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Публічний звіт заступника голови Черкаської районної 

державної адміністрації Петра КОРЕНЮКА “Про підсумки 

діяльності Черкаської районної державної адміністрації  

за 2019 рік та виконання делегованих районною радою 

повноважень” проводиться в межах компетенції  

та у відповідності з чинним законодавством, охоплює зміст  

та характер питань, що розглядалися та вирішувалися  

у 2019 році райдержадміністрацією, враховує особливості 

партнерських відносин (діалогу) райдержадміністрації під час 

здійснення повноважень, сприяє задоволенню публічного інтересу 

до роботи органу виконавчої влади в районі. 
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ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 

 

 Територія району займає площу 160,8 тисяч 

гектарів. 

 Населення району складає 74 тис. 99 осіб. 

 Густота населення - 46 осіб на 1 квадратний кілометр. 

 Кількість виборців, внесених до Державного реєстру виборців, у межах 

адміністративно-територіальних одиниць району станом на 31 грудня  

2019 року становила 61720 осіб. 

 Зареєстровано внутрішньо переміщених осіб - 649. 

 На території району розташовано 39 населених пунктів,  

з них 35 сіл, 3 селища, 1 селище міського типу. 

 Найбільші населені пункти району: 

Червона Слобода, Білозір'я, Руська Поляна, Мошни. 

 Представницькі органи місцевого самоврядування:  

районна рада - 1; 

об'єднані територіальні громади - 6; сільські ради – 11. 

 Довідкова інформація 

У процесі впровадження реформи з децентралізації, у 2015 році створена 

перша Білозірська об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ) (с. Білозір’я,  

с-ще Ірдинь), у 2017 році створено Степанківську ОТГ (с. Степанки, с. Хацьки). 

Поряд з цим, Степанківська ОТГ отримала висновок Черкаської обласної 

державної адміністрації про можливість приєднання сіл Голов’ятине, Гуляй-

город, Залевки та Малий Бузуків Смілянського району, які виявили бажання 

стати частиною цієї громади. Наразі процес приєднання триває. 

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 12.10.2018  

№ 156 у чотирьох територіальних громадах пройшли перші місцеві вибори 

депутатів і голів сільських рад 23 грудня 2018 року:  

1. Руськополянська ОТГ (с. Руська Поляна, с. Геронимівка).  

2. Червонослобідська ОТГ (с. Червона Слобода, с. Хутори,              

с.Вергуни, с. Нечаївка).  

3. Леськівська ОТГ (с. Леськи, с. Худяки).  

4. Сагунівська ОТГ (с. Сагунівка Черкаського району, с. Боровиця,                

с. Топилівка Чигиринського району). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

Основні напрями роботи Черкаської районної державної адміністрації  

(далі – райдержадміністрація) ґрунтуються на принципах втілення реформ, 

ініційованих Президентом України та Кабінетом Міністрів України,  

їх практичної реалізації, співпраці з органами виконавчої влади вищого рівня, 

представницькими органами усіх рівнів, виконавчими комітетами сільських 

рад, громадськими організаціями району щодо забезпечення стабілізації 

економічного розвитку території та реалізації державної бюджетної політики, 

залучення інвестицій, реалізації соціальних питань, впровадження інноваційних 

проєктів та реформ, розвитку волонтерського, фізкультурно-спортивного руху, 

військово-патріотичного виховання, забезпечення правопорядку, прав та свобод 

громадян, цивільного захисту населення, ряду інших питань життєзабезпечення 

району в межах повноважень. 

За звітній період проведено  

21 координаційну нараду з керівниками 

структурних підрозділів 

райдержадміністрації з актуальних питань 

життєдіяльності району, за підсумками яких 

надано 115 доручень (завдань),  

та 14 розширених нарад із сільськими 

головами, головами ОТГ з питань соціально-

економічного розвитку району, функціонування 

місцевої пожежної охорони, призову громадян 

на строкову військову службу, впровадження 

реформ медичної та освітньої галузей,  

за підсумками яких надано 141 доручення 

(завдання).  

Набули практичного характеру робочі поїздки спільно з районною радою 

у населені пункти району з метою вирішення нагальних проблемних питань  
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та надання допомоги (у межах повноважень) територіальним громадам, 

виконавчим комітетам, закладам освіти, культури, охорони здоров’я  

та соціальної сфери. 

 

Організовувалися та проводилися й інші заходи різного формату 

(засідання рад, комісій, тематичні зустрічі, “круглі столи”, урочисті  

та меморіальні заходи. 

 

Відповідно до нормативних вимог та плану роботи райдержадміністрації, 

апаратом, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними 

органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

здійснювався контроль за роботою виконкомів сільських рад щодо реалізації 

делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до статей  

27-38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Із цією метою 

відповідними підрозділами райдержадміністрації проведено 242 галузеві  

та внутрішні перевірки. 

 

КАДРОВА РОБОТА 
 

 Протягом 2019 року  сектором з питань управління персоналом апарату 

райдержадміністрації підготовлено 257 розпорядчих документів 

райдержадміністрації з кадрових питань.   
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Проведено конкурси на заміщення 2 вакантних посад державної служби               

категорії “В”.  

Забезпечено проведення перевірок, передбачених Законом України “Про 

очищення влади”, та  спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують  

на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком 

відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.  

 Забезпечено    підвищення кваліфікації 35 державних службовців 

райдержадміністрації.         

 Грамотою Черкаської районної державної адміністрації та Подякою 

голови Черкаської районної державної адміністрації відзначено 66 осіб, у тому 

числі представників підприємств, організацій установ, громадських об’єднань                       

та трудові колективи району.  

 

 3 багатодітним матерям району присвоєно Почесне звання України  

“Мати-героїня” та порушено клопотання перед Черкаською обласною 

державною адміністрацією щодо представлення 4 багатодітних матерів району 

до присвоєння Почесного звання України “Мати-героїня”.  

Відповідно до вимог Закону України “Про державну службу” у 2019 році 

забезпечено проведення щорічного оцінювання службової діяльності 

державних службовців категорії  “Б” і “В” райдержадміністрації. 

Райдержадміністрацією вжито заходів з оптимізації структури 

райдержадміністрації та граничної чисельності її працівників.   

Граничну чисельність працівників райдержадміністрації зменшено  

на 39 штатних одиниць. У результаті скорочення чисельності та штату 

працівників райдержадміністрації фактично вивільнено 14 осіб. Станом 
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01.01.2020 гранична чисельність працівників райдержадміністрації становить 

76 штатних одиниць, у тому числі апарату – 14. 

 

ДОКУМЕНТУВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

Загальний документообіг райдержадміністрації за 2019 рік склав               

9161 документ.  

З них, обов’язковому контролю та моніторингу підлягали  

3609 документів, що на 26% більше від рівня 2018 року. 

Загальний рівень виконавської дисципліни в райдержадміністрації  

за 2019 рік становив 99%. 

Райдержадміністрацією у межах наданих повноважень видано  

557 розпоряджень. 

З метою   автоматизації    процесів    діловодства, 

службового, господарського та управлінського 

документообігу, для організації колективної роботи  

над документами з використанням безпаперових 

технологій та для забезпечення електронного 

документообігу із застосуванням електронного 

цифрового підпису (ЕЦП) в райдержадміністрації 

функціонує система електронного документообігу “АСКОД” (загальна 

кількість робочих місць – 15). 

 

АРХІВНА СПРАВА 

 

Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства  

в районі забезпечує архівний відділ райдержадміністрації. 

      Станом    на    01.01.2020    в   архівному відділі 

 райдержадміністрації обліковується 85 фондів,  

у т.ч. 78 фондів управлінської документації.                 

Одиниць зберігання - 21180. 
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У 2019 році проведено перевірку наявності документів у 4 фондах  

(1140 одиниць зберігання). 

Позитивних результатів досягнуто у сфері формування Національного 

архівного фонду та роботи з установами. На зберігання до архівного відділу 

прийнято 1439 одиниць зберігання. Здійснено комплекс заходів щодо 

прийняття на зберігання до архівного відділу документації з проміжних 

виборів. 

Забезпечено 90% упорядкування документів. 

 

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

 

Забезпечення постійного зв'язку райдержадміністрації з населенням  

є одним із пріоритетних завдань. 

Зменшення кількості звернень - позитивна ознака роботи з вивчення  

та роз'яснення питань, що найбільше турбують наших жителів. 

Протягом   2019   року   зареєстровано                

546 звернень громадян (на 274 менше                           

в порівнянні зі звітним періодом 2018 року),                     

з них: письмових –  486, на особистому прийомі – 

33, з органів влади вищого рівня 52.                                

На “гарячу лінію” райдержадміністрації надійшло 16 звернень. 

Найбільш актуальними були питання аграрної політики і земельних 

відносин, соціального захисту населення, транспорту і зв'язку, комунального 

господарства. 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

 (ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ) 
 

Із метою створення зручних та сприятливих умов отримання послуг 

громадянами й суб'єктами господарювання райдержадміністрацією забезпечено 

діяльність відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації. 
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 За 2019 рік до центру надання адміністративних 

послуг Черкаського району надійшло 9225 заяв 

щодо отримання адміністративних послуг. 

Адміністраторами ЦНАПу надано  

18450 консультацій.  

 

Найбільш запитуваними адміністративними послугами є: 

- послуги Держгеокадастру; 

- реєстрація права власності на нерухоме майно та їх обтяжень; 

- реєстрація бізнесу; 

- видача будівельних паспортів; 

- вклеювання фотокарток при досягненні громадянами 25-ти та 45-ти річного 

віку. 

У 8 селах району є державні реєстратори нерухомого майна (Білозір’я, 

Будище, Геронимівка, Леськи, Мошни, Свидівок, Хацьки, Руська Поляна),   

2 сільські ради мають державних реєстраторів юридичних, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (Білозірська, Леськівська).  

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ 

 

ВИКОНАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ 

РАЙОННОЮ РАДОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Райдержадміністрацією вибудовано тісні партнерські стосунки  

з районною радою, забезпечено співпрацю з питань економічного, соціального 

та культурного розвитку району. 

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації” цілеспрямовано проводиться робота щодо реалізації делегованих 

районною радою повноважень. 

На розгляд районної ради у звітному році було внесено  

11 місцевих програм та зміни і доповнення до 33 діючих програм. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

План по доходах місцевих бюджетів району (без трансфертів) за 2019 рік 

виконано на 104,5%, понад план надійшло 4,3 млн. грн. Темп зростання 

доходів бюджету району до минулого року становить 110,7%.  

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 91,8 млн. грн. 

власних та закріплених доходів. Рівень виконання планів по доходах 

забезпечено на 106,4% (понад план надійшло 5,5 млн. грн.). У порівнянні  

з минулим роком доходів надійшло на 11,9 млн. грн., або 15%. більше. 

Близько 86% доходів загального фонду бюджету району сформовані  

за рахунок податку на доходи фізичних осіб, плати за землю та єдиного 

податку, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 55%, 16% 

та 15%. 

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 7,8 млн. грн.,  

або 87,1% до річного завдання та 77,0% – до 2018 року. 

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків 

та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 2019 року 

виконано.  

Реалізація державної бюджетної 

політики

106,4 %

– надійшло 

доходів

– надійшло 

до загального фонду

місцевих бюджетів

87,1 %

91,8 млн. грн.

7,8 млн. грн.
– надійшло 

доходів

– надійшло 

до спеціального фонду

місцевих бюджетів

104,5 %

4,3 млн. грн.

– надійшло 

понад план

– виконано план

по доходам

місцевих

бюджетів

(без трансфертів)

 

Протягом звітного 2019 року на фінансування видатків загального фонду 

місцевих бюджетів спрямовано 472,4 млн. грн. з урахуванням трансфертів  
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з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників 

видаткової частини місцевих бюджетів на 93% планового обсягу бюджетних 

асигнувань з урахуванням змін.  

 Завдяки заходам, які вживалися райдержадміністрацією, надходженню 

додаткового фінансового ресурсу з державного бюджету в районі вдалося 

забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати 

працюючим у бюджетній сфері, провести розрахунки бюджетних установ  

за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Заборгованість із вказаних 

виплат станом на 01 січня 2020 року відсутня. 

У рамках виконання заходів програми економічного, соціального  

та культурного розвитку району на 2019 рік та інших районних програм 

сільськими радами та об’єднаними територіальними громадами передано 

районному бюджету додатковий фінансовий ресурс у сумі 25,8 млн. грн.,  

який  використано на фінансування: 

 районної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів  

та підтримки сім'ї – 2,9 млн. грн.; 

районної програми розвитку загальної середньої освіти  – 13,1 млн. грн.; 

районної програми розвитку закладів охорони здоров'я  – 4,4 млн. грн.; 

 розвитку фізичної культури і спорту в районі – 0,6 млн. грн.; 

 розвитку культури – 3,0 млн. грн.; 

районної програми забезпечення пожежної безпеки – 0,7 млн. грн.  

та інших заходів – 1,1 млн. грн. 

         Затверджені місцевими бюджетами на 2019 рік видатки на утримання  

та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури становили                         

2,1 млн. грн., із них: на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності 

у населених пунктах – 1,3 млн. грн. та доріг загального користування 

місцевого значення – 0,8 млн. грн.  Використано коштів в обсязі 2,0 млн. грн., 

що становить 97,3% до річного плану. Кредиторська заборгованість бюджетних 

установ станом на 01 січня 2020 року відсутня.  
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За січень-червень 2019 року  

підприємствами району освоєно 292382,0  

тис. грн. капітальних інвестицій, що в 

розрахунку  

на 1 жителя району становить 3944,7 грн.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), внесених  

в економіку району, станом на 01.07.2019 становив 184020,9 тис. дол. США.               

У районі планується реалізація інвестиційних проектів за рахунок власних 

коштів організацій.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність 

із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, Черкаського району 

за  січень - червень 2019 року становить 98953,2 тис. грн.  

ТОВ “Транслогістик” збудувало базу для забезпечення населення області 

продуктами харчування, в адміністративних межах Геронимівської сільської 

ради, Черкаський район. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА 

 

У 2019 році проводились ремонтні 

роботи на дорогах загального 

користування місцевого значення в 

межах Черкаського району, а саме:  

дорога загального користування 

місцевого значення О 241706 

Геронимівка – Руська Поляна – Дубіївка км 13+000 – км 17+000 дата 

проведення тендеру 25.07.2019 підрядник ТОВ “Главшляхбуд” вартість 

2 529 840,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення О 241704                         
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Р 10 - Думанці – Куликівка – Жаботин – Михайлівка км 6+900 – км 8+000 дата 

проведення тендеру 24.07.2019 підрядник ТОВ “Веларм” вартість                              

1 289 900,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення О 241707 Хрещатик 

– Тубільці - Р 10 км 8+500 – км 10+700 дата проведення тендеру 24.07.2019 

підрядник ТОВ “Веларм” вартість 859 900,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення О 241703 /Р-10/-

Худяки – Сагунівка – Боровиця – Рацево – /Р-10/ км 11+800 – км 13+900 дата 

проведення тендеру 22.07.2019 підрядник ТОВ “Главшляхбуд” вартість                           

1 852 980,00 грн.;  

дорога загального користування місцевого значення О 241715 Степанки – 

Вергуни – Чорнявка – /Р-10/ км 7+400 – км 23+200 дата проведення тендеру 

12.08.2019 підрядник ТОВ “Веларм” вартість 2 459 900,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення С 241702 

Первомайське – Березняки – /Р-10/ км 3+000 – км 4+800 дата проведення 

тендеру 15.08.2019 підрядник ТОВ “Веларм” вартість 863 900,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення О 241704                         

Р 10 - Думанці – Куликівка – Жаботин – Михайлівка км 0+000 – км 11+200 дата 

проведення тендеру 24.07.2019 підрядник ТОВ “Веларм” вартість                

2 459 900,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення О 241718 Байбузи – 

Закревки – Старосіллля –Мліїв – /Т-24-08 Шевченкове – Городище –                              

/Н-16// км 2+250 – км 8+050 дата проведення тендеру 25.07.2019 підрядник 

ТОВ “Главшляхбуд” вартість 460 000,00 грн.; 

дорога загального користування місцевого значення О 241718                               

/Р-10/ - Кумейки км 0+000 – км 1+000 дата проведення тендеру 25.07.2019 

підрядник ТОВ “Главшляхбуд” вартість 460 000,00 грн.  

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
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Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів 

становить  628,9 км. 

Витрати на утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених  

пунктів –  5165,22 тис. грн. 

Протягом 2019 року було проведено ряд 

енергозберігаючих заходів на об’єктах 

комунальної сфери району: заміна вікон на 

енергозберігаючі, заміна освітлювальних 

приладів, капітальний ремонт та 

реконструкція газових топкових, покрівель: 

у школах району – на загальну суму 4897,452 тис. грн.; 

у закладах охорони здоров'я – 10,0 тис. грн. 

У закладах культури, які утримуються  за рахунок бюджетів сільських 

рад  протягом 2019 року  проведено енергоощадні заходи, зокрема:  

у  сільському будинку культури  с. Яснозір’я  – проведено заміну вікон  

та дверей  на суму 57,0 тис. грн., технічне переоснащення комерційного вузла 

обліку газу проведено у  топочній   сільському будинку культури  с. Мошни   

на суму  52,2 тис. грн. та  сільському будинку культури  с. Свидівок на суму  

38,3 тис. грн.   

 

Житловий фонд району налічує 140 одиниць багатоквартирних житлових 

будинків, що складає 84,79 тис. кв. м загальної площі багатоквартирного 

житлового фонду. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 

Площа сільськогосподарських угідь  

у користуванні по Черкаському району 

становить 34619,3 га, оформлено в оренду 

згідно з договорами  

32990,7 га, відповідно до договорів оренди 
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було посіяно та оброблено 32992,7 га. 

Збір врожаю, за оперативними даними, основних сільськогосподарських 

культур по підприємствах району у розрізі років наступний: 

Показник Виробництво, тонн Урожайність, ц/га 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

валове 

виробництво 

зерна 

124523 185254 109841 186026  x x x x  

зернові та 

зернобобові, 

всього 

101853 162466 88251 155191  58,0 56,0 47,6 76,6  

у т.ч. пшениця 36339 34284 23030 33228 38056 47,8 48,2 39,9 49,3 53,6 

ячмінь 1050 2043 1855 3256 1758 36,8 44,1 42,8 48,6 41,2 

кукурудза на 

зерно 

57779 50583 57916 111205 71750 80,9 80,2 53,6 96,7 57,3 

технічні, в т.ч. 

соняшник 

12510 12270 12927 17415 19330 19,9 23,5 22,4 27,6 30,1 

ріпак 2578 1384 1426 2086 2030 21,3 26,9 23,5 29,5 26,8 

соя 7582 8734 6637 11191 4583 25,2 24,7 15,2 26,4 19,8 

 

Під урожай 2020 року посіяно озимих: пшениці – 4476 га; ячменю –  

224 га. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005                    

№ 587 “Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів 

на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (зі змінами), 

фінансовою підтримкою скористалося три господарства району. Отримано 

бюджетної дотації на загальну суму 1856,3 тис. грн. (минулого року –                     

1305,9 тис. грн.). 

Дослідні ділянки з вирощування продукції рослинництва в районі ведуть 

господарства: ДП “Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного 

матеріалу” (раніше – Черкаська державна сортодослідна станція) с. Сагунівка, 

СТОВ “Зоря” с. Руська Поляна, ТОВ “Черлис” с. Білозір'я, СТОВ “Колос”                   

та ТОВ “ДСВ-Україна” с. Дубіївка. 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

За 2019 рік  обсяг реалізованої промислової продукції за основними 
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видами діяльності по Черкаському району становить  

3  млрд. 322 млн. 188 тис. грн. На одну особу становить 44 тис. 421 грн.      

Кількість малих підприємств (без урахування платників податків,                      

які здійснюють діяльність на території об’єднаних територіальних громад                

(сіл: Леськи, Руська Поляна, Сагунівка, Червона Слобода, Білозір’я, Степанки) 

юридичні особи станом на 01.01.2020 – 324 одиниці.  

          Кількість фактичних осіб-підприємців (без врахування платників 

податків, які здійснюють діяльність на території об’єднаних територіальних 

громад (сіл Леськи, Руська Поляна, Сагунівка, Червона Слобода, Білозір’я,                      

Степанки) юридичні особи  станом на 01.01.2020 становить  668 осіб. 

 

БУДІВНИЦТВО 

 

За січень-вересень 2019 року обсяг виробленої будівельної продукції 

підприємствами району становив 83788,0 тис. грн.  

За 2019 рік видано: 

297 висновків на проекти землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки;  

45 містобудівних  умов та обмежень  

на забудову земельних ділянок; 

16 паспортів прив’язки тимчасових споруд 

підприємницької діяльності,  

160 будівельних паспортів.  

Надано 245 консультацій забудовникам з питань оформлення необхідних 

документів. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 З метою наповнення бюджетів сільських рад проводиться постійна робота 

з  керівниками  господарств  та  товариств  щодо  підвищення ставки орендної  
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плати по договорах оренди землі: 

 СТОВ “ХЛІБ-ПРОДУКТ” підняло ставку до 12%, сума орендної плати  

до Яснозірської сільської ради зросла з 5 348,56 до 14 262,80 грн. 

  ТОВ “НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ” сума орендної плати 

до Степанківської сільської ради зросла з  21 467,43 до 76 166,44  грн. 

  Окрім цього, проводиться робота з сільгосппідприємствами, які певний 

час використовували землю без правовстановлюючих документів з метою 

приведення у відповідність до чинного законодавства права користування 

земельними ділянками: 

  ПАТ “Черкаське Хімволокно” оформило земельну ділянку, яким 

користувалось довгий час без правовстановлюючих документів, що збільшило 

надходження за орендну плату до Степанківської сільської ради  

на 577 677,42 грн. у рік. 

  ТОВ “Пономар” оформив право користування на 206 га (нерозподілені, 

неуспадковані, невитребувані земельні частки (паї) на загальну суму орендної 

плати в рік – 164 019,10 грн. до бюджетів сільських рад. 

  З метою утримання в належному стані території водогосподарського 

комплексу проведено роботи з розчищення об’єктів Будище-Свидівоцької 

осушувальної мережі, а саме поглиблено аванкамеру та підвідні канали                     

в с. Єлизаветівка та с. Свидівок, що дасть змогу в подальшому провести 

розчищення осушувальної мережі на означеній території. У 2019 році 

розчищено частину осушувального каналу в адмінмежах Будищенської 

сільської ради протяжністю 1 км.  

 Загальна площа заповідання в районі – 6725,67 га (45 об’єктів). Показник 

заповідності складає 4,18% при середньому по області – 3,0%. 

Щорічно проводиться інвентаризація місць зберігання невідомих  

та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Наразі  

в районі обліковується 5778 т. пестицидів. У 2019 році проведено повторне 

перезатарення найбільшого об’єму пестицидів у с. Дубіївка.  
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ТОРГІВЛЯ 

 

На території району функціонує 430 закладів торгівлі, з них: 

продовольчі та змішані магазини – 220, непродовольчі магазини – 96, кіоски – 

55, АЗС – 16, аптечні заклади – 43. Побутове обслуговування та надання послуг 

населенню забезпечують 60 субʼєктів.  

  

ТРАНСПОРТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Маршрутна мережа району 

складається з 41 приміських 

автобусних маршрутів загального 

користування, які не виходять за межі 

території району. 

Автотранспортні послуги з пасажирських перевезень надають 9 суб'єктів 

підприємницької діяльності (ПАТ “Черкасиавтотранс”, ПАТ “Черкаське АТП 

17127”, ФОП Плохута, ПП “Інтертранс-Партнер”, ПрАТ “ПМК № 92”,  

ФОП Синьоок, ТОВ “Авто-Тюл”, ПП “Еліт-Транс”, ТОВ “Сервіс-Авто-2005”). 

Транспортним сполученням в районі забезпечені всі населені пункти. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Райдержадміністрацією продовжено впровадження соціальної політики 

держави, направленої на покращення соціального захисту осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, одиноких непрацездатних громадян, багатодітних 

сімей, малозабезпечених верств населення, пенсіонерів та осіб, які опинилися  

в складних життєвих умовах.  

З початку 2019 року  призначено 5517 різних видів допомоги.  

За 2019 рік опрацьовано 5786 особових рахунків отримувачів соціальної 

допомоги (призначення, перерахунки, відмови, зміни рахунків, прізвищ, адрес, 

припинення виплати). 
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У 2019 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 14390 домогосподарств. Кількість 

домогосподарств, яким призначено житлові субсидії в зазначеному періоді 

становить 13836. 

Станом на 01.01.2020 отримують субсидію: 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  

10740 домогосподарств;  

на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива – 5,5 тис. домогосподарств.  

Субсидію готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу 

призначено 724 домогосподарствам.  

У 2019 році   управлінням праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації видано  направлень на виготовлення технічних засобів 

реабілітації 302 особам з інвалідністю на  загальну суму 2 684 257,72 грн. 

Видано 43 санаторно-курортні путівки особам з інвалідністю  

та учасникам бойових дій. 

Соціальний захист

Отримують соціальну допомогу 

5517 осіб. 

Технічними та іншими засобами 

реабілітації з початку року забезпечено 

302 особи з інвалідністю та на загальну суму 

2 684 257,72 грн.

Видано 43 санаторно-курортних 

путівки особам з інвалідністю 

та учасникам бойових дій.

76
“бебі боксів” (“пакунків

малюка”) видано 

у 2019 році

По місцевим програмам соціального 

захисту населення профінансовано:

44,8  тис. грн. на щомісячну фінансову 

допомогу репресованим;

50 тис. грн. на одноразову грошову 

допомогу сім’ям учасників АТО.

 

Протягом 2019 року профінансовано: соціальні допомоги   

на суму 98 868 262,77 грн.; допомога по догляду за психічнохворими – 
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3 686 147,87 грн.; допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування – 1 993 051,37 грн.; компенсаційні виплати фізичним особам  

за надання соціальних послуг 344 108,56 грн.; субсидії всього 76 169 412,21 

грн., пільги  –  14 918 977,71 грн.; пільгове перевезення громадян 

автомобільним транспортом – 448 918,0 грн., інші пільги та зв`язок –  

79 704,87 грн. 

По місцевим програмам соціального захисту населення 

профінансовано: 

44,8 тис. грн. на щомісячну фінансову допомогу репресованим; 

50 тис. грн. на одноразову грошову допомогу сім’ям учасників АТО. 

За державними програмами було здійснено фінансування:  

2 446 287 грн. – на соціальний захист громадян, які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

479 110 грн. – на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

1 млн. 911,6 тис. грн. - заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів. 

У минулому році райдержадміністрація забезпечила видачу 76 “бейбі-

боксів” (пакунків малюка) при народженні дитини.  

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

У 2019 році спостерігалося зниження 

навантаження на зареєстрованому 

ринку праці. З початку року на обліку  

як безробітні в Черкаській районній філії 

Черкаського обласного центру зайнятості 

перебували 2361 особа, що на 1,4% 

менше, ніж у 2018 році. 

З початку року 500 роботодавців заявили про потребу в працівниках. 
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Всього протягом року надійшло 1,6 тис. 

вакансії, укомплектовано понад  

1,5 тис. вакансій.  

Досягнуто збільшення кількості 

працевлаштованих осіб до набуття статусу 

безробітного.  

У 2019 році таким чином були працевлаштовані 785 осіб.  

Кількість безробітних станом на 1 січня 2020 року, у порівнянні  

з відповідною датою 2019 року, скоротилася на 1,5 % та становила 731 особу. 

У 2019 році проведено 12 засідань міжвідомчої робочої групи з питань 

легалізації зайнятості населення та забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та недотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати,  на які  запрошено  

140 керівників підприємств і фізичних осіб-підприємців, які згідно 

зі звітами до УПФУ та даними податкових звітів про суми нарахованої 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб не дотримались виплати мінімальної заробітної плати.  

З 74 керівниками  проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

збільшення середнього розміру заробітної плати та недопущення виплати 

заробітної плати менше законодавчо встановленого розміру.  

  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

У звітному періоді забезпечено своєчасне і в повному обсязі призначення, 

фінансування та виплату пенсій, подальший розвиток пенсійної системи, 

зміцнення її фінансової стабільності, удосконалення системи якісного надання 

послуг населенню району. 

У 2019 році забезпечено пенсійні виплати 24510 пенсіонерам на суму  

7,2 млн. грн. Призначено 1192 нових пенсій, проведено 2491 перерахунок  

за заявами пенсіонерів із урахуванням страхового стажу, перераховано  

5376 пенсію особам, які досягли 65 років, проведено індексацію пенсій  
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22313 пенсіонерам. 

Через банківські установи здійснюється виплата 14669 особам на суму 

427 557,1 тис. грн., що становить 59,8%  від загальної кількості одержувачів.  

Середній розмір пенсійної виплати склав 2521 грн.34 коп. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

 

Мета і завдання, які стояли перед галуззю охорони здоров’я,                                

були спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, забезпечення населення 

району доступною і якісною медичною допомогою згідно з реальними 

потребами. 

Діяльність галузі в районі представляють: 

комунальне некомерційне підприємство “Черкаський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Черкаської районної ради; 

комунальне некомерційне підприємство “Черкаська центральна районна 

лікарня” Черкаської районної ради; 

комунальне некомерційне підприємство “Черкаська районна лікарня  

с. Мошни” Черкаської районної ради. 

Охорона здоров’я
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КНП “Черкаський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Черкаської районної ради.  

Мережа підпорядкованих закладів первинної ланки охорони здоров׳я 

налічує 32 лікувально-профілактичних заклади: 19 – амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини; 4 – фельдшерсько-акушерські пункти;  

9  – фельдшерських пунктів. У закладі працює 38 лікарів.  

 У системі eHealth по підпорядкованих закладах охорони здоровʼя 

зареєстровано 51 436 укладених декларації з пацієнтами про вибір лікаря, 

який надає первинну медичну допомогу, що становить  близько 78% населення. 

 За звітний період придбано комп’ютерного обладнання на загальну 

суму 143,9 тис. грн. 

 Упродовж року за кошти НСЗУ було придбано медичне обладнання                     

на загальну  суму – 64,38 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток і 3% співфінансування 

з місцевого бюджету придбано медичне обладнання на загальну суму 

199 850,00 грн.  

 Придбано 4 автомобілі на загальну суму 1 385,9 тис. грн.  

КНП “Черкаська центральна районна лікарня” Черкаської районної 

ради. 

За 2019 рік затверджений кошторис по КНП “Черкаська центральна 

районна лікарня” Черкаської районної ради складав 29 051 024,00 грн. 

Уточнений кошторис станом на 01.01.2020 становить  58 738 651,06 грн. 

Уточнений бюджет  на 1 жителя району – 789,87 грн. 

 Сьогодні в закладі працює 495 осіб медичного та обслуговуючого 

персоналу, з них лікарів - 90,  середнього медичного персоналу - 196.  

Для КНП “Черкаська центральна районна лікарня” Черкаської районної 

ради придбано медичного обладнання на загальну суму 2 млн. 081 тис. грн. 

Придбано комп’ютерного обладнання на загальну суму 37,8 тис. грн. 

Сесією Черкаської районної ради виділено кошти на інформатизацію закладу  

в сумі 2 млн. грн. 
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КНП “Черкаська районна лікарня с. Мошни” Черкаської районної 

ради. 

На 2019 рік затверджений кошторис по КНП “Черкаська районна лікарня 

с. Мошни” Черкаської районної ради складав 10 697 000,20 грн. Уточнений 

кошторис станом на 01.01.2020 р.  становить  12 008 280,20 грн. Сьогодні  

в КНП “Черкаська районна лікарня с. Мошни” Черкаської районної ради 

працює 108 осіб медичного та обслуговуючого персоналу, з них лікарів - 20,  

середнього медичного персоналу - 43. 

У 2019 році придбано медичного обладнання на загальну суму  

499 000.00 грн. 

За звітній період проведено капітальний ремонт тепло траси на суму 

497 795 грн. 

Сесією Черкаської районної ради виділено кошти на інформатизацію 

закладу в сумі 600 000.00 грн. 

 

ОСВІТЯНСЬКА ГАЛУЗЬ 

 

У районі функціонує 11 закладів дошкільної освіти та 1 навчально-

виховний комплекс (без ОТГ) в яких перебуває 670 вихованців  у 32 групах,  

в тому числі у дошкільному відділенні в складі  Чорнявського НВК “ДНЗ-ЗОШ 

І-ІІІ ступенів” у 2-х групах виховується 37 дітей. 

Мережа закладів дошкільної освіти району відповідає потребам 

населення. Усі приміщення закладів дошкільної освіти використовуються  

за прямим призначенням.  

Різними формами дошкільної освіти охоплено 98,6% дітей віком 

від 3 до 6 років. Наповнюваність груп коливається від 19 до 140 дітей. У районі 

на 100 місцях виховується 92 дитини.  

Вихованців забезпечено належним харчуванням. Середня вартість 

харчування на 1 дитину в день складає 32,39 грн. Всього використано  

на придбання продуктів харчування 2 633 536 грн.  

Мережа закладів загальної середньої освіти району становить:              
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11 закладів загальної середньої освіти, 1 – навчально-виховний комплекс,       

1 позашкільний заклад. 

В закладах загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) навчається 2068 учнів  

у 141 класі.  

Заклади загальної середньої освіти району заповнені на 48% і нині в 

районі 4 школи вважаються малокомплектними та потребують оптимізації.  

Чисельність працівників у ЗЗСО складає 557,47 штатних одиниць,  

у тому числі: педагогічних працівників – 332,67 штатних одиниць, технічного 

персоналу – 224,8  штатних одиниць. Станом на 30.12.2019 заклади загальної 

середньої освіти  педагогічними кадрами укомплектовані на 100%.  

Освіта

 

Із метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами, в тому 

числі з інвалідністю, в закладах освіти району організовано відповідну роботу. 

У 2019-2020 навчальному році в 6 закладах загальної середньої освіти 

функціонують 11 інклюзивних класів, у яких здобувають освіту 15 дітей  

із різними нозологіями. У 7 інклюзивних класах до штатних розписів чотирьох 

освітніх закладів введено посади асистента вчителя. 

 На виконання Законів України «Про освіту» і «Про загальну середню 

освіту» в районі створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний 
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центр» Черкаської районної ради, робота якого спрямована на своєчасне 

виявлення дітей із вадами розвитку, визначення для них адекватних форм 

психолого-педагогічної допомоги, надання консультативно-методичної 

допомоги всім учасникам освітнього процесу та проведення роз’яснювальної 

роботи серед батьків, працівників та громадськості з питань раннього 

виявлення та організації допомоги дітям з особливими потребами, 

налагодження співпраці між медичними, соціальними та освітніми закладами. 

Заклад позашкільної освіти. У Черкаському районному центрі дитячої 

та юнацької творчості у 77  гуртках охоплено гуртковою роботою  

1482 дитини. Чисельність працівників Черкаського районного центру дитячої 

та юнацької творчості складає 31,73 одиниць.  Вихованці гуртків позашкільних 

навчальних закладів – постійні учасники районних, обласних, всеукраїнських  

та міжнародних конкурсів, оглядів, виставок. Протягом 2018-2019  навчального 

року здобули 16 міжнародних, 31 всеукраїнську, 122 обласних перемог. 

Протягом 2019 року в закладах освіти за рахунок різних джерел 

фінансування проведено капітальні і поточні ремонти, придбано меблі, 

обладнання, дидактичні матеріали, комп’ютерну техніку, на що використано   

14 521 097,78 грн.  

Усі заклади загальної середньої освіти підключені до мережі Інтернет  

та забезпечені електронним зв’язком. Повністю вирішено питання 

автоматизації бібліотечного обслуговування. 

Згідно з Програмою “Шкільний автобус” організовано безпечне, 

регулярне і безоплатне перевезення вихованців освітніх закладів  

у сільській місцевості до місця навчання і додому. Перевезення здійснюють  

8 шкільних автобусів. Всього охоплено підвезенням 563 дитини,  

(що становить 100% від потреби).  

 

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ 

 

На території Черкаського району загальна кількість дитячого 

населення віком від 0 до 18 років складає 13218 осіб. 



27 

 

На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації 

перебуває 137 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

з них 93% влаштовано у сімейні форми виховання. 

У районі функціонує 6 прийомних сімей в яких проживають  

і виховуються 18 дітей зазначеної категорії та 1 дитячий будинок сімейного 

типу, у якому проживає і виховується 5 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Проведено 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

райдержадміністрації, на яких розглянуто та вирішено 134 питань щодо захисту 

прав та законних інтересів дітей; 

Здійснено 16 профілактичних рейдів з метою запобігання випадкам 

загрози життю та здоров’ю дітей, профілактики дитячої безпритульності  

та бездоглядності, виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та надання їм захисту та підтримки. 

На обліку Черкаського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді у 2019 році перебувало 112 сімей, у яких виховується 267 дітей, 

що опинилися в складних життєвих 

обставинах.  

Для цих родин надавались 

консультації щодо підвищення виховного 

потенціалу, юридична та психологічна 

підтримка, практична допомога в 

оформленні соціальних допомог, документів, 

працевлаштування, поліпшення житлово-побутових умов тощо. 

У 2019 році надано послуги спрямовані на попередження соціального 

сирітства та виникнення негативних ситуацій у родинах, подолання складних 

життєвих обставин 1459 сімʼям, де виховується 1848 дітей. Крім того, фахівці  

із соціальної роботи працювали з 58 внутрішньо переміщеними сім’ями,                           

де виховується 41 дитина. 

Під соціальним супроводом у 2019 році перебувало 22 сім’ї,  
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які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Протягом звітного періоду фахівці із соціальної роботи відвідали  

300 сімей, члени яких беруть чи брали безпосередню участь  

в антитерористичній операції, у них виховується 226 дітей. З метою якісного  

та своєчасного надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, 

спеціалістами центру складається соціальний паспорт потреб учасника АТО. 

У звітному періоді з метою профілактики негативних явищ, фахівцями  

із соціальної роботи проведено 881 освітньо-профілактичний груповий захід, 

учасниками яких стали 4757 жителів району. Це тренінгові заняття, 

відеолекторії та бесіди на освітньо-профілактичні теми. 

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

 

У районі діє “Програма оздоровлення та відпочинку дітей Черкаського 

району на 2014-2020 роки”  

Загальна сума коштів, яка виділена на кампанію оздоровлення  

і відпочинку дітей у 2019 році – 451 600 грн.:  

152 600 грн. – на відпочинок дітей у пришкільних таборах;  

92 000 грн. – на закупівлю путівок для оздоровлення та реабілітації 

дітей з інвалідністю; 

140 000 грн.  – на закупівлю путівок для дітей соціально незахищених 

категорій (дітей-сиріт).  

Сільськими радами району було виділено 67 000 грн. на оздоровлення 

дітей соціально незахищених категорій. 

У 2019 році літньою кампанією оздоровлення та відпочинку охоплено 

1291 дитина (59,4%), з них – 1078 дітей соціально незахищених категорій  

(50% від загальної кількості). 

Окрім цього, у літній період працювало 12 пришкільних таборів 

відпочинку з денним перебуванням дітей, у яких відпочивало 886 дітей  

(без урахування ОТГ). 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Райдержадміністрацією за підтримки громадських організацій 

національно-патріотичного спрямування у червні, у с. Дубіївка, проведено 

районну гру-випробування серед школярів “Котигорошко”, у якій взяли 

участь 16 команд із 14 шкіл району; у вересні працював районний військово-

спортивний патріотичний табір “Доброволець” для дітей та молоді району,  

у якому взяли участь 35 старшокласників закладів загальної середньої освіти.  

У 2019 році табір приймала Думанецька ЗОШ I-III ступенів. У програмі 

таборування: заняття з тактичної підготовки, мінно-саперна справа, 

снайперська підготовка, тактична медицина, орієнтування на місцевості, ватра, 

історія зброї, заняття з рукопашного бою, історичні гутірки. 

 

  
 

КУЛЬТУРА 

 

Реалізацію державної політики в галузі культури Черкаського району 

забезпечували 40 закладів культури, з них: 

22 клубних заклади; 

16 бібліотечних закладів; 

1 музей; 

1 дитяча музична школа.  

38 закладів культури функціонують в об’єднаних територіальних 

громадах сіл Білозір’я, Ірдинь, Степанки та Хацьки, Руська Поляна  

та Геронимівка, Леськи та Худяки, Червона Слобода, Вергуни, Нечаївка, 
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Сагунівка.   

Загальна сума видатків на зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів, капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури  

у 2019 році складає 709,8 тис. грн., з них на проведення ремонтних робіт  

у закладах культури на суму 168 тис. грн., на придбання спеціального 

професійного устаткування, обладнання, сценічних костюмів – 541,8 тис. грн.  

         Закладами   культури   району   постійно 

 здійснюються заходи щодо задоволення 

культурно-дозвіллєвих потреб населення. 

Протягом 2019 року проведено 3175 культурно-

мистецьких заходів, з них 27 районних. 

Особлива увага приділяється заходам щодо 

національно-патріотичного виховання, 

популяризації історії України і рідного краю, відродження національної 

культури, краєзнавства, вшанування героїв АТО.  

 

Для задоволення культурних та дозвіллєвих 

потреб населення працює 157 клубних 

формувань, в яких займаються  

1693 учасники.  

8 колективів має почесне звання “народний”.  

 

Бібліотечні установи району забезпечують обслуговування різновікових 

категорій користувачів. 

 Протягом року бібліотеки району 

поповнили свої фонди на 2711 примірників 

україномовних книг на загальну суму  

261,6 тис. грн., провідне місце серед яких 

займають видання національно-

патріотичного спрямування, твори сучасних 
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українських письменників.  

Всього комп’ютеризовано 50 %  бібліотечних закладів, інтернет-мережею 

користується понад 3 тисячі читачів. 

Протягом року 110 учнів здобували початкову мистецьку освіту  

в   Мошнівській дитячій музичній школі. Учні школи є постійними учасниками 

Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських оглядів-конкурсів.   

У  районі діє  2 музеї ,  в тому числі 1 “народний” музей у селі Дубіївка,  

в яких налічується 2365 експонатів.  

У районі налічується 80 пам’яток культурної спадщини. Усі пам’ятки 

культурної спадщини перебувають в належному стані, територія довкола них 

упорядкована.  

На території району зареєстровано 65 діючих релігійних організацій,  

які розміщені у 37 власних культових спорудах  та 28 приміщень  

пристосованих під молитовні.   

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

 

Реалізацію державної політики у галузі фізичної культури та спорту 

району на сьогодні забезпечують заклади загальної середньої освіти  

та спеціалізовані заклади: дитячо-юнацька спортивна школа “Мрія”, районний 

фізкультурно-оздоровчий спортивний клуб “Славутич”, Федерація футболу 

Черкаського району. 

У 2019 році до Черкаської районної дитячо- 

 юнацької спортивної школи “Мрія” (далі – 

ДЮСШ “Мрія”)  було зараховано 454 учні. ДЮСШ 

“Мрія” має другу категорію та культивується 4 види 

спорту (футбол, бокс, волейбол, спортивне 

орієнтування) у 8 селах  району (Байбузи, 

Геронимівка, Свидівок, Степанки, Хацьки, Мошни, 

Будище). За звітний період Черкаською районною ДЮСШ “Мрія” було 

проведено 10 змагань з футболу, боксу, волейболу. У звітному періоді  відкрито 
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відділення з футболу в с. Мошни та Степанківській ОТГ, а також відділення 

спортивного орієнтування в с. Будище.  

 

 За 2019 рік Черкаським                     

районним фізкультурно-оздоровчим 

спортивним клубом “Славутич” (далі 

– ФОСК “Славутич”) проведено  

10 районних спортивно-масових 

заходів, а саме: зональні та фінальні 

змагання чемпіонатів району  

з волейболу,  міні-футболу,  шахів, шашок, легкоатлетичного кросу,  кульової 

стрільби, настільного тенісу, баскетболу та богатирські ігри, у програмі яких 

три види спорту (армрестлінг, піднімання гир, перетягування канату). 

 

 Федерацією футболу Черкаського району  

за звітний період проведено зимовий 

чемпіонат з футзалу, зимовий Кубок  

з футзалу,  Кубок Федерації з футболу, 

Чемпіонат району з футболу, СуперКубок 

Черкаського району, дитячі турніри до Дня 

незалежності України та Різдвяний турнір серед юнаків 2006-2007 років. 

 Станом на 31.12.2019 на території Черкаського району функціонувало  

121 спортивна споруда, які знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти 

Черкаської районної державної адміністрації, сільських рад та об’єднаних 

територіальних громад. 

 

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК 

ОБОРОННА РОБОТА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Райдержадміністрація, виконуючи повноваження відповідно до статті                 

25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  
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спільно з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, 

громадськими об'єднаннями, спрямовує діяльність на забезпечення 

правопорядку, безпеки, прав і свобод громадян на території району. 

Впродовж 2019 року до 

Черкаського 

 районного відділення поліції 

Черкаського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Черкаській області надійшло 8739 заяв і 

повідомлень  

про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 1,16% більше,  

ніж за аналогічний період 2018 року  (8644 за 2018 рік).   

Рівень злочинності в Черкаському районі у порівнянні з 2018 роком дещо 

зменшився, а саме: тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень  - 

487 (560 – 2018 рік) на 13% менше. Скоєно 532 (552 – 2018 рік) злочини проти 

власності, що на 5,6% менше, ніж за 2018 рік. 

Разом з тим збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів. У 2019 році виявлено 162 кримінальних 

правопорушень, що пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів (проти 

98 у 2018), розкрито 65 проти 32 у 2018 році. 

Розкриття злочинів: 385 кримінальних правопорушень розкрито  

у 2019 році (379 – 2018 році) +1,6%. 

У сфері оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

населення, райдержадміністрацією реалізовувався комплекс відповідних 

заходів на виконання діючих районних програм, а саме: 

агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом  

на 2019 рік, здійснені основні заходи: виготовленні та оприлюднені 

інформаційні матеріали на військову тематику та перевезення кандидатів  

на військову службу за контрактом до військових частин; 

агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом  
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до військової частини 3061 Національної гвардії України на 2018 – 2019 роки  

у 2019 році з районного бюджету на виконання даної програми було виділено 

20,0 тис. грн.  

функціонування та розвитку районної 

ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту, 

забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, фінансування заходів, 

спрямованих на підвищення рівня бойової 

готовності військових частин Збройних Сил України, розташованих на 

території Черкаського району, створення районного матеріально-технічного 

резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2018 – 2020 роки у 2019 році  

з районного бюджету на виконання даної програми виділено 334,173 тис. грн.  

З числа населення Черкаського району під час проведення весняного 

призову 2019 року до Збройних Сил України на строкову військову службу 

було призвано – 52 особи, під час осіннього призову 2019 року – 33 особи.  

Контракт на проходження служби зі Збройними Силами України 

підписало – 38 осіб та 33 особи уклали контракт на проходження служби  

у військовій частині 3061 Національної гвардії України. 

У звітному році проведено 23 перевірки стану військового обліку  

у виконкомах сільських рад та сільськогосподарських підприємствах, 

розташованих на території Черкаського району. Відповідно до Закону України 

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” проведена робота по укладанню 

21 мобілізаційного договору на поставку продукції під час мобілізації  

та в особливий період з підприємствами Черкаського району.  

Райдержадміністрація здійснює шефство над військовою частиною А3177 

Збройних Сил України, 3061 Національної гвардії України,  надає постійну 

допомогу Черкаському об’єднаному міському військовому комісаріату  

та військовій частині А7322. 
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Все, чого ми досягли, зберегли, не втратили на сьогодні – є спільним 

надбанням великої громади Черкаського району, результатом партнерської 

праці районної державної адміністрації з районною радою, об’єднаними 

територіальними громадами, сільськими радами, депутатами усіх рівнів, 

аграріями і промисловцями, медиками і освітянами, представниками культурної 

сфери та громадськості, за підтримки обласної державної адміністрації  

та обласної ради. 

 

Сьогодні кожен житель району має всі можливості долучитися  

до формування регіональної політики району. 

 

Дякую! 


