УКРАЇНА
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ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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27 серпня 2019 року
м.Чернігів
Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Чернігівського району
на 2019 рік за І півріччя 2019 року
Заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Чернігівського району на
2019 рік за І півріччя 2019 року, затвердженої рішенням Чернігівської
районної ради від 26 грудня 2018 року, керуючись пунктом 16 частини 1
статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна
рада в и р і ш и л а :
1.
Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2019 рік за
І півріччя 2019 року взяти до відома (звіт додається).
2.
Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити
координацію роботи структурних підрозділів районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій району щодо виконання завдань, визначених Програмою
економічного і соціального розвитку Чернігівського району на 2019 рік.
3.
Контроль за виконанням рішеннядюкласти на постійну комісію
Чернігівської районної ради з питань/бюджету,) інвестицій та соціальноекономічного розвитку.
Голова районної ради
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Додаток
до рішення районної ради
27 серпня 2019 року
"Про виконання Програми
економічного і соціального
розвитку Чернігівського
району на 2019 рік за І
півріччя 2019 року"
Звіт
про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Чернігівського району на 2019 рік за І півріччя 2019 року
Робота районної державної адміністрації спільно з органами місцевого
самоврядування, суб’єктами господарювання спрямовувалася на вирішення
актуальних питань життєдіяльності району, виконання завдань економічного
і соціального розвитку, бюджету району.
На виконання вимог законодавства України розпорядниками
бюджетних коштів закупівля товарів, робіт і послуг здійснювалася через
систему електронних закупівель Рго2огго при проведенні допорогових
закупівель.
За результатами моніторингу, розпорядниками бюджетних коштів в
системі електронних закупівель Рго2,огго протягом січня - червня 2019
року оголошено 95 процедур, з них 76 успішно завершені, 19 процедур не
відбулося в зв'язку з відсутністю зареєстрованих пропозицій учасників.
Планова сума коштів, заявлених у системі Рго2огго, за успішно
проведеними процедурами, 3862,75 тис. грн. Економія бюджетних коштів в
цілому по району склала 821,12 тис. грн або 21,2%, використання коштів
через систему Рго2огто - 60,5 %.
Найбільшу питому вагу в загальнорайонному показнику мають відділ
освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації - 45,3% та КНП
«Чернігівська центральна районна лікарня» - 41,8%.
Надання населенню адміністративних послуг здійснювалося в
рамках роботи Центру надання адміністративних послуг.
За січень - червень 2019 року до Центру надання адміністративних
послуг надійшло
1946 звернень або 67,5% до відповідного періоду
минулого року, надано 349 консультацій. Зміни відбулись за рахунок
зменшення кількості надання адміністративних послуг, а саме: надання
дозволу на розробку технічної документації та затвердження технічної
документації із землеустрою.
Середня кількість звернень на одного адміністратора в місяць складає
162.
За надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації до
місцевого бюджету на поточний рік заплановано надходження коштів у
розмірі 540,0 тис. грн, станом на 01.07.2019 року надійшло 453,8 тис. грн

адміністративного збору, що на 306,0 тис. грн більше відповідного періоду
минулого року.
Кількість
зареєстрованих
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва в районі складає 1772, з яких 1448 (81,7%) - фізичні особипідприємці, 313 малих та 11 середніх підприємств.
Протягом січня - червня 2019 року зареєстровано 90 фізичних осібпідприємців та 18 юридичних осіб, скасували державну реєстрацію 97
фізичних осіб-підприємців та 9 юридичні особи.
Чисельність зайнятих у сфері підприємництва становить 4643 осіб, що
на 3,4% більше, ніж у січні - червні 2018 року.
До місцевих бюджетів району суб’єктами підприємництва за І півріччя
2019 року сплачено податків в розмірі 59,1 млн грн, що на 7,3 млн грн або
14,1% більше відповідного періоду 2018 року, до зведеного бюджету - 109,9
млн грн, що на 6 млн грн або 5,8% більше січня - червня 2018 року.
В звітному періоді завершено реалізацію проектів за рахунок коштів
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 685,62
тис. грн:
«Капітальний ремонт частини приміщень будівлі по вул. Шевченка,
162 в м. Чернігів» (476,7 тис.грн);
«Покращення інфраструктури в с. Редьківка, с. Довжик та с. Рудка»
на загальну суму 208,92 тис. грн.
Крім того, продовжується реалізація наступних проектів:
- «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям
комунального навчального закладу Снов'янської загальноосвітньї школи І-ІІ
ступенів - реконструкція» (загальною вартістю 1587 тис. грн);
- «Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для
фізкультурно-оздоровчих занять по вул. Комсомольська, б. 11а с. Старий
Білоус Чернігівська область» (загальна вартість 151,5 тис. грн.).
В районі обслуговується 610 км доріг загального користування, з них
152 км - державного значення та 458 км - місцевого значення.
За січень - червень 2019 року виконно робіт на суму 8923,8 тис. грн з
них :
- Державні автодороги -6695,0 тис. грн;
- Місцеві автодороги - 2228,8 тис. грн.
9,2 % від виконання припадає на виконання робіт з зимового
утримання автомобільних доріг, що складає 974,6 тис. грн, 70% від
виконання припадає на виконання з ямкового ремонту, що складає 6246,7
тис. грн. Ліквідовано ямковості на державних дорогах - 6735,2 м2, на
місцевих дорогах - 6793,3 м2
Також філією проводились роботи по організації та безпеки
дорожнього руху 1338,6 тис. грн.. та інші роботи (прибирання, вирубка,
інші) на суму - 363,5 тис. грн..
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Сектором з питань містобудування, архітектури та житловокомунального господарства проводиться моніторинг забезпеченості
містобудівною документацією населених пунктів району, внесення
пропозицій відповідним радам про необхідність розроблення та корегування
містобудівної документації: генеральних планів населених пунктів,
детальних планів територій та іншої містобудівної документації.
На розробку схем та проектних рішень масового застосування в
поточному році планується використати 794,669 тис.грн (Анисівська та
Киселівська сільські ради), використано 210,563 тис. грн.( 165,079 тис. грн і
45,484 тис. грн відповідно) на розробку містобудівної документації.
В звітному періоді видано 6 містобудівних умов та обмежень ( за весь
2017 рік - 24, 2018 - 13 ), надано 221 висновків до проектів землеустрою (за
весь 2017 рік - 157, 2018 - 329) та 78 будівельні паспорти індивідуальним
забудовникам (за весь 2017 рік-237, 2018 - 193).
Протягом звітного періоду районною державною адміністрацією
спільно з обласним фондом підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» із жителями району укладено 3 кредитні
угоди (с. Нове, с. Терехівка, с. Полуботки) на загальну суму 550,0 тис.грн., з
них надано кредитів (з врахуванням минулорічних платежів) на суму 321,286
тис.грн.
Відповідно до моніторингу діяльності промислових підприємств
промисловим комплексом району за січень - червень 2019 року вироблено
продукції на суму 26,8 млн грн, що становить, в порівняльних цінах, 67,7 %
до відповідного періоду минулого року.
Найбільшу питому вагу в обсягах виробництва промислової продукції
займає ДП «Левона С» (32,8%), та ДП «Чернігівський військовий лісгосп»
(30,3%).
У звітному періоді обсяг виробництва валової продукції
сільськогосподарських підприємств становить 13,9 млн грн або 75,6 % до
січня - червня 2018 року. Зменшення відбулось у зв’язку з зменшенням
поголів’я худоби (ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»
перевела 350 голів худоби в Ріпкинський район).
Продовжувалася
роз'яснювальна робота
щодо
інформування
сільськогосподарських виробників району про Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі
тваринництва.
Для отримання дотації за утримання корів до Міністерства аграрної
політики та продовольства України звернулися 9 суб'єктів господарювання
району в зазначені Порядком терміни. Станом на 1 липня поточного року
сільськогосподарськими формуваннями району за утримання корів отримано
1,5 млн. грн. державної дотації, що на 0,11 млн. грн. більше ніж у І півріччі
2018 року, особистими господарствами населення отримано за вирощування
молодняка великої рогатої худоби 0,251 млн. грн.
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За січень-червень 2019 року сільськогосподарськими формуваннями
придбано техніки на суму 45,9 млн. грн. З боку відділу агропромислового
розвитку та екології районної державної адміністрації надається
консультаційна допомога щодо можливості придбання сільськогосподарської
техніки з частковою компенсацією за рахунок коштів державного бюджету.
Основним завданням Чернігівського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді є надання соціальних послуг сім’ям та
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть їх
самостійно подолати.
На обліку в Центрі соціальних служб перебувало 161 сім’я (448 дітей),
що перебувають в складних життєвих обставинах та не можуть їх самостійно
подолати. Соціальним супроводом охоплено 12 родин (29 дітей), 13 знято з
обліку з позитивним результатом. Фахівці із соціальної роботи Центру
систематично відвідують родини даної категорії з метою з'ясування умов
утримання дітей та складають оцінку потреб дитини та її сім'ї (33 акти за
звітний період), перевіряють умови утримання, забезпечення сезонним
одягом, наявність продуктів харчування, стан виконання батьками своїх
обов'язків та цільового використання коштів (28 актів перевірки) і т.д.
З метою зменшення кількості кризових родин та недопущення
порушення прав дітей, випадків насильства над ними, службою у справах
дітей здійснюються профілактичні виїзди спільно з суб’єктами соціальної
роботи: представниками поліції, медицини, освіти та органів місцевого
самоврядування в населені пункти району. За січень - червень 2019 року 14
спільних профілактичних виїзди.
За результатами проведеної роботи, в звітному періоді виявлено 9
родин (22 дитини) зазначеної категорії.
На території Чернігівського району на кінець звітного періоду
функціонує 8 прийомних сімей в яких виховується 13 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та 2 дитячих будинків сімейного типу
- виховується 12 дітей даної категорії.
З початку року влаштовано 8 дітей позбавлених батьківського
піклування в прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу.
Проводилися просвітницько-інформаційні заходи щодо запровадження
нової соціальної послуги - сімейний патронат. В результаті проведеної
роботи 1 дитина усиновлена з родини патронатних вихователів, 2 дітей
влаштовано в патронатну сім'ю і виховуються в родині і на сьогодні.
При пологовому відділенні Чернігівської ЦРЛ діє Консультаційний
пункт, що здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмовам
від новонароджених дітей, соціальну підтримку вагітних жінок та жінок з
новонародженими дітьми. Протягом поточного року одна жінки відмовилась
від новонародженої дитини не зважаючи на проведену з нею роботу.
У січні - червні 2019 року у центрі зайнятості перебували на обліку
та отримували послуги 802 безробітні особи, що становить 92,6 % до
відповідного показника минулого 2018 року (866 осіб), з них з початку року
зареєстровано 436 безробітні особи. Відповідно в поточному році
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зменшилась реєстрація безробітних на 7,4 % або (на 64 ос.). Для прискорення
працевлаштування безробітних ЧРФ ЧОЦЗ проводиться активна співпраця з
роботодавцями по наданню актуальних вакансій.
Так, протягом першого півріччя 2019 року 182 роботодавців подали до
служби зайнятості 469 актуальних вакансій, що на 13,5 % менше у порівнянні
з відповідним показником 2018 року. Загальна кількість вакансій у звітному
періоді склала 504 одиниць, що на 12,5 % менше, ніж за відповідний період
минулого року, рівень їх укомплектування також знизився на 14,9 % від
показника минулого року.
Низькі показники свідчать про негативні тенденції: старіння робочої
сили, низька заробітна плата, - і як наслідок - нестача кваліфікованих
працівників, зокрема відтік працездатних громадян за кордон, нелегальна
зайнятість.
До трудової діяльності протягом першого півріччя 2019 році повернуто
всього 289 осіб із числа безробітних та шукачів роботи, що на 28,9 % менше
до відповідного показника 2018 року, з них 55 осіб, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», яким
передбачено надання компенсації роботодавця витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стажування та оплати
праці за працевлаштованих безробітних на нові робочі місця. Так, протягом
першого півріччя 2019 року цією послугою скористались 6 роботодавців:
ФОП Кремізіон Ю.В., ФОП Старенченко О.А., ТОВ «Авто Кит», ТОВ
«Шкафник», ФГ «Ягідна країна», ТОВ «Компанія Вудворк» внаслідок чого
на новостворені робочі місця працевлаштовано 7 безробітних осіб, з них 2
особи з числа соціально-незахищених категорій, які мають додаткові
соціальні гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Протягом звітного періоду професійним навчанням охоплено 54
безробітних осіб під конкретні робочі місця та на замовлення роботодавців.
Протягом першого півріччя 2019 року на обліку у в ЧРФ ЧОЦЗ
перебувало 10 демобілізованих осіб учасників АТО, з них 2 особи звернулись
у звітному періоді за послугами служби зайнятості. Одну особу залучено до
тимчасової зайнятості, 3 осіб працевлаштовано за сприянням служби
зайнятості.
Протягом звітного періоду учасникам АТО надавався повний комплекс
адресних послуг, а саме 10 осіб одержали 21 профінформаційних та 12
профконсультаційних послуг.Всього протягом звітного періоду набули
статус безробітного 44 особи з інвалідністю, 29 з них отримують допомогу по
безробіттю, 2 особи працевлаштовані за сприянням служби зайнятості, 8 осіб
взяли участь у громадських роботах, всі 44 особи отримали повний комплекс
профорієнтаційних
послуг,
з
них
105
проінформаційних,
39
профконсультаційних.
Субсидію на житлово-комунальні послуги отримує 6895 сімей.
Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 986 сім’ям.
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За 6 місяців 2019 року здійснені видатки по державним цільовим
субвенціям на надання населенню допомог, пільг, субсидій та компенсацій на
суму 77531,8 тис. грн, в тому числі:
- пільги та субсидії населенню на покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг (електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот) у сумі 41249,3 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у
сумі 3697,1 тис. грн.;
- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, допомоги
по догляду за особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок
психічного розладу: ДСД особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю, ДСД на догляд, тимчасової ДСД
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, щомісячна компенсаційна
виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
тимчасової державної допомоги на дітей, які виховуються у
багатодітних сім’ях у сумі 31345,1 тис. грн.;
- на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за
принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 770,3 тис. грн.
На обліку по Чернігівському району в Єдиній інформаційній базі даних
про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції,
перебуває 188 осіб.
З початку 2019 року 8 громадян загального захворювання направлено
на санаторно-курортне лікування, з них: 4 - особи з інвалідністю загального
захворювання ; 2 - особи з інвалідністю внаслідок війни; 2 - учасників
бойових дій, які брали участь в АТО.
Також на обліку перебуває 6 учасників бойових дій, які брали участь в
АТО, та виявили бажання отримати послуги із соціальної та професійної
адаптації.
За результатами проведених публічних закупівель укладено договір на
безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, розташованих на
території радіоактивного забруднення, на суму 807,0 тис. грн. Безплатно
харчуються 199 потерпілих дітей, середня вартість харчування однієї дитини
в день становить 33,17 грн.
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Надана одноразова матеріальна допомога 149 громадянам на суму
141,0 тис. грн, в тому числі 11 учасникам АТО та членам їх сімей, членам
сімей загиблих в АТО на суму 14,0 тис. грн.
В управлінні соціального захисту населення зареєстровано 218 діючих
колективних договорів. Колективними договорами охоплено 7041
працюючих.
Населені пункти району охоплені обслуговуванням працівниками
територіального центру. У відділенні соціальної допомоги вдома працює 65
соціальних робітників, якими обслужено 684 громадяни похилого віку та
осіб з інвалідністю, в тому числі на платній основі - 175 чол.
В територіальному центрі утворено банк одягу, спрямований на
соціальний захист бездомних та звільнених осіб. Проводиться робота по
залученню благодійних коштів і спонсорської допомоги (за звітний період
7,6 тис. грн.). Благодійна допомога надається одиноким непрацездатним
громадянам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці.
У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги на обліку перебуває 234 громадяни. У 2019 році допомогу
отримало 225 чол. - на суму 5541,7 тис. грн.
В сфері охорони здоров’я робота направляється на забезпечення
стабільного функціонування медичних закладів району.
У звітному періоді продовжувалася кампанія з вибору лікаря
первинної медичної допомоги. Заклад та всі сімейні амбулаторії
зареєстровані в єдиній електронній системі Е-ЬеаІІЇї, всі лікарі первинної
ланки отримали електронний цифровий підпис та внесені до електронного
реєстру.
Станом на 01.07.2019 укладено 40,3 тисяч декларацій з пацієнтами (
77,5%).
В 2019 році продовжує свою дію Урядова програма “Доступні ліки”,
завдяки якій практично безкоштовно ліками забезпечуються хворі із серцевосудинною патологією, що повинно значно зменшити кількість
захворюваності та смертності від гострих інфарктів та інсультів. 14 сімейних
лікарів та 3 лікарі-педіатри набрали максимальну кількість пацієнтів, ще 7
сімейних лікарів та лікар-педіатр наближаються до оптимальної кількості
пацієнтів.
Всі сімейні амбулаторії, окрім Ковпитської, підключені до мережі
ШТЕМчПЕТ та забезпечені комп’ютерною технікою.
Для забезпечення безперебійної роботи лікарів з електронною карткою
пацієнта та електронним рецептом за Урядовою програмою “Доступні ліки”
в Чернігівській сімейній амбулаторії проведена мережа ШТЕМ4ЕТ (35,6 тис.
грн.), придбані 4 ноутбуки (31,2 тис.грн.) та 2 принтери (12,7 тис.грн.) для
сімейних лікарів та лікарів-педіатрів.
Сімейними лікарями виписано 10128 пільгових рецептів, з них
відпущено аптечними закладами - 7826.
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Медичними працівниками первинної ланки проводиться активна
роз’яснювальна робота серед жителів району, які мають право на отримання
пільгових рецептів. В лікувальних закладах, сільських та селищних радах, в
адміністративних будівлях в населених пунктах розміщені інформаційні
листівки щодо Урядової програми, переліку пільгових лікарських засобів та
змін в отриманні пільгових ліків, які відбулись.
В звітному періоді триває будівництво сучасних амбулаторій в
с.Іванівка та с.Киїнка.
Для М.Коцюбинської сімейної амбулаторії придбаний гематологічний
аналізатор крові (219,9 тис.грн).
Придбані 8 гігрометрів на суму 0,8 тис.грн. та електролічильник для
Редьківської амбулаторії (1,6 тис.грн.).
За кошти, надані депутатами обласної ради, придбані:
- для Левковицького ФП -електрокардіограф Мідас, сумка-укладка
фельдшера, інгалятор Біомед на загальну суму 15,0 тис.грн;
- для Роїщенського ФАП проведено мережу ГМТЕЬШЕТ та придбано
принтер (4,7 тис.грн.);
- для медичного працівника Шибиринівського ФП придбаний
велосипед (1,9 тис.грн.).
КНП «Чернігівська ЦРЛ» в стаціонарі проліковано 5444 хворих,
амбулаторно прийнято
96170
пацієнтів (жителі
Куликівського,
Ріпкинського, Городнянського районів, м.Чернігова).
З метою забезпечення реалізації районної цільової програми
забезпечення безкоштовного зубопротезування учасників АТО на 2019 рік в І
півріччі спротезовано 13 ветеранів (20 тис. грн.).
Для підвищення кваліфікації кадрів виконана поточна атестація 17
лікарів та 12 середніх медпрацівників (100% від потреби) і курсова
підготовка 17 лікарів, 19 середніх медпрацівників (100% від потреби).
У звітному періоді проводилась роз’яснювальна робота по залученню
нових членів до районного благодійного фонду «Милосердя». В результаті
залучено 17 нових члени.
З метою покращення матеріально - технічної бази розроблено
проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт приміщень
трьохповерхової будівлі головного корпусу з підвалом КНП «Чернігівська
центральна районна лікарня» по вул.Шевченко, 114 в м.Чернігів», який
пройшов конкурсний відбір регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2019 році та потрапив до списку
проектів - переможців.
В освітній галузі функціонує 20 дошкільних установ, з них 13
дошкільних навчальних закладів та 7 дошкільних підрозділів в навчальновиховних комплексах. Відвідували дошкільні навчальні заклади 575 дітей
дошкільного віку, що становить 58% від загальної кількості дітей
дошкільного віку по району (обласний показник 67%). Всього дітей
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дошкільного віку від 3-х до 6 років 976 дітей. На сьогодні стовідсотково діти
дошкільного віку охоплені різними формами дошкільної освіти: соціальнопедагогічним патронатом.
У І півріччі 2019 року у районі функціонувало 25 загальноосвітніх
навчальних заклади (17 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 6 - І-ІІ ступенів,
2 загальноосвітні школи І ступеня).
78 вчителів та 12 вихователів дошкільних навчальних закладів
пройшли курси підвищення кваліфікації при Чернігівському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. В 2019
році атестаційними комісіями різних рівнів про атестовано на відповідність
займаній посаді 98 педагогічних працівників. Районною атестаційною
комісією атестовано 54 педагогічних працівника. Присвоєно та подовжено
дію попередньо присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії» 48 вчителям. Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» 8
вчителям, «учитель-методист» 1 вчителю та подовжено строк дії раніше
присвоєного педагогічного звання
«старший вчитель» 9 вчителям й
«учитель-методист» 2 вчителям.
Профільне навчання організовано за 6 напрямами (природничоматематичний,
художньо-естетичний,
суспільно-гуманітарний,
філологічний, технологічний та спортивний). Поглиблене вивчення окремих
предметів запроваджено у 1 класі Новобілоуської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
На даний час в 12 закладах загальної середньої освіти організовано
навчання з інклюзивною формою в 20 класах.
В 2019 році в рамках районної спартакіади школярів відбулись
змагання з лижного спорту, міні-футболу, баскетболу, волейболу, шашок.
Загалом в змаганнях взяли участь близько 500 дітей з 27 закладів загальної
середньої освіти. Кращі спортсмени району брали участь у обласних
змаганнях з баскетболу, волейболу, легкоатлетичного кросу.
В 2019 році проведено Кубок та відкритий чемпіонат району з мініфутболу. Участь взяли 24 команди (9 команд з району. Проведено Кубок
району 2019 з футболу. Участь взяли 14 команд. Триває Чемпіонат району
2019 з футболу. Участь беруть 12 команд.
В звітному періоді продовжувалася робота для забезпечення
повноцінного функціонування мережі закладів культури району.
У Чернігівському районі діють 119 закладів культури: 62 клубних
заклади, 54 бібліотечні заклади, 2 школи мистецтв та народний історикокраєзнавчий музей. На балансі відділу культури і туризму ЧРДА
перебувають 54 бібліотечних заклади. На балансі сільських рад - 38 клубних
закладів, на балансі об’єднаних територіальних громад - 24 клубні заклади, 2
школи мистецтв та народний історико-краєзнавчий музей.
За І півріччя 2019 р. Дні села відбулися в Кувечичах, Боромиках,
Довжику, Пісках, Трисвятській Слободі, День селища в Седневі. У рамках
цих заходів було організовано виставки майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва.
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З метою підтримки талановитої молоді 24 червня провели щорічний
районний конкурс молодих естрадних виконавців «Твій шанс» (у
Павлівському будинку культури). Переможці конкурсу надалі будуть задіяні в
концертних програмах урочистих районних заходів.
Серед клубних закладів району дитяча творчість найактивніше
розвивається у Киїнському центрі дозвілля молоді, Старобілоуському клубі,
Хмільницькому, Новобілоуському, Анисівському, Павлівському будинках
культури, Редьківському клубі-бібліотеці. Діти беруть участь у культурномасових заходах у територіальних громадах, районних тематичних заходах,
фестивалях. Протягом 2019 року дитячі колективи вищезазначених закладів
культури виступали на урочистих районних заходах з нагоди Дня
Соборності, Міжнародного дня прав жінок і миру.
Серед державних свят, що відзначили на місцевому та районному
рівнях у 2019 році, - День Соборності України, Міжнародний день прав
жінок і миру, День пам’яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні. Серед професійних свят - День медика.
За участь у щорічному обласному фестивалі-конкурсі ім. В.Полевика у
м. Сновську народний аматорський хоровий колектив «Любисток»
Хмільницького будинку культури отримав гран-прі, фольклорний колектив
«Горлиця» Шестовицького будинку культури - нагороджений дипломом І
ступеня.
Книжкові фонди районної централізованої бібліотечної системи за І
півріччя 2019 р. поповнилися на 802 примірники на загальну суму 86,36 тис.
грн.
Матеріально-технічна база закладів культури за І півріччя 2019 року
поліпшилась на загальну суму 93,39 тис. грн.
Зокрема була придбана музична апаратура для Терехівського,
Кувечицького, Ковпитського, Рудківського та Черниського будинків
культури на загальну суму 64,61 тис. грн. Також були придбані вікна
(склопакети) для Терехівського будинку культури (20,95 тис. грн.),
спортивний інвентар для Анисівського будинку культури (3,25 тис. грн.),
карнизи для Редьківського клубу-бібліотеки (1,46 тис. грн.), матеріали для
фарбування для Халявинського будинку культури (2,54 тис. грн.),
вогнегасник для Хмільницького будинку культури (0,43 тис. грн.).
На ремонти закладів культури було використано 283,92 тис. грн., а
саме: заміна проводки у фойє Ковпитського будинку культури (37,4 тис.
грн.); ремонт покрівлі Анисівського будинку культури (24,86 тис. грн.);
заміна вікон, дверей, ремонт ґанку у Клочківському клубі (199, 99 тис. грн.);
встановлення пожежної сигналізації у Киїнському центрі дозвілля молоді
(4,72 тис. грн.); встановлення паркану біля Терехівського будинку культури
(16,95 тис. грн.).
З метою забезпечення відкритості та висвітлення діяльності
райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та
районній газеті «Наш Край» розміщується інформація щодо поточної
діяльності.
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Для створення сприятливих умов щодо ефективного функціонування
громадських організацій, райдержадміністрація
сприяє діяльності
Громадської ради, її представники беруть участь у засіданнях Громадської
ради.
Для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення
надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру у січні - березні 2019 року райдержадміністрацією
передано 1-му Державному пожежно-рятувальному загону У ДСНС України у
Чернігівській області із запасів місцевого матеріального резерву
автомобільний бензин марки А-92 у кількості 200 л, дизельне пальне у
кількості 800 л. Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед населення із залученням органів місцевого самоврядування,
дільничних офіцерів поліції, працівників лісгоспів та місцевих пожежних
команд щодо дотримання вимог пожежної безпеки у лісових масивах, на
торфовищах, у сільгоспугіддях, на лісосмугах та відкритих ділянках
місцевості.

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

С.М.Струк
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