ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Ріпкинської районної державної
адміністрації Чернігівської області за результатами
роботи районної державної адміністрації
у 2017 році
Вступна частина
Ріпкинський район створений в 1923 році, в сучасних кордонах перебуває з
січня 1963 року, об’єднавши три існуючі до цього райони – Ріпкинський,
Любецький і Добрянський. Район розташований у північно-західній частині
області. На півночі межує з Чернігівським районом, на сході - з Городнянським.
Впродовж 120 км на північному заході проходить кордон з Республікою
Білорусь (Гомельський, Лоєвський та Брагинський райони), з них 75 км по
річках Сож і Дніпро. Загальна протяжність району з південного заходу до
північно-східних населених пунктів становить 140 км.
Через район пролягають транспортні магістралі міждержавного і
державного значення.
Площа району – 2105 квадратних кілометрів, населення станом на 1 грудня
2017 року – 26,8 тис. осіб. Районний центр – селище Ріпки. Населених пунктів –
118, в т.ч. 5 селищ міського типу, які підпорядковані 1 селищній ОТГ, 27
сільським і 4 селищним радам, в них 400 депутатів, в тому числі 34 – районної
ради.

Питання організаційно-кадрової роботи
Районна державна адміністрація постійно працює над вдосконаленням
стилю та методів управлінської діяльності, зміцненням виконавської
дисципліни, посиленням персональної відповідальності кожного державного
службовця за доручену ділянку роботи та забезпеченням прозорості і
відкритості в діяльності районної виконавчої влади.
Вся робота здійснювалася згідно планів роботи: на рік, квартал, місяць,
тиждень.
Вирішенню найбільш актуальних проблем району сприяли проведення
засідань Колегії районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів, служб і комісій.
В 2017 році проведено 12 засідань Колегії райдержадміністрації, в т.ч. 3 розширених, 3 - спільно з Президією районної ради, на яких розглянуто 36
питань. З початку року головою райдержадміністрації видано 1420
розпоряджень, значна частина яких стосується земельних, соціальних та
фінансових питань.
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Протягом 2017 року районною державною адміністрацією проводилась
робота щодо реалізації державної кадрової політики, здійснення аналітичної та
організаційної роботи з кадрового менеджменту, документальне оформлення
проходження державної служби та трудових відносин відповідно до вимог
Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Плану
роботи з кадрами в районі на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 30 грудня 2016 року № 111-ОС.
Забезпечується реалізація вимог Закону України «Про очищення влади»
на основі Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563. Таку перевірку пройшли всі
державні службовці районної державної адміністрації.
В Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій за 2017 рік пройшли навчання за
професійними програмами підвищення кваліфікації та за тематичними
короткотерміновими семінарами – 20 державних службовців. Голова районної
державної адміністрації навчався в Інституті підвищення кваліфікації керівних
кадрів НАДУ при Президентові України.
Продовжують підвищувати професійний рівень державного службовця в
Національній академії державного управління при Президентові України та
магістратурі Чернігівського національного технологічного університету 3
посадові особи категорії «Б», які є слухачами заочної форми навчання.

Добровільне об’єднання територіальних громад
У 2017 році активно проводилася
робота щодо реформи адміністративнотериторіального устрою, що є складовою
процесу децентралізації влади. 29
жовтня 2017 року відбулися вибори
голови
Любецької
об’єднаної
територіальної громади з центром у
селищі Любеч (увійшли 22 населені
пункти району). Площа цієї ОТГ –
289,03 км², що становить 14% території
району, чисельність населення – 3180
осіб, в тому числі сільське населення –
1739 осіб.
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Звернення громадян
Протягом 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 173
письмових звернень (255 – у відповідному періоді 2016 року). Таким чином, з
початку 2017 року спостерігалося суттєве зменшення кількості письмових
звернень на 32%.
На особистий прийом до голови райдержадміністрації звернулось 11
громадян, за відповідний період минулого року - 18. Жителів району турбували
питання надання матеріальної допомоги на лікування, капітального ремонту
вулиць в смт Любеч, видачі безкоштовних ліків, поліпшення житлових умов
проживання, високих платежів за комунальні послуги.
З органів виконавчої влади вищого рівня отримано 119 письмових
звернень, 54 – безпосередньо від заявників, з них на урядову «гарячу» лінію –
91 та гарячу лінію голови обласної державної адміністрації - 3.
Всього у зверненнях порушено 189 питань. Серед них:
- 35% - питання соціального захисту;
- 16% - інші;
- 12% - питання комунального господарства;
- 11% - питання аграрної політики;
- 8% - питання транспорту і зв’язку;
- 4% - житлові питання;
- 4% - питання охорони здоров’я;
- 2% - питання економічної і цінової політики;
- 2% - питання сім’ї, дітей та молоді;
- 2% - питання праці і заробітної плати;
- 2% - питання законності та охорони правопорядку;
- 1% - питання екології та природних ресурсів;
- 1% - питання фінансів та податків.
Питання, з яких зверталися жителі: 84% - вирішені позитивно, 14% –
надано роз’яснення, 2% - відмовлено у задоволенні.
За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 46
запитів на публічну інформацію. Відповіді на інформаційні запити
надсилаються у передбачені законодавством терміни та вчасно розміщуються
на веб-сайті районної державної адміністрації, де також узагальнюються
відомості з організації роботи зі зверненнями громадян та оприлюднюються
розпорядження голови районної державної адміністрації. Протягом 2017 року
на веб-сайті районної державної адміністрації оприлюднено 1420 розпоряджень
голови районної державної адміністрації.
Проведено 5 «гарячих» телефонних ліній та відбулося одинадцять
засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при
Ріпкинській районній державній адміністрації.
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Всі звернення, які надходять на розгляд до районної державної
адміністрації, розглядаються вчасно, відповіді заявникам надсилаються у
передбачені законодавством терміни.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування.
Здійснення заходів щодо їх підтримки та підвищення ролі і
відповідальності територіальних громад
Керуючись діючими законодавчими актами, районна державна
адміністрація в практичній діяльності постійно співпрацює з органами
місцевого самоврядування.
В лютому-березні 2017 року в населених пунктах району проведені
загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання в 38 населених пунктах
району. В їх проведенні брали участь голова районної державної адміністрації,
голова районної ради, їх заступники, начальники управлінь і відділів, керівники
районних служб. Це дало змогу жителям сіл і селищ отримати інформацію про
ситуацію, яка склалася в районі, як працюють керівні органи району, вирішити
ряд наболілих питань. Зауваження і пропозиції, висловлені під час проведення
зборів громадян, були систематизовані, узагальнені і розглянуті відповідними
службами та організаціями.
Спільно з районною радою розробляються річні програми економічного і
соціального розвитку. Забезпечується контроль за ходом виконання
господарюючими суб’єктами затверджених завдань. Відпрацьована система
розробки та супроводження виконання програм економічного і соціального
розвитку територіальних громад і їх бюджетів.

Здійснення основних галузевих повноважень
Результати аналізу показників економічного і соціального розвитку району
засвідчили, що мали місце як позитивні, так і негативні тенденції.

Бюджет
За даними Управління Державної казначейської служби України у
Ріпкинському районі Чернігівської області до місцевих бюджетів Ріпкинського
району в 2017 році акумульовано доходів в сумі 278800,9 тис.грн, що
становить 105,0% виконання уточнених бюджетних призначень звітного
періоду. В порівнянні з 2016 роком надходження доходів до бюджету району в
абсолютному виразі збільшилися на 79948,47 тис.грн, або ріст надходжень
склав 40,2%.
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Динаміка надходження доходів до місцевих
бюджетів Ріпкинського району
за 2015 - 2017 роки, млн.грн.
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На видатки зведеного бюджету району за 2017 рік спрямовано 255607,7
тис. грн, що становить 93,3% плану з урахуванням змін 2017 року.

Динаміка спрямування видатків місцевими
бюджетами Ріпкинського району
за 2015 - 2017 роки, млн.грн.
269,029

300
250
200

158,603

186,975

150
100
50
0
2015

2016

2017

До загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано доходів в
сумі 270409,4 тис.грн при уточнених планових показниках 258691,8 тис.грн
(104,5% виконання уточнених планових показників 2017 року). На видатки
загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік спрямовано 248167,3
тис.грн, що становить 95,0% плану з урахуванням змін 2017 року.
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Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду
району надійшло 185525,8 тис.грн, що складає 99,5% виконання уточнених
планових показників звітного періоду, з них:
1) дотацій – 17881,6 тис.грн, що складає 100,0% виконання уточнених
показників:
5969,2 тис.грн – базової дотації;
11830,1 тис.грн – додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я;
82,3 тис.грн – стабілізаційної дотації;
2) субвенцій – 167644,2 тис.грн або 99,4% виконання уточнених планових
показників звітного періоду), в тому числі:
38108,4 тис.грн – освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам (100%);
22083,3 тис.грн – медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам (100%);
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515,9 тис.грн – медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет (100%);
355,2 тис.грн – на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань;
5356,93 тис.грн – на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій;
90,05 тис.грн – на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами;
870,2 тис.грн – на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною".
Крім того, в звітному році акумульовано:
100,0 тис.грн – субвенції на утримання об`єктів спільного користування
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування,
що становить 100,0% виконання бюджетних призначень;
200,2 тис.грн субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів (100,0% виконання бюджетних призначень), в тому числі: 199,0 тис.грн
для Любецької селищної ради для об’єднання територіальної громади, перші
вибори якої відбулися 29 жовтня 2017 року.
Інших субвенцій перераховано до зведеного бюджету району за 2017 рік
в сумі 9893,8 тис.грн, в тому числі:
1) із загального фонду обласного бюджету отримано в сумі 387,6 тис.грн,
в тому числі:
338,7 тис.грн – на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за
пільговими рецептами та пільгове зубопротезування);
13,7 тис.грн – на поховання учасників бойових дій;
31,5 тис.грн – на програму передачі нетелей багатодітним сім’ям;
3,7 тис.грн – на виконання доручень виборців, яка використана для
надання матеріальної допомоги;
2) з сільських та селищних бюджетів отримано в сумі 1230,0 тис.грн, в
тому числі: для відділу освіти – 717,3 тис.грн; КЗ "ЦПМСД" – 275,7 тис.грн;
для КЗ "Ріпкинська ЦРЛ" для придбання інсуліну хворим на цукровий діабет та
інших потреб – 202,4 тис.грн. та для інших потреб 10,0 тис.грн; для
райдержадміністрації на придбання путівок для оздоровлення дітей шкільного
віку Даницької сільської ради – 19,6 тис.грн; для відділу культури і туризму
для придбання дров для Добрянської музичної школи – 5,0 тис.грн;
3) з районного бюджету надано інших субвенцій в сумі 8276,2 тис.грн, в
тому числі: 6536,8 тис.грн – на утримання закладів культури і закладів
дошкільної освіти; 1739,35 тис.грн – додатково для виплати заробітної плати з
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нарахуваннями по закладам дошкільної освіти та закладам культури,
державному управлінню, на капітальні видатки (Замглайській – 603,4 тис.грн,
Ріпкинській – 670,0 тис.грн, Любецькій – 243,0 тис.грн, Радульській – 122,95
тис.грн, Добрянській селищним – 20,0 тис.грн та Даницькій сільській раді –
80,0 тис.грн).

Питома вага направлення видатків загального фонду
по Ріпкинському району за 2017 рік
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12,6%
25,6%
Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Житлово-комунальне господарство
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Видатки, не віднесені до основних груп

До спеціального фонду зведеного бюджету району акумульовано доходів
в сумі 8391,4 тис.грн. (225,4% кошторисних призначень на звітний рік з
урахуванням змін). Видатки спеціального фонду за 2017 рік склали в сумі
20861,5 тис.грн.
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Офіційних трансфертів з державного бюджету до спеціального фонду
району надійшло 5184,2 тис.грн, що складає 100,0% виконання уточнених
планових показників звітного періоду, з них:
5104,2 тис.грн – на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій;
80,0 тис.грн – іншої субвенції з бюджету Даницької сільської ради.
У Ріпкинському районі затверджено на 2017 рік районний бюджет, 5
селищних та 27 сільських бюджетів. З них не досягнуто стовідсоткового
виконання по доходах загального фонду 6 місцевим бюджетам: по Замглайській
селищній раді – 74,3%, недоотримано 194,3 тис.грн.; по Вербицькій сільській
раді – 93,6%, недоотримано 64,0 тис.грн.; по Грабівській сільській раді – 91,8%,
недоотримано 36,4 тис.грн.; по Красківській сільській раді – 95,7%,
недоотримано 29,9 тис.грн.; по Новоукраїнській сільській раді – 98,6%,
недоотримано 5,5 тис.грн.; по Тарасо-Шевченківській сільській раді – 98,3%,
недоотримано 10,8 тис. гривень.
Станом на 31 грудня 2017 року серед власних та закріплених доходів
загального фонду найбільшу питому вагу мають:
1) податок на доходи фізичних осіб – 52,8% від загальної суми власних
надходжень;
9

2) податок на майно (плата за землю та податок на нерухоме майно) –
24,1% від загальної суми власних надходжень;
3) єдиний податок – 10,9% від загальної суми власних надходжень;
4) внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) – 7,3%;
5) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1,8% від
загальної суми власних надходжень;
6) плата за надання інших адміністративних послуг – 1,6% від загальної
суми власних надходжень;
7) податки та збори, не віднесені до інших категорій – 0,6% від загальної
суми власних надходжень.

Питома вага направлення видатків спеціального
фонду по Ріпкинському району за 2017 рік
11,6%

0,0%

36,5%

0,1%
0,1%
9,9%

2,2%
1,6%
9,2%

0,6%
2,3%

4,5%

21,4%

Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Житлово-комунальне господарство
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Видатки, не віднесені до основних груп
Цільові фонди

Станом на 31 грудня 2017 року серед власних та закріплених доходів
спеціального фонду найбільшу питому вагу мають:
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1) власні надходження бюджетних установ – 74,8% від загальної суми
власних надходжень;
2) цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади – 15,4% від загальної суми власних
надходжень;
3) кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, –
6,3% від загальної суми власних надходжень;
4) екологічний податок – 2,1% від загальної суми власних надходжень;
5) грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності – 1,1% від загальної суми власних надходжень;
6) надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту – 0,3% від загальної суми власних надходжень.

Промисловість
За підсумками 2017 року виконали виробничу програму району 5
підприємств планованого кола, а саме: ДП «Добрянське лісове господарство»,
зокрема його структурний виробничий підрозділ з розпилювання деревини (+74,2%), ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків» з добуванню піску,
глини - (+19,3%), Ріпкинське сільське споживче товариство з виробництва
хлібобулочних виробів - (+8,3%), виробнича програма ТОВ «Трієра Вікторія»
з розпилювання деревини, виготовлення піддонів, та виробнича програма
ТОВ.«Планета - інкс» з виробництва поліграфічних фарб виконана на рівні
минулого року.
Даними підприємствами вироблено продукції в порівняних цінах на суму
172,9 млн грн, що становить 109,0% до відповідного періоду 2016 року. Обсяг
реалізованої продукції промисловими підприємствами району за 2017 рік
становить 171,5 млн грн, що становить 132,3% до рівня 2016 року.
Очікуваний фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування по промислових підприємствах планованого кола району за
підсумками 2017 року становить 16,7 млн грн прибутку, дебіторська
заборгованість - 38,2 млн грн, кредиторська – 11,7 млн грн. Фактична
чисельність працюючих в промисловому секторі економіки - 265 чол.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОБСЯГИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМП РОСТУ , % (до мин. року)
ДП Добрянське ЛГ

174,2

Па пернянський кар’єр
скляних пісків
2016

119,3

2017
Рі пкинське ССТ

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА
ЗА 2016 РІК – 149,2 млн грн.
ЗА 2017 РІК - 172,9 млн грн.

ТОВ Пла нета -ікс

108,3

89,1
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Інвестиції
За попередніми даними обсяг капітальних інвестицій по району за 2017
рік склав 78881,0 тис. грн, що становить 120,5% в порівнянні з 2016 роком.
Із діючих промислових підприємств найбільше коштів у відновлення
виробництва залучено: ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків»,
ДП.«Добрянське лісове господарство».
В аграрному секторі значні суми капітальних вкладень освоєно:
ТОВ.ім.Шевченка, ТОВ «Україна», ТОВ «Дружба».
У квітні 2017 завершено реалізацію інвестиційного проекту з
реконструкції зернотоку та сушильного господарства в с. Малий Листвен по
ТОВ ім. Шевченка, освоєно коштів в сумі 40,2 млн грн, створено 16 нових
робочих місць.
Розпочато реалізацію інвестиційного проекту «Ремонт двох корівників на
200 голів ВРХ кожний в с Т.Шевченка» по ТОВ ім.Шевченка. Вартість проекту
становить 1,75 млн грн, освоєно коштів в сумі 1,39 млн грн, створено 3 робочі
місця.
Триває реалізація інвестиційного проекту «Реконструкція ферми на 638
дійних корів з доїльною установкою ЕС «Ялинка» - 2x10 в с. В.Зліїв,
Ріпкинського району, Чернігівської області» ТОВ «Чернігівська індустріальна
молочна компанія». Вартість проекту становить 40 млн грн, освоєно коштів в
сумі 32 млн грн, створено 31 робоче місце.

Підприємництво
У сфері підприємництва станом на 1 січня 2018 року в районі
зареєстровано 528 суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі
середніх - 7 одиниць, малих підприємств – 60 одиниць, фізичних осібпідприємців – 461 одиниця.
Сума надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (зведеного
бюджету), одержаних від здійснення підприємницької діяльності малого та
середнього підприємництва, за 2017 рік становить – 140,6 млн грн, в тому
числі до місцевого бюджету – 91,8 млн грн, до державного бюджету – 48,8 млн
грн.
Ріпкинська районна державна адміністрація надає адміністративні
послуги в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
Впродовж 2017 року адміністраторами відділу надано 4639 адміністративних
послуг на суму 383,8 тис. грн та надано 2684 адміністративні консультації.
Ріпкинським районним центром зайнятості постійно надаються
консультації безробітним по започаткуванню власної справи.
Торговельне обслуговування населення району забезпечують 260
стаціонарні торгові точки, 79%, з яких належать фізичним особам–
підприємцям. Крім того, торговельну інфраструктуру району представляють 29
загальнодоступних закладів ресторанного господарства, 9 аптек та 4
автозаправні станції.
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Виїзне торговельне обслуговування населення забезпечують 109
фізичних осіб-підприємців, що обслуговують 59 населених пунктів, де відсутня
стаціонарна торгова мережа.
На території району працюють 2 приватні ринки – в смт. Ріпки та
с.Неданчичі.
З початку 2017 року розширили присутність і розпочали діяльність 10 об’єктів
роздрібної торгівлі.
Ведеться щомісячний моніторинг наявності запасів продовольчих товарів
у торговельній мережі району: борошна, цукру, гречаної крупи та інших
соціально значимих продуктів в обсягах, необхідних для безперебійного
задоволення потреб населення.
З метою безперебійного постачання населенню товарів першої
необхідності у віддалених населених пунктах з малою чисельністю жителів, де
немає стаціонарної торговельної мережі, забезпечено виїзну торгівлю. Сільські
та селищні голови постійно тримають на контролі питання виїзної торгівлі.

Транспорт
Обсяги перевезень вантажів автомобільним транспортом в січні-грудні
2017 року склали 13,5 тис. тонн, що становить 85,7% до рівня минулого року.
Вантажооборот склав 4,4 млн. ткм, що становить 92,3% до відповідного періоду
2016 року.
За січень–грудень 2017 року пасажирським автотранспортом району, з
урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями,
перевезено 150,9 тис. пасажирів, що становить 78,6% до відповідного періоду
минулого року, пасажирооборот виконано в обсязі 3,3 млн. пас.км (74,2% до
рівня 2016 року).
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Публічні закупівлі
Завдяки впровадженню електронних закупівель товарів, робіт та
послуг через електронну систему ProZorro вдалося досягти економії
бюджетних коштів у розмірі 539,3 тис. грн.
Для підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних
коштів у 2017 році район активно долучився до впровадження електронних
закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему ProZorro. Було
підписано 165 договорів на суму 4473,0 тис. грн. Економія бюджетних
коштів склала 539,3 тис. грн (10,8%).
Питома вага бюджетних коштів, використаних через систему ProZorro
по допорогових закупівлях становить 73,6% (обласний показник - 55,0%).
Найактивніше через систему електронних закупівель проводили КЗ
"Ріпкинська центральна районна лікарня" та відділ культури та туризму
районної державної адміністрації.

Субвенції на соціально-економічний розвиток
територій в 2017 році
У 2017 році до бюджету Ріпкинського району надійшло субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій на реалізацію об’єктів в
загальному обсязі 6681,57 тис. грн, в тому числі: до загального фонду –3526,93
тис.грн; до спеціального фонду – 3154,64 тис. грн. Співфінансування з місцевих
бюджетів по об’єктах у 2017 році становить 275,4 тис.грн.
Використано коштів субвенцій в 2017 році на суму 4702,9 тис.грн, в тому
числі по об’єктах:
- реконструкція системи опалення Добрянської ЗОШ I-III ступенів з
установленням блочно-модульної котельні на твердому паливі по
вул.Преображенська,7 - 1182,3 тис. грн;
- капітальний ремонт Ріпкинського районного будинку культури - 673,7
тис.грн;
- капітальний ремонт дорожнього, тротуарного покриття та мережі вуличного
освітлення в межах перехрестя вулиць Поліська, Центральна та площі
Центральна з подовженням по відповідним напрямкам вулиць в смт Добрянка 1330,1 тис. грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття в межах площі Центральна та
перехрестя вулиць Поліська, Центральна з подовженням по відповідним
напрямкам вулиць в смт Добрянка - 1466,8 тис. грн;
- виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт конструкцій будівлі
харчоблоку Добрянського ясла-сада №1 «Івушка» в смт Добрянка – 50,0
тис.грн;
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Не використані кошти даної субвенції в сумі 1373,9 тис. грн, які будуть
освоюватись в І півріччі 2018 року, в тому числі по об’єктах:
- капітальний ремонт даху Ріпкинської гімназії по вул. Святомиколаївська, 43 –
1225,3 тис. грн;
- реконструкція будівлі дитсадка «Веселка» в смт Ріпки – 148,6 тис. грн.

Сільське господарство
Управління агропромислового розвитку, як підрозділ районної державної
адміністрації, в 2017 році забезпечувало реалізацію державної політики з
питань розвитку агропромислового комплексу на території району,
впровадження покладених функцій та обов’язків, організацію розроблення і
здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки регіону.
У 2017 році було спрямовано зусилля по збільшенню надходжень до
місцевих бюджетів, підвищенню доходів населення, розвитку сільських
територій шляхом залучення інвесторів, розширення площ використання землі.
Протягом року укладено 3,8 тис. нових договорів оренди невитребуваних
земельних ділянок на загальну площу 3,7 тис. гектар. Відсоток орендної плати
згідно договорів оренди складає від 4 до 8%. Це є реальною можливістю
поповнення місцевих бюджетів на 1,9 млн грн. Існуюча конкуренція серед
орендарів землі спонукає власників земельних ділянок оформляти необхідні
документи та здавати в оренду земельні ділянки. В 2017 році майже тисяча
громадян уклали договори оренди земельних ділянок з відсотком орендної
плати від 4 до 7.
Згідно аукціону на території району передано в оренду 8 земельних
ділянок на загальну площу 192,9 га.
На початок 2018 року орендними відносинами охоплено більше
41.тис..га землі. Значна частина площ землі внаслідок тривалого
невикористання заліснена. На сьогодні орендарі землі здійснюють розчищення
площ від заліснення та повернення в обробіток.
Як результат, посівна площа сільськогосподарських культур
збільшилась на 1,6 тис. га і склала 31,4 тис. га.
Пріоритетом
у
вирощуванні
сільськогосподарських
культур
залишаються зернові та технічні культури. У структурі посівної площі в останні
роки домінуючою культурою залишається кукурудза, доля якої виражається
майже у 50%.
Структура посіву зернового клину
Завдяки розширенню площ посіву
2017р, %
та підвищення урожайності зернових до
оз. пшениця ;
31,9
46,4 ц з га, зокрема кукурудзи до 62,0
отримано новий рекордний урожай в
кукурудза ;
48,7
обсязі 101,4 тис. т, що на 33% перевищує
досягнення минулого року.
На 3,4 тис. т зібрано більше
зернобобові ;
оз. жито; 7,2
1,3
насіння соняшнику. Валовий збір якого
просо; 2,1
овес; 4,8
гречка; 3,9
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отримано в обсязі 14,0 тис. т при середній урожайності 21,3 ц/га.
Розвиток та досягнення у галузі
Динаміка виробництва зерна,
рослинництва
потребують застосування
тис. тонн
101,4
новітніх технологій з обробітку ґрунту та
матеріально - технічного оновлення. У
76,2
звітному році агроформуваннями спрямовано
на придбання нової техніки 22,8 млн грн
Машино-тракторний
парк
поповнився
комбайном, трьома тракторами та іншою
сільськогосподарською
технікою
для
обробітку ґрунту.
2 016р.
2 017р.
Сільськогосподарськими
підприємствами у 2017 році вироблено 215
млн грн валової продукції, що складає 185% до 2016 року. Зростання
виробництва продукції відбулось по всіх напрямках.
Річні показники програми
Динаміка виробництва валової
економічного
і
соціального продукції
у цінах 2010р.млн. грн.
розвитку
на
2017
рік
по
Тваринництва
Рослинництва
виробництву
продукції
30,9
рослинництва виконано на 173%,
27,8
тваринництва – 114%.
На початок 2018 року у
184,2
сількогосподарських підприємствах
140,2
району утримується 4,2 тис. голів
ВРХ. В тому числі 2,4 тис. голів
корів, 0,2 тис. голів свиней. В 2017
році вирощено худоби в живій вазі
– 507 т, що становить 104% до
попереднього року.
Динаміка виробництва молока та м"яса
за 2016-2017рр. (тонн)
На
території
району
створена
дієва
конкуренція
Виробництво
шістьма
молокопереробними
м"яса; 507
2 017р.
підприємствами, які гарантовано
виробництво
молока; 10075
за
високими
цінами
розраховуються за сировину, що
сприяло
зосередженню
Виробництво
м"яса; 487
господарств
на
виробництві
2 016р.
виробництво
молока. Надоєно 10 тис. т молока,
молока; 8876
що на 13% більше 2016 року.
Залишається стабільним поголів'я
корів. З метою покращення якості
молокопродукції в рамках адаптації до умов угоди про асоціацію з ЄС
сільськогосподарські підприємства проводять модернізацію та реконструкцію
молочно - товарних ферм.
2016р

2017р
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Для підтримки та розвитку сільських територій територіальні громади
співпрацюють з орендарями землі. За підтримки сільськогосподарських
товаровиробників надавалась допомога їдальням шкіл та дитсадків у вигляді
картоплі та овочів, здійснювались підвезення людей до райцентру, де відсутнє
рейсове автобусне сполучення, відремонтовано дорогу між населеними
пунктами смт Ріпки - с.Суличівка, надано допомогу у ремонті та придбанні
обладнання закладам первинної медико-санітарної допомоги, проведено дні
села, впорядковано кладовища.
Залишаються актуальними питання по легалізації переробників
лісосировини та оформленню земельних ділянок під господарськими
будівлями, вирішення яких стане додатковим джерелом надходжень до
місцевих бюджетів.

Будівельна галузь та ввід житла
За програмою «Власний дім» укладено 3 угоди на суму 450,0 тис. грн на
придбання 1 житлового будинку, реконструкцію 1 житлового будинку та
будівництво 1 житлового будинку. За весь період співпраці з програмою
«Власний дім» укладено 226 угод на суму 3 млн 742,1 тис. грн.

Ремонт доріг
Філією ДП «Ріпкинський райавтодор» за літьо-осінній період проведено
ямковий та аварійний ремонт територіальних автомобільних доріг загального
користування протяжністю 50,0 км на суму 392,8 тис. грн. Підготовлено
спеціалізованої прибиральної техніки - 10 одиниць, заготовлено посипаючих
матеріалів - 900 т.
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Крім того, за рахунок бюджету Ріпкинської селищної ради, в смт Ріпки
проведено капітальний ремонт 1,3 км доріг комунальної власності по вулицям
Дмитра Куриленка, Чкалова, провулку Чкалова на суму 1498,1 тис. грн та
поточний ремонт 14,1 км доріг комунальної власності по вулицях
Святомиколаївська, Соборна, Пирогова, Б.Хмельницького, Промислова на суму
338,7 тис. грн.
Вербицькою сільською радою за рахунок коштів місцевого бюджету
проведено капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Нагірна в
с. Вербичі протяжністю 0,42 км на загальну суму 699,8 тис. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету Сиберізької сільської ради
проведено поточний ремонт дороги комунальної власності по вулиці
Святомиколаївська в с. Сибереж протяжністю 1,8 км на суму 191,5 тис. грн
та вулиці Центральна в с. В.Осняки протяжністю 0,5 км на суму 50,0 тис. грн.
За рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету
Добрянської селищної ради проведено капітальний ремонт доріг місцевого
значення по вулицям Поліська, Центральна в смт Добрянка протяжністю 0,349
км на суму 1995,3 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Дебіторська
заборгованість
підприємств
житлово-комунального
господарства району за спожиті житлово-комунальні послуги (водопостачання,
водовідведення та квартирна плата) станом на 01.01.2018 року по селищах
району становить 1181,3 тис. грн – проти 604,7 тис. грн станом на 01.01.2017
(зростання - на 576,6 тис. грн). Основна частина дебіторської заборгованості –
це заборгованість підприємствам ЖКГ по субсидіях, яка склала у 2017 році –
82%.
Населення з житлово-комунальними підприємствами району за 2017 рік
розрахувалось на рівні 94,0% (нараховано – 2178,1 тис. грн, сплачено – 2047,9
тис. грн). Найбільше заборгувало населення перед ТОВ «Комунальник»
смт.Любеч – 48,6 тис. грн та КП «Замглай Водоканал» - 49,7 тис.грн.
Збільшився в порівнянні з початком року на 9,4 тис. грн борг по пільгах, і
становить 49,5 тис. грн.
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Загальна кредиторська заборгованість підприємств, що надають послуги з
водопостачання, водовідведення та обслуговування житла зросла на 1079,2
тис.грн і станом на 1 січня 2018 року склала 2645,9 тис. грн, відповідно станом
на 01 січня 2017 року складала 1566,7 тис. грн. Разом з цим, основні складові
загальної кредиторської заборгованості як в 2017, так і в 2016 роках, це борги за
податки та інші (невиплачена переплата за невикористані комунальні послуги,
яка утворилася при призначенні субсидій населенню). Збільшився з початку
року борг підприємств по заробітній платі на 194,9 тис.грн та по податках на
516,6 тис.грн. За використані енергоносії підприємства розрахувались в повній
мірі.
Підприємствами житлово-комунального господарства піднято води – 308,8
тис.м3 води зі свердловин, за аналогічний період минулого року 297,4 тис.м3.
Пропущено стоків 88,5 тис.м3 (88,4 тис.м3 за минулий рік). На водопостачання
використано електроенергії 242,5 тис. кВт/год. (251,5 - за минулий рік). На
водовідведення використано 188,6 тис. кВт/год. (211,3 - минулий рік).

В 2017 році в районі проходила акція з благоустрою та озеленення.
Ліквідовано 72 несанкціонованих сміттєзвалища, впорядковано 102
прибудинкові території, 44 парки, 33 сквери, 10 дитячих та 106 спортивних
майданчиків, 163 кладовища, 133 братських та одиноких могил, місць почесних
поховань та інших об’єктів благоустрою.
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів
збільшилась за минулий рік на 81 км і становить 243 км. Кількість світлоточок
збільшилась на 1067 шт і становить 2638 шт, - з них 550 енергозберігаючих
світлодіодних джерел світла встановлені Петрушівською, Сиберізькою
сільськими та Добрянською селищною радами.
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Підприємствами-інвесторами «ЕКО ЕНЕРДЖІ ПРО» та «Ріпки тепло»
проведені роботи по встановленню котельного обладнання для забезпечення
теплопостачання КЗ «Ріпкинська ЦРЛ», Любецької лікувальної амбулаторії
(перехід з природного газу на альтернативні види палива).
Також за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів проведено
реконструкцію системи опалення (перехід з природного газу на альтернативні
види палива) таких об’єктів як Любецький ДНЗ «Пролісок», Вербицька ЗОШ
І-ІІІ ступенів. Для переведення на альтернативні види палива Ріпкинського
центру дитячої та юнацької творчості, у 2017 році розроблено проектнокошторисну документацію.
Після проведення робіт по встановленню котельного обладнання на
альтернативних видах палива та реконструкції систем опалення на перелічених
вище об’єктах, за опалювальний сезон орієнтовно скоротиться споживання
природного газу на 263,650 тис. м куб.
Загальна вартість проведених робіт по скороченню та заміщенню
споживання природного газу в 2017 році склала 4150,450 тис. грн.

Освіта
Одним із пріоритетів розвитку освіти в районі є рівний доступ до якісної
освіти, який забезпечується дошкільною, загальною середньою та
позашкільною освітою.
У районі функціонують 8 закладів дошкільної освіти, у яких виховуються
429 дітей. Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років становить
78,2%, в тому числі по селу – 6,3%.
У 2017-2018 навчальному році функціонують 18 закладів загальної
середньої освіти (13 ЗОШ І-ІІІ ст., 4 ЗОШ І-ІІ ст., 1 ЗОШ І ст.) з контингентом
2086 учнів. Середня наповнюваність класів та класів-комплектів становить 13,8
учнів, у т.ч. у сільській місцевості – 8,2.У районі діють 12 малокомплектних
шкіл, що становить 67%.
Охоплено профільним навчанням 83,5% учнів 10-11 класів (обл.– 88,3%).
Поглиблено вивчають окремі предмети 5,6 % учнів (обл. – 14,7%).
За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів команда учнів району посіла у 2016-2017 н.р. 9
загальнокомандне місце (2015-2016 н.р. – 20, 2014-2015 н.р. – 19). Згідно
аналізу результатів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2016-2017 н.р. команда
району посіла 8 рейтингове місце.
Упродовж 2017 року продовжено виплату персональних стипендій
Ріпкинської районної державної адміністрації обдарованим дітям у галузі
освіти. Щомісяця 7 стипендіатам виплачується стипендія у розмірі 100 грн.
Лауреатом обласної премії імені Софії Русової стала вчитель історії та
правознавства Любецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Мещенинець Н.А.
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням. Особлива увага приділена
дітям з особливими потребами. Для 11 учнів, які не можуть за станом здоров’я
відвідувати навчальний заклад, або за розумовим розвитком не засвоюють
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програму загальноосвітньої школи, організоване індивідуальне навчання. У 6
ЗОШ функціонують 15 інклюзивних класів, у яких навчаються 17 дітей з
особливими освітніми потребами. Введено 14 посад асистента вчителя. Для
порівняння у 2016-2017 навчальному році було 3 заклади, 4 учні й 4 асистенти.
Відповідно Положення про освітній округ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 зі змінами, Ріпкинська ЗОШ ІІІІ ступенів № 2 визначена опорним закладом згідно рішення одинадцятої сесії
сьомого скликання Ріпкинської районної ради від 06.09.2017 року №5-11/VІІ. У
рамках реалізації всеукраїнського експерименту із запровадження проекту
Державного стандарту початкової загальної освіти (на базі 100 шкіл по Україні)
придбано меблі та навчальне обладнання для перших класів Ріпкинської ЗОШ
І-ІІІ ст. №2 (74 тис. грн).
З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів, попередження
негативних проявів серед неповнолітніх у Ріпкинському районному Центрі
дитячої та юнацької творчості та секціях обласних позашкільних закладів свої
навички та вміння розвивають 38,4% школярів (обл. – 43,5%).
У 17 закладах організовано гаряче харчування школярів, 7 учнів
Ловинської ЗОШ І ступеня забезпечені буфетною продукцією. Усього
харчується 1615 учнів. 280 учнів пільгових категорій (учні 1-4 класів з
малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, діти-інваліди, діти, батьки яких є учасниками АТО, діти
вимушених переселенців, діти з особливими потребами, які навчаються в
інклюзивних класах) харчувалися у 2017 році за кошти місцевого бюджету із
розрахунку вартості обіду 7 грн на добу в рамках реалізації районної Програми,
з січня 2018 року– 10 грн. Частина сільських рад профінансувала безкоштовне
харчування всіх учнів закладів загальної середньої освіти, що знаходяться на їх
території або закріплені за населеними пунктами. Різними видами харчування
охоплено 77,8% учнів (обл. – 96,7%), з них гарячим харчуванням – 77,4% (обл.
– 81,7%).
Організації безкоштовного регулярного підвезення потребують та
забезпечені підвезенням 470 учнів, що складає 22,5% від загальної кількості.
Всього для підвозу школярів задіяно 15 транспортних одиниць, з них: шкільних
автобусів – 14, транспорт місцевих господарств – 1. Шкільними автобусами
підвозиться 460 дітей (97,9%). До початку 2017-2018 навчального року
придбано шкільний автобус для Вербицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (на умовах
співфінансування з обласного та районного бюджетів – 1 млн 449 тис. грн), що
сприяло покращенню організації підвозу учнів сільської місцевості.
У поточному році відпочинковими послугами у пришкільних таборах
охоплено 974 дітей, що становить 49,6% від загальної кількості дітей шкільного
віку, які підлягають оздоровленню, у 2016 році – 40,3%. Табори працювали на
базі 15 закладів загальної середньої освіти. Табірна зміна тривала 14 днів з 29
травня по 16 червня 2017 року. На їх потреби використано 347,8 тис. грн коштів
місцевого бюджету. Пригімназійний табір «Барвінок» став переможцем І та ІІ
(обласного) етапів конкурсу на кращий дитячий заклад відпочинку, був
відзначений дипломом та цінним подарунком.
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Відділом освіти, педагогічними колективами спільно з органами
виконавчої влади, місцевого самоврядування, за підтримки батьківської
громадськості, спонсорів, благодійних організацій вживаються заходи щодо
зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району, а саме:
- придбано обладнання для 6 навчальних кабінетів Ріпкинської гімназії на
загальну суму 863 тис. грн та за кошти сільської ради у Тарасо-Шевченківську
ЗОШ І-ІІІ ст. - шкільні меблі (129 тис. грн);
- профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації для
проведення реконструкції котельні Ріпкинського районного ЦДЮТ (26 тис.
грн) та облаштування футбольного міні-поля у Ріпкинській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
(8 тис. грн);
- проведена реконструкція системи опалення Вербицької ЗОШ І-ІІІ ст.
(загальна вартість 801 тис. грн), придбано та встановлено новий котел для
шкільної котельні Малинівської ЗОШ І-ІІ ст. (21,6 тис. грн);
- розпочато ремонт даху та внутрішніх приміщень Ріпкинської гімназії
(1 млн 190 тис. грн);
- здійснено реконструкцію шкільної їдальні Ріпкинської ЗОШ (за кошти
благодійного фонду «SavetheChildren») та придбано для неї технологічне
обладнання (кошти сільських рад);
- проводиться реконструкція системи опалення Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст.

Охорона здоров’я
Первинну медико-санітарну допомогу населенню району надає
комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ріпкинської районної ради Чернігівської області, до складу якого входять 3
амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 47 фельдшерськоакушерських пунктів.
При амбулаторіях ЗПСМ КЗ «Центр ПМСД» функціонує 3 денні
стаціонари. Загальна кількість розгорнутих ліжок складає 50, в т.ч. 10 дитячих,
що складає 18,4 на 10 тис. населення. Проліковано 3211 хворих. Розгорнуто 3
стаціонари вдома. Відсоток госпіталізованих в денні стаціонари хворих при
амбулаторіях ЗПСМ до госпіталізованих в цілодобові стаціонари складає 42,0%.
В КЗ «Центр ПМСД» працює 10 лікарів загальної практики сімейної
медицини, які обслуговують 17727 жителів району (65,3% всього наседення
району). Не укомплектованими залишаються лікарські посади лікарів ЗПСМ в
Ріпкинській амбулаторії – 2, Добрянській – 1 та посади фельдшерів ФП в
с.Гуньківка, с.Мекшунівка, с.Горностаївка, с.Пилипча, с.Звеничів, с.Вороб’їв,
с.Старі Яриловичі.
У 2017 році за допомогою до сімейних лікарів звернулись 49838 жителів
району. Флюорографічне обстеження пройшли 10959 осіб, що становить 95,1%
від усього прикріпленого населення.
Виявлено 15 випадків захворювань на туберкульоз, з них занедбаних – 4.
Зареєстровано 100 випадків онкологічних захворювань, з них занедбаних – 23.
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Медичні послуги із стаціонарної та консультативної допомоги населенню
району надає також комунальний заклад «Ріпкинська центральна районна
лікарня» Ріпкинської районної ради Чернігівської області.
В КЗ «Ріпкинська ЦРЛ» працює 30 лікарів, 105 молодших спеціалістів з
медичною освітою. Забезпеченість лікарями становить 10,69 од. на 10 тис.
населення, в 2016 році – 11,3 од.; молодшими спеціалістами з медичною
освітою – 39,6 од. на 10 тис. населення, в 2016 році – 38,9 од.
Забезпеченість населення цілодобовими лікарняними ліжками станом на
01.01.2018 р. по району становить 68,3 на 10 тис. населення (райони області за
2016 рік - 63,8), проведено хворими ліжко-днів - 57 836 при плані 62 826,
процент виконання ліжко-днів – 92,0%, середній термін перебування хворого на
ліжку – 11,2.
Показник зайнятості ліжка становить 312,6 дні, що на 5,3% менше ніж у
2016 році (329,3 дні). За 2017 рік проведено оперативних втручань 1824, із них
амбулаторно – 1119, стаціонарно – 705, хірургічна активність складає 51,1% (у
2016 році – 46,0%).
Покращилась робота діагностичних кабінетів відділень. Збільшилась
кількість ультразвукових досліджень на 9,6%, кількість рентгенологічних
досліджень стаціонарним хворим зросла на 46,0%.

Культура, розвиток туризму
На даний час у Ріпкинському районі діють 79 установ культури та
мистецтв: 41 клубна установа; 34 бібліотечні заклади; 3 початкові
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади; 1 районний історико-краєзнавчий
музей.
В закладах культури району діє 100 клубних формувань різнопланових
жанрів, в яких реалізують свої творчі здібності 864 чоловіки, з них 234
учасники - молодь і діти. Також діють 16 любительських об’єднань, в яких
займається 169 учасників. В районі працюють: професійний естрадно-духовий
оркестр та аматорський хоровий колектив Ріпкинського районного будинку
культури, який має звання «народний».
Для задоволення духовних потреб жителів та гостей району закладами
культури проводяться культурно-мистецькі заходи, театралізовані мистецькі
свята, заходи та урочистості до державних свят та визначних пам’ятних дат,
народні гуляння.
В районі щорічно проводиться звітний концерт учасників художньої
самодіяльності Ріпкинщини «Хай повниться піснями Україна, хай буде мир і
злагода в серцях!», районний конкурс молодих виконавців «Молоді таланти
Ріпкинщини». Переможці конкурсу постійно беруть участь у обласних та
міжнародних конкурсах, де займають призові місця.
Протягом 2017 року бібліотеками району обслуговано 13053 читачі,
видано літератури - 265941 примірник. До послуг відвідувачів бібліотек
323948 примірників художньої, довідкової, науково-популярної, галузевої
літератури.
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В районі працюють три заклади початкової мистецької освіти: Ріпкинська
школа мистецтв, Любецька та Добрянська дитячі музичні школи, у яких
навчається 220 учнів, навчальний процес забезпечують 26 викладачів. В районі
створено дві філії в смт Замглай та с. Нові Яриловичі, у яких навчається 35
учнів.
Одним із важливих напрямків розвитку культури в нашому районі є
робота районного історико-краєзнавчого музею. В музеї зроблена реекспозиція
3-го та 4-го залів, в яких висвітлена тематика військової звитяги, мужності і
слави, участь земляків в Афганській війні, ліквідації аварії на ЧАЕС,
Помаранчевої революції, революції Гідності та АТО. Повністю замінено
освітлення в усіх залах музею.
Туристично-рекреаційні можливості регіону щорічно представляються на
туристичній виставці у рамках Міжрегіонального туристичного форуму
«Чернігівщина туристична», де представлена рекламно-інформаційна продукція
про туристичний потенціал району.
Задля популяризації туристичного потенціалу району розроблений
«Інвестиційний паспорт туристичної галузі Ріпкинського району», який
розміщений на офіційному веб-сайті Ріпкинської РДА.
Культурна спадщина Ріпкинського району є невід’ємною частиною
культурного надбання України. У реєстрі пам’яток історії та археології
Ріпкинського району нараховується 301 пам’ятка археології, з них 5 національного значення (Курганний могильник с. Клонів, Комплекс пам’яток
літописного міста Любеч, Городище І та Городище ІІ літописного міста
Листвен, с. М. Листвен, поселення с. Сиберіж) та 134 пам’ятки історії.
Виходячи з бюджетних можливостей району (загальний, спеціальний
фонд, спонсорська допомога) проводиться певна робота спрямована на
зміцнення матеріально-технічної бази окремих об’єктів культури, а саме:
- За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний
розвиток та коштів виділених з районного бюджету проведено
капітальний ремонт районного будинку культури на суму 673740 грн.
- В Ріпкинській районній бібліотеці відремонтовано покрівлю на загальну
суму 13,4 тис. грн.
- За рахунок коштів з місцевих бюджетів проведені поточні ремонти у
клубних та бібліотечних закладах на суму 944871 грн.
Додатковим джерелом фінансування є платні послуги. Протягом 2017
року установами культури та мистецтв отримано доходів за надання платних
послуг та інших позабюджетних надходжень на загальну суму 155,8 тис. грн, в
т.ч. за платні послуги - 114,0 тис. грн, 24,2 тис. грн. - орендна плата, 17,6 тис.
грн. - благодійні внески.

Молодь
В районі проживає 197 багатодітних родин, в яких виховується 667
неповнолітніх дітей, із них 9 сімей – це такі, де є повнолітні діти, що
навчаються.
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В рамках реалізації Комплексної обласної програми підтримки сім’ї,
забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020
року багатодітній сім’ї Ніколаєнко Наталії Миколаївни із селища Замглай, де
виховується 6 дітей, в лютому вручено газову плиту, засоби гігієни, а її дітям
цукерки. Також обстежено 6 багатодітних сімей району, де виховується 5 і
більше дітей. Складено довідки про житлові та соціально-побутові умови, де
зазначені потреби даних сімей.
На обліку сектору перебувають багатодітні сім'ї учасників АТО, яких в
районі налічується 5, де виховується 18 неповнолітніх дітей. 9 дітям із двох
багатодітних родин учасників АТО були вручені подарунки (солодощі) до
різдвяних свят, це сім’я Вовка Юрія Петровича (4 дітей) з с. Новоукраїнське та
сім’я Іванова Дмитра Сергійовича (5 дітей) з с. Нові Яриловичі.
До Дня святого Миколая та новорічних свят для багатодітних родин, де
виховується 5 і більше дітей, та дітей внутрішньо переміщених осіб придбано
подарунки (солодощі). Їх отримали 57 дітей із десяти багатодітних сімей та 7
дітей переселенців. Придбано та вручено й продуктові набори до нового року
матерям загиблих воїнів АТО, Героя Небесної Сотні та воїна-інтернаціоналіста.
Проводилась робота щодо оздоровлення дітей. В першу чергу послуги
оздоровлення надавались дітям пільгових категорій.
За 2017 рік через сектор оздоровлено 40 дітей пільгової категорії.
Оздоровлювались діти в таких закладах: український дитячий центр «Молода
гвардія» м. Одеса, Міжнародний дитячий центр «Артек» м. Київ, дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку «Сонячний берег» та «Чайка» смт Сергіївка
Одеської області, «Прибережний» смт Лазурний Херсонської області, дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» смт Седнів та санаторій
«Остреч» м. Мена Чернігівської області
Всього послугами оздоровлення та відпочинку за 2017 рік забезпечено
1456 дітей, що становить 59,4% від загальної кількості дітей, які підлягають
оздоровленню, із них дітей пільгової категорії 1329 (54,2%). Оздоровчі послуги
отримали 482 дітей (19,6%), із них дітей пільгової категорії 384 (15.6%).
Забезпечено оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій, а
саме: дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 48 (100% від
кількості дітей даної категорії), дітей з інвалідністю – 26 (59%), дітей із
багатодітних сімей - 271 (76,1%), дітей із малозабезпечених сімей – 98 (77,7%),
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 308 (60,6 %),
талановитих та обдарованих дітей – 108 (55,3%), дітей, що перебувають на
диспансерному обліку – 238 (53,3%), дітей працівників АПК та соціальної
сфери села – 166 (53,4%), дітей внутрішньо переміщених осіб – 2 (100%), дітей
учасників антитерористичної операції – 60 (66,7%), дітей з багатодітних сімей
учасників АТО – 1 (100%), дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків
на виробництві або під час виконання службових обов’язків – 3 (100%).
Основними повноваженнями служби у справах дітей є забезпечення
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та влаштування їх до сімейних форм виховання, профілактика соціального
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сирітства, збереження біологічної родини та запобігання вилучення дітей із
сім’ї.
Станом на 31 грудня 2017 року в районі проживає за даними обласної
статистики 3995 дітей (на 01.01.2016 – 4098). На первинному обліку служби у
справах дітей перебуває 11 дітей–сиріт та 63 дитини, позбавлені батьківського
піклування, (всього 74 дитини). З них, 38 дітей виховуються під опікою та
піклуванням (51,4%), 25 дітей влаштовані в сімейні форми виховання
(прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), 5 дітей виховуються в
закладах (школах-інтернатах – 3, будинку дитини – 2, ВНЗ та ПТУ - 6).
В районі під опікою та піклуванням проживає 6 дітей-сиріт та 34 дитини,
позбавлені батьківського піклування, функціонують 7 прийомних сімей, в яких
виховуються 14 дітей даної категорії.
Протягом 2017 року із загальної кількості дітей, що перебувають на
обліку, до сімейних форм виховання влаштовані: в дитячий будинок сімейного
типу 3 дітей, передана під опіку 1 дитина, 4 дітей усиновлено.
Сімейними формами виховання на сьогоднішній день охоплено 85,1%. На
обліку Служби перебуває 31 сім’я, в яких виховується 76 дітей, що опинилася в
складних життєвих обставинах.
Службою у справах дітей спільно з працівниками Ріпкинського
відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Чернігівській області, виконкомами сільських та
селищних рад проводяться перевірки умов проживання дітей, що опинилися в
складних життєвих обставинах. Проведено 128 обстежень сімей даної категорії,
складені відповідні акти.
З метою надання педагогічної та соціально-психологічної допомоги до
центрів
соціально-психологічної
реабілітації
дітей
направлено
14
неповнолітніх.
Службою надана консультативно-методична та практична допомога 285
громадянам.
Ріпкинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді систематично ведеться облік сімей та осіб, які опинились у складних
життєвих обставинах. Протягом 2017 року на обліку перебувало 138 сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду
складено 150 початкових оцінок потреб по 127 сім’ям та 14 початкових оцінок
потреб осіб, які опинились у складних життєвих обставинах. Під соціальним
супроводом районного ЦСССДМ протягом 2017 року перебувало 52 сім’ї та 6
осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.
Протягом звітного періоду під соціальним супроводженням перебувало 7
прийомних сімей, в яких виховувалось 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та 1 ДБСТ, в якому виховувалось 5 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Фізична культура і спорт
Пріоритетними напрямками роботи в сфері фізичної культури і спорту в
2017 році стали виконання заходів, спрямованих на впровадження здорового
способу життя та покращення стану здоров’я населення району, забезпечення
якісної підготовки та участі спортсменів району в обласних і державних
змаганнях, сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї
почуття громадянської свідомості та патріотизму, впровадженню дієвої системи
фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій
культури здорового способу життя, престижу здоров’я та залучення жителів
району до регулярних занять фізичною культурою і спортом.
В районі збережена мережа фізкультурно-спортивних закладів.
Функціонують 3 стадіони, 17 спортивних залів, 96 площинних спортивних
споруд, 12 футбольних полів, 2 майданчики з синтетичним покриттям.
Забезпечена робота районної дитячо-юнацької спортивної школи
«Колос», в якій займається 242 учнів. Спортивна школа охоплює 5 населених
пунктів району: селища Ріпки, Замглай, Добрянка, Любеч та село
Новоукраїнське. В Ріпках працюють тренери-викладачі з футболу, легкої
атлетики, волейболу, боротьби дзюдо та боксу. В смт Замглай та смт Добрянка
працюють відділення з футболу, в с. Новоукраїнське – з настільного тенісу.
Вихованці школи є активними учасниками спортивних заходів району та
області.
Районною організацією ФСТ «Колос» проводиться цілеспрямована
робота по реформуванню низової ланки ФСТ «Колос». В районі діють 20
фізкультурно-спортивних клубів при сільських та селищних радах. В 2017 році
проводились чемпіонати району серед дорослих з шахів, шашок, футболу, мініфутболу та волейболу.
Вже традиційними стали розіграші кубків з волейболу пам’яті герояземляка І.П.Кузьменка в с. Вороб’їв та з футболу пам'яті героя-земляка
К.М.Тарасевича в с.Т.Шевченка.
Вже протягом трьох років проводиться Кубок з волейболу, присвячений
Дню захисника Вітчизни та пам’яті воїнів-земляків, загиблих в АТО. До Дня
Збройних сил України проведений турнір з волейболу, який відбувся за участю
учасників АТО.
Збірні команди району брали участь в обласних змаганнях з міні-футболу,
волейболу, настільного тенісу, футболу та перетягування канату.
Сектором у справах сім'ї, молоді та спорту до Дня фізичної культури та
спорту проведений урочистий захід для спортсменів району, ветеранів спорту,
тренерів ДЮСШ «Колос» та вчителів фізичної культури району. Підготовлені
та проведені районні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я» та «Веселі
старти».
Команди - активні учасники всіх обласних спортивних заходів, зокрема:
Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей та юнацтва «Олімпійське
лелеченя», спартакіади державних службовців та працівників органів місцевого
самоврядування. У 2017 році районна команда державних службовців та
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працівників органів місцевого самоврядування брала участь в обласній літній
спартакіаді, де стала переможцем у змаганнях з перетягування канату.
З нагоди Дня Збройних сил України проведено турнір з силових видів
спорту. У змаганнях взяли участь 6 команд, що сформовані з державних
службовців, освітян, прикордонників відділу прикордонної служби
«Задеріївка» Чернігівського прикордонного загону, працівників районного
відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій, працівників
відокремленого підрозділу Ріпкинського району електричних мереж
ПАТ.«Чернігівобленерго» та учасників АТО.
Налагоджена тісна співпраця з громадською організацією учасників АТО.
Команда учасників АТО району - переможці турнірів з міні-футболу в
м.Славутич та смт Ріпки, бронзові призери в м. Мена.

Соціальний захист
Протягом 2017 року відділом адресних соціальних виплат управління
соціального захисту населення райдержадміністрації прийнято 6709 заяв для
призначення та перерахунку різних видів адресних соціальних виплат, що на
1229 заяв або на 22,4% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року.
Станом на 1 січня 2018 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації перебуває 1659 отримувачі різних видів
допомог, що на 144 отримувачів або на 7,9% менше у порівнянні з відповідним
періодом минулого року.
Відповідно до положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива за субсидією на житлово-комунальні послуги звернулись
4826 громадян, що на 1437 громадян або на 42,4% більше у порівнянні з
відповідним періодом минулого року.
Станом на 1 січня 2018 року на обліку перебуває 7087 отримувачів
субсидій на оплату ЖКП, субсидія нарахована за 2017 рік на суму 59428,9тис.
грн.
Відповідно до порядку призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 29
квітня 2004 року № 558, протягом 2017 року за призначенням звернулось 208
осіб, що на 45 осіб більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Протягом звітного періоду державним соціальним інспектором та
робочою групою була проведена перевірка фактичного місця проживання осіб,
що переміщуються з тимчасово-окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції. Складено 152 акта проведеної
перевірки. Проведено 13 засідань комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, де розглянуто 96 справ
щодо призначення та відновлення соціальних виплат та розглянуто 60 справ
щодо здійснення контролю за такими виплатами.
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Станом на 1 січня 2018 року на обліку Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, перебуває 16700
громадян. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість
пільговиків зменшилась на 630 осіб, або на 4,0%. Постійно проводиться робота
по підтриманню Єдиного автоматизованого реєстру пільгової категорії в
актуальному стані. Протягом звітного періоду знято з обліку ЄДАРП в зв’язку
зі смертю та виїздами - 976 пільговиків. Взято на персоніфікований облік до
електронної бази — 219 карток пільговиків.
Оздоровлено 10 учасників бойових дій, 1 спинальник, 1 інвалід з
дитинства та 1 сім’я загиблого, 2 інваліда загального захворювання. Від 26
інвалідів війни отримані документи для отримання компенсації замість
санаторно-курортної путівки. На 24 інвалідів війни та 7 інвалідів загального
захворювання підготовлені документи для виплати компенсації замість
санаторно-курортного лікування.
Протягом 2017 року прийнято 757 осіб, постраждалих від наслідків
Чорнобильської катастрофи, які звернулись для нарахування компенсацій і
допомог згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Прийнято в 2017 році розрахунків від підприємств та організацій району
для відшкодування відпустки згідно Закону України «Про статус ті соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на
суму 145228,34 грн, що на 2,8% менше ніж за відповідний період минулого
року.
По пільгах на медичне обслуговування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, прийнято розрахунків по безоплатному
відпуску ліків за рецептами лікарів на суму 304831 грн та по пільговому та
безоплатному протезуванню на суму 33878, 40 грн.
Прийнято документів від 67 осіб по встановленню статусу потерпілих від
наслідків Чорнобильської катастрофи, що на 22 або 32,8% більше ніж минулого
року.
Протягом 2017 року в оздоровчих закладах оздоровлено 63 особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1.

Зайнятість населення та ринок праці
У 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало та
отримувало комплекс соціальних послуг 1185 незайнятих осіб, з них 883 - мали
статус безробітного.
Роботодавцями подано 678 вакансій, з них з мінімальною заробітною
платою - 566 та 67- з неповною зайнятістю. Середній рівень оплати праці в
розрахунку на одну вакансію становив 3227,3 грн.
Станом на 1 січня 2018 року на підприємствах та в організаціях району
налічувалося 12 вільних робочих місць, навантаження на одне вільне робоче
місце в середньому становить 18 осіб.
За 2017 рік працевлаштовано 673 незайняті особи – 56,8% до
перебуваючих на обліку, в тому числі 41 особа з числа безробітних - 45,4% до
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перебуваючих на обліку. Працевлаштовано 20 безробітних осіб до 6
роботодавців району на нові робочі місця з відшкодуванням єдиного
соціального внеску.
Під постійним контролем центру зайнятості знаходиться робота із
забезпечення державою додаткових гарантій особам, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Діють
індивідуальні плани робіт з кожним, хто не здатний на рівних умовах
конкурувати на ринку праці. Протягом 2017 року на обліку ЦЗ перебувало 273
безробітних даної категорії, працевлаштовано 112. Рівень працевлаштування
становить 41,0% (у відповідному періоді минулого року 37,3%).
Перебували на обліку та отримували комплекс соціальних послуг 22
інвалідів, з них 15 осіб зареєстровано у 2017 році. Даним особам надано повний
комплекс профорієнтаційних послуг, працевлаштовано - 9, рівень
працевлаштування - 40,7% (у відповідному періоді минулого року 46,6%).
Протягом звітного періоду з 883 безробітних, перебуваючих на обліку,
профорієнтаційні послуги отримало 877 осіб, серед них 271, що мають
додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, 471 - жінки, 275 - молодь у
віці до 35 років. Рівень охоплення профорієнтаційними послугами становить
99,3%. Кількість наданих профорієнтаційних та профконсультаційних послуг
незайнятому населенню становить 3932, що складає 4,5 послуги на одну
безробітну особу.
Пріоритетом діяльності служби зайнятості протягом звітного періоду є
направлення на професійну підготовку та перепідготовку безробітних, в першу
чергу за робітничими професіями та під замовлення роботодавців. Так,
проходили професійне навчання 123 безробітних, з них 122 - закінчили
навчання, 121 - працевлаштовано. Рівень працевлаштування після навчання
становить 99,2%, а рівень охоплення профнавчаням безробітних - 13,9%.
З метою сприяння тимчасовій зайнятості, надання матеріальної
підтримки безробітним, забезпечення у них мотивації до праці, передбачено
подальше удосконалення механізму організації громадських та робіт
тимчасового характеру на основі підвищення їх соціального статусу з
урахуванням потреб району. До участі в громадських роботах та роботах
тимчасового характеру залучено 411 осіб, з них безробітних - 368. До
громадських робіт із залученням коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів місцевого
бюджету залучено 178 осіб.
Загалом до активних програм сприяння зайнятості у 2017 році залучено
1207 незайнятих громадян, або 101,9% до загальної чисельності перебуваючих
на обліку(1185 осіб) та 101,0% до кількості безробітних (892 особи).
Станом на 1 січня 2018 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 215
безробітних, що становить 77,1% до відповідного періоду 2017 року, або на 64
особи менше.

Заробітна плата
За статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємствах району станом на 1 січня 2018 року становить 55,7 тис.грн.
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Заборгованість допустили: КП «Ріпкинська ЖЕД» - 30,1 тис. грн та
КП.«Водоканал» смт Ріпки – 25,6 тис. грн.

Забезпечення законності та правопорядку
Виконуючи вимоги Президента України та Уряду, органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування у взаємодії з правоохоронними
органами здійснили комплекс скоординованих заходів, спрямованих на
посилення захисту громадян від злочинних посягань, запобігання втратам
держави і суспільства від дій правопорушників, усунення причин і умов, що
сприяють злочинності та корупції.
Забезпечено реалізацію довгострокових загальнодержавних, обласної та
районної програм і планів у правоохоронній сфері, у тому числі Комплексної
програми протидії злочинності та профілактики правопорушень у
Ріпкинському районі на 2017-2019 роки.
Протягом 2017 року проводились засідання районної ради з профілактики
злочинності при районній державній адміністрації, на яких піднімались
актуальні питання. За результатами засідань були прийняті рішення, відповідно
яких була проведена робота з профілактики злочинності на території району,
зокрема: проведено комплекс заходів щодо попередження та викриття фактів
розкрадань лісової продукції; забезпечено профілактику та реалізацію заходів
по попередженню правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми; вжито
заходів щодо підвищення рівня інформування населення про заходи, що
вживаються правоохоронними органами, органами державної влади, органами
місцевого самоврядування із забезпечення правопорядку та безпеки громадян;
вжито заходів щодо зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених
неповнолітніми, підвищення їх загальноосвітнього рівня щодо негативного
впливу наркотиків та алкоголю на життя та здоров’я.
Працівники служби у справах дітей районної державної адміністрації з
метою захисту законних прав та інтересів неповнолітніх брали участь в
судових засіданнях, в яких захищено інтереси неповнолітніх. Щоквартально
службою у справах дітей проводяться обстеження матеріально-побутових умов
проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У 2017
році службою у справах дітей спільно з виконкомами сільських та селищних
рад, працівниками Ріпкинського відділення поліції, центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді з метою соціального та правового захисту,
попередження
безпритульності
та
бездоглядності
дітей
проведені
профілактичні рейди. З дітьми, які скоїли злочини та правопорушення, та їх
батьками служба систематично проводить профілактичні бесіди щодо
недопущення протиправної поведінки. Інформації щодо здійснення
правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, до сектору у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації не надходило.
На виконання Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк» з метою попередження рецидивної злочинності Ріпкинським районним
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центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді систематично
здійснюється робота з особами, які відбували покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк. З метою захисту законних інтересів дітей
Ріпкинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
систематично ведеться облік сімей та осіб, які опинились у складних життєвих
обставинах. Спільно зі службою у справах дітей, представниками сільських,
селищних рад, Ріпкинським відділенням поліції, медперсоналом ФАПів, КЗ
«ЦПМСД» та КЗ «Ріпкинська ЦРЛ» систематично здійснюється відвідування
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2017 року
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді систематично
проводились просвітницько-профілактичні групові заходи з питань
профілактики правопорушень, правової освіти, профілактики залежностей,
попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми.
Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень тримається на
постійному контролі відділу освіти районної державної адміністрації та
керівників навчальних закладів району. Питання стану роботи з профілактики
підліткової злочинності, правопорушень серед учнівської молоді та основних
напрямків правового та превентивного виховання підлягають щорічному
вивченню. У 2017 році питання «Про вдосконалення системи профілактичної
роботи в школі з превентивного виховання» було вивчено та проаналізовано на
нараді заступників директорів з виховної роботи. Впровадження просвітницької
діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до
протиправних діянь в закладах загальної середньої освіти, відбувається шляхом
проведення тижнів правових знань. З метою формування в учнів системи
сімейних цінностей, комунікативних умінь, профілактики тютюнопаління,
вживання алкоголю, наркотиків, формування мотивації здорового способу
життя, безпечної поведінки, толерантних стосунків, правової обізнаності,
соціалізації на базі навчальних закладів працюють факультативи, гуртки та
курси за вибором. Відділом освіти, адміністраціями навчальних закладів
постійно підтримується зв’язок з правоохоронними органами та соціальними
службами. У школах району періодично поновлюються постійно діючі
тематичні виставки матеріалів з питань профілактики злочинності,
правопорушень, інформації про права дитини та організації, до яких можна
звернутися з приводу їх порушення.
В закладах культури району проводились інформаційно-пропагандистські
заходи з питань профілактики правопорушень, правового виховання громадян,
роз’яснення актів законодавства, також спрямовані на формування правового
світогляду, реалізацію конституційних прав, виховання правової культури
населення району. З метою популяризації правової освіти населення нашого
району та з метою проведення всеукраїнського тижня права в бібліотеках
оформлювались книжкові виставки, тематичні полички, викладки літератури.
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної
державної адміністрації здійснює постійний контроль стосовно питання
державних закупівель розпорядниками бюджетних коштів району. Державні
закупівлі розпорядниками коштів здійснюються згідно чинного законодавства.
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На
офіційному
веб-сайті
районної
державної
адміністрації
оприлюднюються інформаційні ролики з соціальною рекламою, спрямованою
на профілактику правопорушень, інформація щодо криміногенної ситуації в
районі, розміщені банери «Національна дитяча гаряча лінія», «Жертвою
торговців людьми може стати кожен», «Увага! Тероризм», також публікуються
прийняті законодавчі акти та їх роз’яснення.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних рад
відноситься забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян. На виконання зазначеного Закону виконавчі
комітети сільських, селищних рад проводять роботу щодо організації реалізації
відповідних заходів. Проводиться виховна робота з особами, які звільнились з
місць позбавлення волі, зокрема профорієнтаційні бесіди, періодичні
відвідування місць проживання даної категорії громадян з метою сприяння
соціальній адаптації та вирішення соціальних питань. Спільно з працівниками
поліції та Ріпкинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді члени виконавчих комітетів періодично відвідують сім’ї, які опинились
у складних життєвих обставинах, та сім’ї, в яких перебувають діти під опікою
та піклуванням. Приділяється увага людям похилого віку, самотнім, визнаним
недієздатними з метою забезпечення їхньої особистої безпеки та недопущення
незаконного відчуження житла. Виконавчі комітети ведуть постійне
спостереження за поведінкою осіб, які зловживають спиртними напоями,
проводять з ними профілактичні бесіди.

Здійснення заходів мобілізаційної підготовки
Протягом 2017 року з метою виконання вимог чинного законодавства з
питань виконання військового обліку в частині призову громадян України до
лав Збройних сил України та інших військових формувань, для вирішення
питання підготовки молоді до військової служби, ведення військового обліку,
медичного огляду громадян, призову на військову службу, відправки
призовників до обласного збірного пункту, соціальної підтримки
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
для забезпечення їм гідного життя районною державною адміністрацією у
взаємодії з органами місцевого самоврядування, районним військовим
комісаріатом здійснено ряд заходів.
Забезпечено виконання заходів, передбачених Цільовою програмою
мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2017-2018 роки, яка
затверджена рішенням шостої сесії сьомого скликання районної ради від 25
листопад 2016 року.
Протягом року удосконалювався та підтримувався в постійній готовності
до використання за призначенням пункт управління мобілізацією людських та
транспортних ресурсів на території району на базі Ріпкинського районного
військового комісаріату.
Постійно здійснювався моніторинг підприємств, що розташовані на
території району, з метою оперативного виконання доведених мобілізаційних
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завдань, вироблення пропозицій по їх коригуванню та з метою планування
раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час
мобілізації та у воєнний час. Обласній районній державній адміністрації були
внесені пропозиції щодо коригування мобілізаційних завдань, доведених
району.
У 2017 році організовані та проведені заходи щодо призову громадян на
строкову військову службу. Спільно з районним військовим комісаріатом,
районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами сільських та
селищних рад завдання по призову громадян виконане якісно.
Розроблено річний план перевірки та оцінки стану мобілізаційної
готовності району, підприємств, установ, організацій, який затверджений
головою районної державної адміністрації 10 лютого 2017 року. Відповідно до
цього плану проведено перевірку підприємств, які залучені до виконання
мобілізаційних завдань. За результатами перевірки зроблені відповідні
висновки про мобілізаційну готовність району, які відображені у доповіді про
стан мобілізаційної готовності району за 2017 рік.
На виконання розпорядження голови Чернігівської обласної державної
адміністрації від 28.04.2016 року № 237 «Про сприяння комплектуванню
Збройних сил України особовим складом на контрактній основі, призов
громадян на строкову військову службу та покращання шефської допомоги
з’єднанням, військовим формуванням» спільно з Ріпкинським районним
військовим комісаріатом активізована агітаційна діяльність щодо залучення до
військової контрактної служби жителів району. Рекламні матеріали
опубліковуються у районній газеті «Життя Полісся», на офіційному сайті
районної державної адміністрації.
Працівники військового комісаріату
постійно проводять індивідуальні бесіди з кандидатами на проходження
служби за контрактом. Завдання по залученню громадян на військову службу за
контрактом у 2017 році виконано якісно.
У 2017 році проведена робота щодо військового обліку громадян району,
бронювання
військовозобов’язаних
за
підприємствами,
установами,
організаціями на особливий період. Зокрема, затверджено План заходів з
військово-облікової роботи на 2017 рік у Ріпкинському районі та здійснені
заходи, передбачені цим планом.
Проаналізовано результати контролю військового обліку громадян
України у Ріпкинському районі за 2017 рік. Вжито заходів щодо приведення
стану військового обліку і бронювання військовозобов’язаних у відповідність з
вимогами чинного законодавства. Загалом, стан військово-облікової справи у
Ріпкинському районі знаходиться на належному рівні.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 05 лютого 2016 року № 59 «Про організацію шефства над з’єднаннями,
військовими частинами, установами та організаціями Збройних сил України»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2016
року № 75 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 05 лютого 2016 року № 59» районною державною
адміністрацією організовано шефську допомогу відділам прикордонної служби
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«Добрянка» та «Задеріївка» Чернігівського прикордонного загону. Зокрема,
здійснювалась координація діяльності місцевих органів влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо надання шефської
допомоги прикордонній службі; надано матеріальну допомогу відділу
прикордонної служби «Задеріївка»; службовці відділів прикордонної служби
залучались до різних заходів, які проводились на території району, у тому числі
до спортивних змагань.
Протягом року забезпечувалось оздоровлення та реабілітація учасників
антитерористичної операції. Виконкоми сільських та селищних рад надавали
одноразову адресну матеріальну допомогу учасникам антитерористичної
операції на сході України.
У звітному періоді були здійснені заходи щодо територіальної оборони.

Відкритість і доступність діяльності влади
Ріпкинська районна державна адміністрація працює, дотримуючись,
зокрема, принципів широкої гласності та публічності, з урахуванням
громадської думки.
На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, крім
інформації про роботу установи та її структурних підрозділів,
оприлюднюються матеріали, спрямовані на забезпечення актуального
суспільного попиту: фінансового характеру, стосовно субсидій, пільг, інших
видів державної допомоги, виконання обласних програм тощо. Проте його
вдосконалення не припиняється. Зокрема, функціонує версія сайту для
слабозорих. Через портал державних послуг iGov.org.ua забезпечується надання
послуг онлайн-звернення про захист бізнесу.
Крім офіційного сайту районної державної адміністрації, суспільно
важливі матеріали поширюються через місцевий друкований ЗМІ - районну
газету «Життя Полісся».
Через систему проведення електронних консультацій, громадських
обговорень, діяльність профільних робочих груп отримується зворотній зв’язок
із громадськістю.
Представники Громадської ради при райдержадміністрації входять до
складу консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації, її
структурних підрозділів і територіальних органів центральних органів
виконавчої влади.
У співпраці районна державна адміністрація з громадським сектором
взяли участь у низці масштабних заходів, у тому числі у всеукраїнській акції
«Єдина родина України» тощо.
Загалом проведено більше 100 заходів за участю керівників району,
представників територіальних органів ЦОВВ, громадськості.
Найбільш активними серед інститутів громадянського суспільства є
районна організація ветеранів України, районна організація фізкультурноспортивного товариства «Колос», «Асоціація освітян імені Софії Русової»,
районна громадська організації учасників антитерористичної операції та
районне відділення Української Спілки ветеранів Афганістану.
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На території району реалізовано 25 тематичних інформаційних кампаній з
розміщенням соціальної реклами на білбордах, тематичних роликів – на
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
Жителі району можуть безпосередньо поспілкуватися з головою районної
державної адміністрації, зокрема, під час сходів громадян,
виїзних
громадських приймалень у населені пункти району.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що завдяки
виваженій співпраці нам вдалося одержати позитивні напрацювання і
досягнення в нашій діяльності та забезпечити виконання першочергових
завдань з формування та наповнення бюджету району, розробити та прийняти
цілу низку ефективних рішень, які сприяють і сприятимуть сталому розвитку
громад району.
На завершення хочу підкреслити, що той фундамент, який вдалося
закласти нашими спільними зусиллями вчора, є гарантією змін та краще у житті
нашого району завтра. Сподіваюсь, що і в подальшій нашій діяльності ми
збережемо курс, взятий на розбудову Ріпкинського краю.
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