.01.2019р.в центральній районній лікарні
працює 108 лікарів, з них 4 лікарі–лаборанти.У ЦРЛ працює 210 середніх
медичних працівників. З них атестовано – 168; процент атестації -80%, які
мають такі кваліфікаційні категорії: вищу-113, першу -30, другу- 25. З числа
середніх медпрацівників працює 42 молодих спеціалісти, що становить -20,0%,
пенсіонерів – 24,0%, що становить – 11,4 %.
Для надання стаціонарної допомоги населенню району в районі
розгорнуто 235 ліжок, в т.ч. у тубдиспансері 30 ліжок
Провідну роль у наданні стаціонарної медичної допомоги населенню
району відіграє центральна районна лікарня на 205 ліжок.
За 2018р. проведена оптимізація ліжкового фонду, скорочено 30 ліжок
Проліковано в стаціонарах району за 2018р. 9250 хворих проти 9937 за
аналогічний період 2017р., що на 687 хворих менше.
За 2018р. показники використання ліжкового фонду становили 99,2 %
проти 97,4 %, зайнятість ліжка 342,4 проти 327,0, оборот ліжка 35,5 проти 34,1,
середня тривалість перебування хворого в стаціонарі з 9,6 проти 9,5. Основні
показники роботи виконані в основному за рахунок оптимізації ліжкового
фонду - скорочено 30 ліжок. Хоча у період, коли кількість хворих знижується, з
метою економії бюджетних коштів, практикується згортання постів шляхом
одночасної відпустки медичних працівників.
За кошти бюджету розвитку:
- протягом 2018 року продовжено роботи по заміні даху ;
– вікна в усіх корпусах поміняно вартість робіт 1430 тис. грн. (1320
тис. грн. державний бюджет , 150 тис. грн. районний бюджет);
- проведена заміна водопровідно-каналізаційної системи дитячого
корпусу, вартість робіт 180 тис.грн.;
-закуплено будівельні матеріали та розпочато ремонт в дитячому
відділенні (ІІІ поверх) на суму 150 тис. грн.
За кошти місцевого бюджету:
придбано матеріали для ремонту санвузла кардіології – 20 тис.грн.;
щебінь для ремонту території біля дитячого відділення - 14 тис.грн.;
За кошти спеціального та благодійного фонду за 2018 рік проведено
ремонти на суму 215 тис.грн., в т.ч.
- жіночій консультації - 24 тис. грн.;
- коридорі гінекології – 36 тис. грн.;
- завершено ремонт актового залу - 26 тис. грн.;
- лабораторії поліклініки -15 тис.грн.;
- фізкабінеті - 21 тис. грн.;
- дитяче відділення – 80тис.грн.;
- прачка, рентген,туалет хірургія – 13 тис.грн.
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Працівниками центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
забезпечується раннє виявлення
сімей з дітьми, які потрапили у складні
життєві обставини. Впродовж 2018 року виявлено 41сім’ю, де виховується 118
неповнолітніх дітей. Під соціальним супроводом впродовж звітного періоду
перебувала 31 сім’я, в яких виховується 70 неповнолітніх дітей. Знято із
соціального супроводу у звітному періоді 25 сімей, в тому числі -15 сімей у
зв’язку з подоланням складних життєвих обставин, 7 –у зв’язку з мінімізацією
складних життєвих обставин. Із 10 сім’ями даної категорії робота велася за
карткою отримувача послуг. В результаті здійснення соціального супроводу в
даних сім’ях підвищено рівень виховного потенціалу батьків, частково
сформовано навики ведення домашнього господарства та розподілу сімейного
бюджету. У результаті отримання соціальних послуг у 11 сім’ях покращено
житлово-побутові умови, 4 особи отримали реєстрацію за місцем проживання,
8 осіб направлено на лікування, 12 сімей отримали гуманітарну допомогу
одягом та взуттям, що були у вжитку; 6 дітей направлено на оздоровлення в
санаторні заклади області.
З метою попередження соціального сирітства на обліку центру
перебувало 12 сімей, яким впродовж звітного періоду надавалися соціальнопобутові, соціально-педагогічні, соціально-психологічні, соціально-медичні,
соціально-економічні, соціально-юридичні, інформаційні послуги. В результаті
здійсненої роботи, у 8-и сім’ях діти залишені на проживання у власних сім’ях.
У 3 сім’ях батьків позбавлено батьківських прав.
У травні 2018 року була створена нова прийомна сім’я, яка взяла на
виховання 2 малолітніх дітей.
На даний час в нашому районі існує 3
прийомних сім’ї, де виховуються 4 неповнолітніх дитини та 1 повнолітня. У
прийомних сім‘ях створено усі умови для належного виховання дітей.
Прийомні сім’ї знаходяться під соціальним супроводом центру, в ході якого
впродовж року надано 149 соціальних послуг.
За 2018 р. працівниками центру охоплено соціальною роботою 10 сімей,
що переселилися із зони проведення АТО. На території району проживають 8
сімей, у яких виховуються 11неповнолітніх дітей. Здійснюють оцінки потреб
дітей даної категорії з метою надання їм статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Від початку проведення антитерористичної операції працівниками
районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді здійснюється
соціальна робота з сім’ями військовослужбовців, що перебували у зоні АТО.
Впродовж року соціальною роботою охоплено 30 сімей військовослужбовців.
Військовослужбовцям та членам їх сімей систематично надаються консультації
щодо покращення їх психоемоційного стану, медичного лікування, навчання,
оздоровлення, реабілітації,тощо. За потреби військовослужбовці та члени їх
сімей звертаються до психолога центру , який надає допомогу в аналізі
життєвої ситуації, визначенні їх основних проблем, шляхів вирішення.
На обліку центру впродовж звітного періоду року перебувало 250дітей з
особливими потребами. Для дітей даної категорії цього року організовано
районний фестиваль «Повір у себе», метою якого є виявлення та пропаганда
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творчих надбань дітей та молоді з обмеженими функціональними
можливостями, розширення можливості їх самовизначення та самореалізації,
інтелектуального та творчого розвитку.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводилась робота
щодо соціального захисту неповнолітніх, профілактики злочинності серед
неповнолітніх, забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Протягом 2018 року
проведено 2 засідань комісії з питань захисту прав дитини і розглянуто 111
питань щодо соціального захисту, забезпечення законних прав та інтересів
дітей. Працівники служби взяли участь у 127 судових засіданнях як
представники інтересів дитини.
Спільно з кримінальною поліцією у справах дітей Городенківського РВ
УМВС України в Івано-Франківській області протягом 2018 р. проведено 16
рейдів - „Діти вулиці”, „Урок/Канікули”, „Вокзал”, „Нічне місто” з метою
виявлення порушень прав дітей та тих, які жебракують, бродягують, вживають
алкоголь, наркотики, дітей з девіантною поведінкою, для забезпечення їх
соціального захисту. Проведено 75 виїздів в населені пункти району з метою
профілактики негативних явищ та правопорушень серед підлітків.
Дітям, які перебувають у державних закладах забезпечено збереження
житла та майна до завершення терміну перебування в навчальних закладах.
За рахунок субвенції виділеної Городенківському району придбано
житловий будинок для функціонування дитячого будинку сімейного типу для
дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
8.
Використання землі, природних ресурсів, охорона навколишнього
природного середовища
Загальна площа району становить 74722,0 га, в тому числі: в межах
населених пунктів 22561,41 га, за межами 52160,59 га. Сільськогосподарські
землі займають площу 62939,8 га, з них: населених пунктів – 19149,7 га, за
межами – 43790,1 га, сільськогосподарські угіддя – 61409,3 га, в тому числі: в
межах населених пунктів – 18475,1 га, за межами – 42934,2 га.
Площа розпайованих сільськогосподарських угідь становить 36262,46
га.
Площа земель запасу сільськогосподарського призначення становить
2157,25 га, з них в межах населених пунктів – 914,89 га, за межами – 1242,37 га.
За 2018 рік підготовлено та видано 335 висновків про погодження
документації із землеустрою, 170 довідок про наявність у державному
земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у
межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
(використання), проведено державну реєстрацію 1752 земельних ділянок,
видано 2136 витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,
видано 2043 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельних ділянок, видано 152 викопіювань з кадастрової карти (плану),
виправлено 32 технічних помилок у відомостях Державного земельного
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кадастру з видачею витягу, видано 220 довідок з державної статистичної
звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками.
Ведеться облік даних про хід отримання учасниками антитерористичної
операції у власність земельних ділянок у Городенківському районі. Станом на
01.01.2019р. від учасників АТО було подано 243 заяви які розглянуті позитивно
та відповідно надано 243 дозволи на розроблення документації із землеустрою
на отримання земельних ділянок площею 274,99га. З них виготовлена
документація та здійснена реєстрація 142 земельних ділянок площею 198,576
га, а інші 101 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
учасникам АТО знаходяться на стадії виготовлення.
Крім цього, в 2018 році відділом розглянуто 15 письмових звернення з
приводу земельних відносин, а на особистому прийомі по земельних питаннях
прийнято 55 громадяни, яким надано роз’яснення на місці. Також підготовлено
222 проекти розпоряджень райдержадміністрації щодо надання дозволу на
виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) та передачу у
власність.
Протягом 2018 року в районі надходження екологічного податку
становили 34,5 тис.грн.
В загальному збір твердих побутових відходів проводиться в 10
населених пунктах району. В 17 населених пунктах району збором твердих
побутових відходів займаються сільські ради. Послугами вивезення ТПВ в
районі охоплено близько 80% населення району.
З метою дедалі більшого охоплення послугами з вивезення ТПВ
населення району та впровадження роздільного збирання ТПВ, в 2018 році за
рахунок коштів обласного фонду навколишнього природного середовища
придбано контейнери.
Роботу по вищевказаному напрямку буде продовжено в 2019 році. З цією
метою в обласне управління охорони навколишнього природного середовища
направлено ряд запитів щодо придбання контейнерів для збору ТПВ.
До системи водовідведення в районі підключено два населені пункти –
м.Городенка та с.Котиківка. Однак проблемним питанням на даний час в
даному напрямку є аварійний стан очисних споруд в м.Городенка.
Для збереження і відновлення природного середовища в районі створено
заповідні зони.
На даний час природно-заповідний фонд Городенківщини
включає 52 об’єкти.
9. Оборонна робота та мобілізаційна підготовка
На військову службу за контрактом для районного військового комісаріату
в 2018 році планове завдання становило 52 чоловік, заключили контракт 28
особа, що становить 53,8% від планового завдання ОК «Захід».
На строкову військову службу в Збройні Сили України у 2018 році
планове завдання становило 53 призовники, призвано за весняним та осіннім
призовом 33 особи, що становить 62,3%, від планового завдання.
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В районній державній адміністрації
сформовані групи за участю
працівників районного військового комісаріату, працівників адміністрації, які
проводили зустрічі з активом сіл та сільськими депутатами з метою роз’яснення
переваг військової служби за контрактом.
В населених пунктах району розміщені агітаційні матеріали з
роз’ясненням переваг військової служби за контрактом. Виготовлено банер з
учасниками АТО нашого району, два білборди, В м. Городенка розміщена
переносна палатка для проведення агітації по військовій службі за контрактом.
Особам які підписали контракт на військову службу райдержадміністрація
виплачує одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.
Допомога Городенківському районному військкомату.
Згідно заходів програми закуплено на АЗС паливо-мастильних матеріалів
(проведення оповіщення призовників, розшук та доставка їх в ОВК, доставка
кандидатів на військову службу у військові частини, доставка резервістів на
полігон) на суму - 71000,00 тис. гри.;
Ремонт фасаду – 15000,00 грн.;
Технічні роботи - 1590, 00 грн.
Канцтовари -11 000, грн.
Перекриття даху двох корпусів райвійськомату- 400,00 тис. грн..
Закуплено військової форми та військового спорядження для учасників
АТО на суму 13870,00 гри.
Всього надано допомоги на суму – 512 460 грн.
ІІІ Суспільно-політична ситуація
1. Забезпечення законності, охорона прав, свобод і законних інтересів
громадян
В районі розроблена та затверджена на сесії районної ради Комплексна
програма профілактики злочинності на 2016-2020 роки.
Статистика злочинів вчинених на території району.
Злочини особливо тяжкі і тяжкі - всього у 2018 році зареєстровано
тяжких та особливо тяжких злочинів – 47 (в 2017 – 38), по 26 кримінальних
правопорушеннях закінчено досудове розслідування.
Середньої тяжкості зареєстровано 56 кримінальних правопорушень (в
2017 – 51)
по 39 кримінальних правопорушеннях закінчено досудове
розслідування.
Кримінальних правопорушень невеликої тяжкості зареєстровано – 52 (в
2017 – 64) по 33 кримінальним правопорушенням закінчено досудове
розслідування.
Злочини проти життя і здоров’я - всього у 2018 році зареєстровано 35
кримінальних правопорушень проти (в 2017 – 26),
Злочини проти власності – всього у 2018 році Зареєстровано 77
кримінальних правопорушень (в 2017 – 66), по 49 особі оголошено про підозру
(в 2017 – 44), по 51 закінчено досудове розслідування.
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Злочини проти громадської безпеки – всього у 2018 році зареєстровано 7
фактів незаконного поводження зі зброєю (в 2017 – 9), 5 КП направлено до
суду.
Протягом 2018 року на території району надзвичайних ситуацій не виникало.
Районна комісія з питань ТЕБ і НС проводила свою роботу відповідно до
затвердженого плану роботи на 2018 рік. Проведено 15 засідань на яких було
розглянуто 33 питань, зокрема: про підвищення протипожежного захисту на
території району, про забезпечення оперативного реагування на надзвичайні
ситуації техногенного характеру на найважливіших об’єктах інфраструктури
району, про готовність органів місцевого самоврядування, управлінь, відділів,
установ щодо запобігання надзвичайних ситуацій під час можливої повені,
пропуску льоду та паводку, про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя
у районі та заходи щодо недопущення її ускладнення, про заходи щодо
забезпечення протидії пожежам лісів, торф’яників і сільгоспугідь у літній
період 2018 року, про виконання заходів щодо проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, про стан підготовки
об’єктів життєзабезпечення району до роботи в осінньо-зимовий період, про
підготовку снігоочисної техніки та запасів пально-мастильних і підсип очних
матеріалів, тощо.
Система управління, оповіщення і зв'язку
Система централізованого оповіщення району забезпечує оповіщення і
подальше інформування чергових служб підприємств, організацій, сил
цивільного захисту, населення яке знаходиться в зоні можливого ураження.
Для забезпечення роботи системи оповіщення використовуються сільські
мережі зв’язку, мережі проводового радіомовлення, технічні засоби оповіщення
(П-160, електросирени, гучномовці, радіоточки). Сигнали оповіщення у
випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації районного рівня
передаються до населення по системі проводового радіомовлення (720
радіоточок). Оповіщення керівного складу району здійснюється по мобільних і
домашніх телефонах системи циркулярного програмно-апаратного комплексу
АТРИС.
Захист населення
На території району на обліку знаходиться 75 захисних споруд цивільного
захисту, з них 1 сховище ІІІ класу місткістю 150 чол. та 74 протирадіаційних
укриттів місткістю 15755чол. Проведено технічну інвентаризацію 61 захисної
споруди – 81% (5 перебувають у державній власності, 42 – у комунальній
власності, 14 – у приватній). Повністю завершено технічну інвентаризацію
захисних споруд державної та приватної форми власності. Спільно з
працівниками Городенківського РВ УДСНС України в області проведено
перевірку готовності захисних споруд. Згідно актів перевірки 70 захисних
споруд «обмежено готові» до використання за призначенням, 5 – «неготові». Із
75 захисних споруд району у 70 може укритися населення на випадок
надзвичайної ситуації. Не готові до використання за призначенням 5 захисних
споруд, із них 4 комунальної форми власності, 1 – приватної.
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До підрозділів радіаційно – хімічного контролю на даний час належить 3
пости радіаційно – хімічного спостереження, прилади яких практично готові до
використання за призначенням. На території району знаходиться 1 хімічнонебезпечний об’єкт: ПАТ «Городенківський сирзавод». Персонал хімічнонебезпечного об’єкту забезпечений протигазами на 10%. У разі аварії на
підприємстві у зону прогнозованого забруднення потрапляє 372 чол.
Непрацююче населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного
забруднення засобами РХЗ не забезпечене.
Для вирішення питань медичного захисту населення в районі діє мережа
лікувальних закладів: 1 лікарня, 14 АЗПСМ. Відпрацьовано номенклатуру
медикаментів необхідних для надання допомоги потерпілим від надзвичайних
ситуацій. Створеного резерв медикаментів для ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій, який становить 65% від потреби. Центральна
районна лікарня забезпечена автономним джерелом електропостачання –
мобільна мініелектростанція HONDA 1200.
Сили ЦЗ
Поновлено склад районного аварійно-рятувального загону. У лютому
проведено навчання з аварійно-рятувальним загоном щодо дій в умовах
пропуску льодоходу, паводку та повені, в ході якого встановлено, що загін до
виконання покладених на нього завдань готовий. В ПАТ «Городенківський
сирзавод», УЕГГ, РЕМ, центральній районній лікарні створені формування
цивільного захисту, які в відповідності до покладених функцій забезпечені
засобами для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 70%. Обліковані
сили і засоби рятувальних, аварійно-відновлювальних підрозділів району, що
будуть залучатися при виникненні надзвичайних ситуацій.
Матеріальне забезпечення
Протягом 2018 року поповнено запас районного матеріального резерву на
суму 83847 грн. на закупівлю пально-мастильних матеріалів.
Технічне забезпечення
Підприємства району, які надають автомобільну та інженерну техніку на
виконання завдань цивільного захисту, забезпечені в повному матеріальною
базою щодо ремонту та технічного обслуговування наявного транспорту.
Протипожежне забезпечення
На території району знаходиться 1 хімічно – небезпечний об’єкт ПАТ
«Городенківський сирзавод» та 12 ПНО. На
підприємстві ПАТ
«Городенківський сирзавод» створена диспетчерська служба, яка здійснює
хімічне спостереження, відповідно до вимог чинного законодавства.
Розпорядженням райдержадміністрації від 31.05.2018р. № 241 затверджено
комплексний план дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
установ, організацій, об’єктів господарської діяльності щодо запобігання
виникненню пожеж в пожежонебезпечний період у 2018 році.
На засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій розглянуто питання попередження пожеж у лісах, на
торфовищах, сільгоспугіддях, при збиранні нового урожаю та заготівлі грубих
кормів (№ 8 від 29.05.2018р.). Рішенням комісії затверджено комплексний план
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дій органів виконавчих рад, управлінь, установ, організацій, підприємств щодо
протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь, місць
збирання врожаю та зберігання грубих кормів у 2018 році.
Управлінням
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
проведено нараду з керівниками сільськогосподарських підприємств, на якій
обговорено питання охорони врожаю.
При селищній та 31 сільських радах району створено формування
добровільної пожежної охорони.
З сільськими та селищним головами проведено нараду щодо пожежної
безпеки населених пунктів. Рішенням наради рекомендовано селищному,
сільським головам створити запас паливо-мастильних матеріалів для гасіння
пожеж в екосистемах; заслухати питання попередження пожеж в природних
екосистемах на чергових засіданнях сесій сільських рад; прийняти відповідні
рішення щодо заборони випалювання сухої рослинності; інформувати
Державну екологічну інспекцію в області про факти самовільного випалювання
рослинності жителями сільської місцевості. Відкориговано районний план дій
органів управління і сил цивільного захисту при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій пожежного характеру.
Навчання органів управління та населення з питань ЦЗ.
Навчання та тренування на об’єктах господарської діяльності з питань
цивільного захисту проводились відповідно до планів на 2018 рік. Протягом
року проведено 7 комплексних об’єктових навчань, 41 комплексне об’єктове
тренування, 9 об’єктових тренування спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту, 22 протиаварійних тренування, 55 протипожежних
тренувань до яких залучено 1114 осіб. Забезпечено навчання слухачів в
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Івано-Франківської області. Протягом 2018 року пройшли підготовку 32
слухачів.
Сектором з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації подано 5
статей у районну газету „Край” з питань запобігання загибелі людей на водних
об’єктах району, протипожежну тематику, тощо. Також інформація з питань
цивільного захисту висвітлюється на сайті райдержадміністрації та міської
ради.
В районі діють 11 консультаційних пунктів при сільських радах та
консультаційний пункт при КП «Городенкажитлосервіс» для навчання
непрацюючого населення.
За 2018 рік проведено 12 планових періодичних поновлень персональних
бази даних Державного реєстру виборців. Працівниками відділу опрацьовано
вхідні відомості періодичного поновлення бази даних "Державний реєстр
виборців"
Протягом 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 24
запити на отримання публічної інформації відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації» З них: 6 запитів надійшло поштою, 18 запитів
– електронною поштою. Від громадян надійшло 9 запитів на інформацію, від
громадських організацій та юридичних осіб – 15 запитів.
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З обласної державної адміністрації направлено до районної державної
адміністрації як належному розпоряднику інформації відповідно до частини 3
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 12 публічних
запитів на інформацію.
Із тих публічних запитів, що надійшли до районної державної
адміністрації протягом 2018 року задоволено 23 запити із 24, 5 запитів
направлено іншим установам як належним розпорядникам інформації та на 1
запит надано відмову у задоволенні, оскільки відповідно до пункту 1 частини 1
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» районна
державна адміністрація не володіла інформацією щодо якої надійшли запити та
не зобов’язана була нею володіти.
Всі відповіді на запити на отримання публічної інформації надавалися в
повному обсязі, обґрунтовано та лаконічно.
Жодна відповідь на отримання публічного запиту, що надавалася
районною державною адміністрацією, не була оскаржена до вищестоящих
органів та до суду.
До районної державної адміністрації у 2018 році надійшло 433 звернення
громадян, що на 42 звернення менше, ніж за 2017 рік. В тому числі :
письмових - 294, на особистому прийомі – 139. З них повторних -8,
колективних -9, що відповідно, на 1 менше, ніж у минулому році.
За результатами розгляду звернень, які надійшли до районної державної
адміністрації вирішено позитивно -180, дано роз’яснення - 243, відмовлено-10.
У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість заяв громадян, які
надійшли до райдержадміністрації, що стосуються проблем аграрної політики і
земельних відносин – 66 проти 36 за минулий рік. З них найбільша кількість
звернень стосуються встановлення меж між господарствами та приватизації
земельних ділянок. По окремих питаннях, порушених у зверненнях цього
напрямку, вирішення можливе виключно в судовому порядку. Звернення з
даних питань надійшли від жителів с.Котиківка, с.Городниця, с. Семаківці, с.
Серафинці, с.Михальче, с. Торговиця, с. Чортовець.
У порівнянні з минулим роком у 2018 році збільшилась кількість
звернень, що стосується проблем житлово-комунального господарства – 24
проти 21, а також транспорту та зв’язку – 21 проти 19 за минулий рік.
Звернення з даних питань надійшли від жителів м. Городенка, с.ОлієвоКоролівка, с.Рогиня, с.Серафинці.
Однак у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість звернень, що
стосуються проблем соціального захисту населення, (виплата та призначення
соціальних допомог та одноразових грошових допомог) -256 проти 354 за
минулий рік.
На особистому прийомі у керівників району побувало 139 громадян, що
на 40 більше, ніж минулого року, що склало 32 % від загальної кількості.
Від соціально незахищених категорій населення у 2018 році до
райдержадміністрації надійшло 27 письмових звернень, що на 16 менше, ніж за
минулий рік. З них від інвалідів та учасників бойових дій - 9, від «дітей війни»9, багатодітних сімей та одиноких матерів – 9.
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Протягом 2018 рок у в районну державну адміністрацію на розгляд із
Урядової «гарячої» телефонної лінії Кабінету Міністрів України надійшло 467
звернення громадян, що на 72 звернення менше, ніж у 2017 році.
Протягом 2018 року прийнято 465 заяв на одноразову грошову допомогу
від жителів району, що на 108 заяв більше, ніж у минулому році, які
задоволено в повному обсязі.
Аналіз питань, порушених громадянами у зверненнях, свідчить про те, що
найбільш актуальними для жителів району залишаються питання соціального
захисту населення, а саме отримання субсидії на житлово-комунальні послуги,
соціальні виплати різного характеру, земельних конфліктів та заборгованості
по оплаті праці медикам району.
Усі звернення, що надійшли до райдержадміністрації через Урядову
«гарячу»
телефонну
лінію
перебували
на
контролі
у
голови
райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника
апарату райдержадміністрації та згідно резолюцій були розглянуті
відповідними виконавцями та вчасно надано відповіді.
Для оперативного вирішення особистих проблемних питань жителі району
можуть звернутися до керівництва районної державної адміністрації
скориставшись «гарячою» лінією голови райдержадміністрації та телефоном
довіри, які розглядаються згідно із чинним законодавством, а також з
використанням засобів електронного зв’язку. За відповідний період надійшло 2
електронних звернення.
2. Об‘єднання громадян, їх участь у суспільному житті району, взаємодія
з ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення належної
суспільно-політичної ситуації в районі.
Забезпечувалася координація та сприяння діяльності громадської ради
при районній державній адміністрації.
Проводились консультації з
громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання
проблем і визначення перспектив розвитку району, а також з інших питань.
Систематично узагальнювалися висновки, пропозиції та зауваження, що
надійшли під час прийняття рішень органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Залучалися представники районної газети «Край» до вивчення
громадянської думки щодо шляхів роз’яснення гострих проблем у сфері
діяльності райдержадміністрації.
Спільно з громадськими організаціями проводилися організаційні заходи
з відзначення пам’ятних дат та інших визначних подій.
Готувалися пропозиції щодо заходів, спрямованих на поліпшення
взаємодії районної державної адміністрації з громадськими організаціями щодо
здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократії, соціальної,
правової держави, розвитку громадянського суспільства.
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3. Стан національних відносин
Відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації, сектор
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації спільно із виконавчими комітетами місцевих рад
проводить моніторинг стану забезпечення прав національних меншин на
території району та задоволення їхніх етнокультурних та інформаційних
потреб.
Фактів порушення прав національних меншин в районі не зафіксовано.
Протягом року в районі проводилися культурно-просвітницькі акції
спрямовані на формування толерантності, взаємоповаги між всіма
національностями, які проживають на території району.
Надається сприяння громадським організаціям національних меншин для
участі їх представників у конкурсах, фестивалях мистецтв національних
культур та всеукраїнському фестивалі толерантності та взаємоповаги між всіма
національними меншинами „Україна моя рідна від краю до краю”.
У районі протягом поточного року відзначено ряд знаменних подій з
історії, життя і творчості відомих діячів літератури, культури та мистецтва
національних меншин.
Здійснюється постійно підтримка ініціатив національно-культурних
товариств національних меншин у проведенні днів культури, культурномистецьких та культурологічних акцій, спрямованих на гармонійний розвиток
української культури та культур національних меншин.
4. Релігійна ситуація.
На території Городенківського району діють такі релігійні організації, а саме:
- Українська православна церква-Київського патріархату -31 (24 діючі, 7 не
зареєстровано)
Українська автокефальна православна церква –10 (7 діючих, 3 не
зареєстрованих)
-Українська греко-католицька церква–25 (19 діючих, 6 не зареєстровано.)
- Римо-католицька церква – 1 (діюча)
Міжконфесійних конфліктів між релігійними організаціями немає. В церкві
с. Глушків встановлено почергове богослужіння.
5. Інформаційна діяльність
5.1. Інформування населення про діяльність органів влади.
Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється на офіційному
веб-сайті (http://horodenkarda.gov.ua/). Для більш широкого охоплення громадян
інформацією про діяльність органів виконавчої влади створено сторінку
райдержадміністрації в соціальній мережі «Фейсбук».
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Райдержадміністрація співпрацює із прес-службами облдержадміністрації,
обласної ради, ОТБ «Галичина», ОТБ «Буковина», ОДТРК «Карпати», газетою
«Галичина», в яких публікуються і озвучуються новини із життя
Городенківщини через призму діяльності райдержадміністрації та її голови.
Інформаційний простір району представлений районною газетою «Край»,
тираж якої складає 5 тис. примірників.
На сторінках газети публікувалися матеріали: про АТО, переселенців зі
Східних областей України та АРК, до Дня Конституції, Дня Незалежності
України, Дня Соборності України, подвигу Героїв Крут, Дня Гідності і
Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів, інформовано про пільги дітям війни,
чорнобильцям, висвітлено усі культурно-масові заходи, які проводились у
районі, розміщувались матеріали, які висвітлюють діяльність Президента та
Уряду України.
5.2. Розміщення соціальної реклами.
Протягом року райдержадміністрацією забезпечувалося розміщення
соціальної реклами до державних свят, надання Україні безвізового режиму з
країнами Євросоюзу, з питань енергозбереження, надання субсидій населенню
на житлово-комунальні послуги та інші.
Соціальна реклама розміщувалася на біл-бордах, інформаційних стендах,
дошках оголошень, в газета «Край» та на інформаційних ресурсах РДА в
мережі Інтернет.
5.3.

Забезпечення інформаційної безпеки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. №
851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в
українському сегменті Інтернету», для виключення несанкціонованого доступу
з боку сторонніх осіб створено електронну пошту в домені GOV –
04054381@mail.gov.ua .
Оновлюються антивірусні програмні засоби відповідно до наказу ДССЗЗІ
України від 26.03.2007р. № 45 «Про затвердження порядку оновлення
антивірусних програмних засобів, які мають позитивний експертний висновок
за результатами державної експертизи в сфері технічного захисту інформації».
Забезпечується виконання Указу Президента України від 15.05.2017 №
133/2017, яким введено в дію рішення РНБО України від 28.04.2017 "Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)", яким до ряду російських ІТ-компаній, що знаходяться під
контролем спецслужб, та здійснюють розповсюдження програмних продуктів
на українському ринку, були застосовані обмежувальні заходи щодо їх
діяльності на території України.
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Згідно з опублікованим на офіційному веб-сайті Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України інформаційним
повідомленням від 17.05.2017р., не допускається використання програмного
забезпечення й засобів захисту інформації, виробники яких підпадають під дію
санкцій, в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів та
інших системах, призначених для функціонування державних інформаційних
ресурсів та обігу інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законом.
З метою недопущення порушень законодавства України у сфері
технічного захисту інформації, здійснено наступні заходи:
- приведено власні інформаційні ресурси у відповідність до вимог чинного
законодавства у сфері технічного захисту;
– виключено можливість немотивованого доступу до власних електронних
систем з адрес невідомих (підозрілих) ресурсів мережі Інтернет, зокрема,
вхідних листів у поштових скриньках;
припинено практику використання у службовій діяльності поштових
скриньок та публічних сервісів, розміщених інформаційних ресурсах країни
агресора;
–
здійснюється перехід на програмні продукти, що відповідають вимогам
Переліку засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення
технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації.
Для попередження інфікування та шифрування інформаційних систем
органів державної влади в районі вірусом типу «PSCrypt» до осіб
відповідальних за захист інформаційних систем і мереж доведено
рекомендовані першочергові заходи.
Зокрема, звернуто увагу на неприпустимість відкриття вкладень та
посилань у підозрілих повідомленнях, фільтрування вхідних/вихідних
інформаційних потоків, оновлення антивірусної бази даних до останньої
доступної версії, унеможливлення користувачам працювати з правами
адміністратора та інші рекомендовані заходи.
IV.Стан соціально-економічного розвитку району.
Проаналізувавши результати діяльності району у звітному періоді, основними
напрямками діяльності з розвитку району є:
- пошук джерел додаткового наповнення місцевого бюджету;
- робота щодо залучення іноземних інвестицій в економіку району;
- покращення транспортної інфраструктури ;
- покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства ;
- робота в галузі поводження з ТПВ, зокрема з подальшим впровадженням
їх роздільного збирання;
- розвиток туристичної інфраструктури .
Голова районної
державної адміністрації

Ярослав Левкун
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