
Інформація  

про організаційно-кадрове забезпечення повноважень 

 органів виконавчої влади щодо роботи галузей господарського комплексу 

 району за січень - березень     2019 року  
  

Протягом  січня - березня  2019 року робота райдержадміністрації, 

підприємств установ та організацій району була в цілому спрямована на 

виконання Програми економічного та соціального розвитку району, галузевих 

програм та розпоряджень і рішень органів виконавчої влади вищого рівня. 

Сільське господарство 

Станом на 1 квітня 2019 року  в сільськогосподарських підприємствах  

району  утримувалось:  1053 голови  великої рогатої худоби (97,7 відсотка), в 

тому числі  326 голів корів (98,5 відсотка).      

За звітний період  реалізація  м’яса становить 23,5 тонни (46,1відсотка до 

відповідного періоду минулого року), молока – 253,5  тонни (65,1 відсотка). 

Під урожай 2019 року, посіяно озимих зернових культур на площі 6452,4 га, 

що становить 173,9 відсотка до попереднього року, в тому числі озимої пшениці 

5908,3 га (177,6 відсотка), ячменю 528,1 га (186,5 відсотка), жита 16 га (36,3 

відсотка). Крім того посіяно 3667,4 гектарів озимого ріпаку (135,9 відсотка). 

Проведено весняне підживлення всіх озимих культур, під озимі зернові 

внесено 1455 тонн мінеральних добрив у фізичній вазі та під озимий ріпак 

внесено 888 тонн добрив. 

За  даними сільгосппідприємств, у всіх категоріях господарств району 

загальна посівна площа становитиме 20868 га, що на 320 га (на 1,6 відсотка) 

більше від минулого року.  

В структурі посівів зернова група складатиме 9352 га (на 256 га чи на 2,8 

відсотка більше, ніж 2018 року), в тому числі: озимі зернові – 6452 га, ярі 

зернові – 2900 га, зокрема ячмінь 855 га, овес 307 га, кукурудза на зерно 1635 

га, гречка 63 га та горох 40 га.; технічні культури займатимуть площу 11251 га 

(на 38 га більше або 100,3 відсотка до попереднього року), зокрема 180 га 

цукрових буряків (23,1 відсотка), 1610 га соняшнику (132,1 відсотка), 5794 га 

сої (87,6 відсотка) та 3667 га озимого ріпаку (135,9 відсотка); кормові культури 

займатимуть площу 240 га (на 12 га більше або 105,3 відсотка), зокрема 

кукурудза на силос 170 га, кормові буряки 7 га та інші культури 63 га.; овочеві 

культури займатимуть площу 25 га, в попередньому році овочевих культур 

підприємства не сіяли. 

Станом на 05.04.2019 сільгосппідприємства вже посіяли 978 га ярого 

ячменю (114,4 відсотка до прогнозу), вівса 223 га (72,6 відсотка), гороху 30 га 

(75,0 відсотка), 9 га ярої пшениці та 15 га вики.  

Під ярі культури внесено 807 тонн мінеральних добрив у фізичній вазі. На 

даний час проходить завершення посіву ранніх зернових культур, підготовка 

ґрунту під посів пізніх зернових та технічних культур, зокрема кукурудзи на 

зерно, сої, соняшнику та інших культур. 

По оперативним даним станом на 1 квітня  2019 року орендна плата за 

користування земельними паями, виплачена на суму 41,8  млн. грн., що 
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становить 100,0 відсотків до нарахованої суми.  

Промисловість 

В зв’язку з сезонним характером роботи протягом січня - березня 2019  

року ТОВ "Універсал - Будматеріали не випускало продукції (цеглу керамічну 

невогнетривку будівельну).  

Інвестиційна  та  будівельна  діяльність     

В березні поточного року проведено архітектурно - містобудівну  раду  на 

якій розглянуто та схвалено  генеральні плани забудови з планами зонування 

території с. Вельбівно та с. Мощаниця, детальні плани території групи 

житлових будинків по вул. Березина в с. Слобідка, групи житлових будинків по 

вул. Набережна в с. Межиріч та по вул. Центральна, 78а в с. Розваж для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

Продовжуються  топогеодезичні роботи в М 1:2000 с. Бадівка, с Хорів, с. 

Садки.  Закінчені топогеодезичні роботи в М 1:2000 та проводяться роботи по 

розробці генеральних планів у с. Межиріч, с. Слобідка, с. Радужне, с. 

Дерев’янче, с. Точевики, с. Могиляни, с. Черняхів, с. Вілія. 

На доопрацюванні, після отримання висновків з погодження наглядових та 

територіальних органів області, структурних підрозділів органів виконавчої 

влади, генеральні плани та плани зонування с. Оженин та с. Прикордонне. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в районі 

реалізовується проект «Реконструкція гінекологічного відділення під 

гуртожиток медпрацівників по вул. Бельмаж, 2 в м. Острог» - загальна вартість 

становить 7 525,23 тис. грн., співфінансування з районного бюджету становить 

981,06 тис. грн. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості на території району реалізовувався проект «Нове 

будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 

вул. Острозька в с. Плоске Острозького району Рівненської області (в т.ч. 

проектно-кошторисна документація)» – вартість проекту становить 6850 тис. 

грн. ( в т. ч. співфінансування з районного бюджету складає 655 тис. грн.), 

відкриття амбулаторії відбулося 30 березня поточного року. 

За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету  в районі 

реалізовуються об’єкти: 

- Реконструкція мережі вуличного освітлення з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. Вишеньки Острозького району Рівненської 

області – вартість робіт становить 278,00 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт (утеплення фасадів та горищного перекриття будівлі 

школи, благоустрій території) НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) – ДНЗ 

(ясла-садок)» ім. Т. Г. Шевченка Острозької районної ради Рівненської області – 

вартість проекту 1000,00 тис. грн. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

по Острозькому району в 2019 році передбачено кошти  на загальну суму 
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3574,423 тис. грн. по проектах: 

- Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в с. Грем’яче 

Острозького району Рівненської області  - 120 тис. грн.; 

       - Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в с. 

Могиляни Острозького району Рівненської області  - 120 тис. грн.; 

- На капітальні видатки навчально-виховного комплексу «Оженинська ЗОШ 

I—III ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» ім. Т. Г 

Шевченка Острозької районної ради - 242,00 тис. грн.;  

- Реконструкція мережі вуличного освітлення з застосуванням 

енергозберігаючих технологій в с. Хорів Острозького району Рівненської 

області – 1493,51 тис. грн.; 

- Реконструкція існуючого спортивного майданчика у футбольне міні-поле 

зі штучним покриттям по вул. Центральна, 119а в с. Розваж Острозького району 

Рівненської області – 1200,00 тис. грн.; 

- На капітальні видатки Грем’яцької загальноосвітньої школи I—III 

ступенів Острозької районної ради Рівненської області – 129,49 тис. грн.; 

- Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих 

технологій в с. Почапки Острозького району Рівненської області і – 266,023 тис. 

грн.; 

      - На капітальні видатки НВК «Оженинська ЗОШ I—III ступенів № 2 – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Острозької районної ради  – 

3,4 тис. грн. 

Продовжуються роботи по об’єктах: 

        - Будівництво централізованої мережі господарсько – питного 

водопостачання на території с. Вишеньки Острозького району Рівненської 

області - 651,549 тис. грн.; 

- Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих 

технологій в с. Кураж Острозького району Рівненської області і – 18,424 тис. 

грн.; 

 - Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих 

технологій в с. Сіянці Острозького району Рівненської області і – 16,788 тис. 

грн.; 

- Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих 

технологій в с. Садки Острозького району Рівненської області і – 13,016 тис. 

грн.                                                       

У січні – грудні 2018 року у розвиток економіки району суб’єктами 

господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 76,5 млн. грн. 

капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 2,7 тис. грн 

капітальних інвестицій. 

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018 року становив 386,5 тис. 

дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 13,7 дол. США. 

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 1,4 тис. м
2 

загальної площі 

житла (по житлових будівлях нового будівництва), що в 1,8 р.б., ніж у 2017 році.  

Усе житло збудовано фізичними особами.  
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Реформування земельних відносин  

В І кварталі 2019 року проведено державну реєстрацію земельних ділянок - 

533; надані витяги про земельну ділянку - 464. Протягом звітного періоду 

перевірені та надані відомості  щодо 12,519 тис. суб’єктів. 

Організовано 100 відсотковий супровід оформлення прав власності на 

земельні ділянки учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО по мірі 

поступлення заяв. 

Загальна кількість документацій, що включена в 2019 році до місцевого 

фонду Державного фонду документації із землеустрою, становить 1378 шт.  

У І кварталі 2019 року згідно прийнятих рішень органів місцевого 

самоврядування передбачено виділити з місцевих бюджетів на виконання 

заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки 

кошти в сумі 424,58 тис .грн. 

За січень-березень поточного року експертами погоджено 410 проектів 

землеустрою, внесено в базу 84 сканованих проектів землеустрою. 

Протягом І кварталу 2019 року на території району (Грем’яцька сільська 

рада) відбувся продаж земельної ділянки комунальної власності площею 0,05 

га, ціна продажу становить 18,053 тис. грн..  

Торгівля та послуги 

Станом на 01.04.2019 мережа підприємств торгівлі та ресторанного 

господарства складається з 163 підприємств, з них: 134 магазини загальною 

площею 8040 кв. м., 18 кіосків загальною площею 213   кв. м. та 11 закладів 

ресторанного господарства на  543 посадочних місць. Забезпечення населення 

району торговельними площами в магазинах станом на  1 квітня  2019 року 

становить 284,2   кв. м на 1000  населення, або 50,0 відсотка до нормативу 

забезпеченості.  

6  підприємців  - фізичних осіб розпочали свою підприємницьку діяльність 

у сфері побутового обслуговування, а саме - надання послуг перукарнями (с.с. 

Оженин - 2 чол., Грем’яче, Межиріч, Вельбівно, Бродів). 

Стан розвитку малого підприємництва      

Станом на 01.04.2019 кількість фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

становить 494 особи, з них набули статус підприємця з початку 2019 року 22 

особи та припинили господарську діяльність 22 особи.  

Станом на 01.04.2019 в районі діє 133 малих приватних підприємств,  що 

на 2,3 відсотка більше в порівнянні з 01.01.2019.  

Проводячи профорієнтаційну роботу, райдержадміністрація спільно з 

міськрайонним центром зайнятості націлює незайняте населення на 

підприємницьку діяльність, постійно проводяться навчальні семінари, 

проводиться залучення безробітних до відкриття власної справи. 

Протягом І кварталу 2019 року одноразова виплата допомоги по 

безробіттю для започаткування підприємницької діяльності не надавалася. 

З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у 

формуванні державної політики у сфері підприємництва, запровадження 

прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої 
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влади, які стосуються реалізації державної регуляторної політики, в районі діє 

торгівельна Рада підприємців Острозького району.  

За І квартал 2019 рік відділом «Центр надання адміністративних послуг» 

надано 2080 адміністративних послуг.  

Фінанси 

Станом на 01.04.2019 по району фактичні  надходження платежів до 

Зведеного бюджету складають 25603,8 тис.грн., що  на 6673,1  тис.грн. більше  

до відповідного періоду минулого року.  

До місцевого бюджету за І-й квартал 2019 року  зібрано платежів в сумі  

14604,2 тис.грн., що  на 3496,7 тис.грн. більше відповідного періоду минулого 

року. 

До Державного бюджету зібрано платежів на суму 10999,6 тис. грн., що на 

3176,4 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року. 

Протягом січня - березня   2019 року до загального фонду бюджету району 

(без урахування трансфертів) надійшло 13018,7 тис. грн. власних доходів  при 

плані  9385,3 тис. грн., що 3633,4  тис. грн. більше планових призначень або 

138,7   відсотка. 

Спад надходжень допущено по Межиріцькій сільській раді  на 22,0 

відсотка  (-171,3  тис. грн.). 

 За січень-березень  2019 року надходження по єдиному внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування становлять  8511,4  

тис.грн., до відповідного періоду минулого року надходження зросли на  1837,5 

тис.грн., (фактичні надходження за 1-й квартал  2018 року 6673,9 тис.грн.) темп 

росту становить 127,5 відсотка.   

Загальна заборгованість до Зведеного бюджету по району станом на 

01.04.2019 становить 2628,5 тис.грн.. В порівнянні з 01.01.2019 (на 01.01.2019 

борг становив 3385,6 тис.грн.) абсолютна величина податкового боргу 

зменшилася   на 757,1 тис.грн.. 

В структурі боргу найбільші суми рахуються по ПДВ – 561,2 тис.грн.; 

орендна плата за землю 425,8 тис.грн.; земельний податок з фізичних осіб 389,1 

тис.грн.; єдиний податок 4 групи – 186,4 тис.грн.; податок на прибуток 165,4 

тис.грн.; податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування 

372,2 тис.грн.; орендна плата з юридичних осіб 379,9 тис.грн.; штрафні санкції 

за порушення податкового законодавства – 75,2 тис.грн.  

Станом на 01.04.2019 року  заборгованість по єдиному  внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування  по району становить 

1682,1 тис.грн. В порівнянні з 01.01.2019 (заборгованість по єдиному 

соціальному внеску становила 1454,3 тис.грн.) абсолютна величина податкового 

боргу збільшилась на 227,8 тис.грн., за рахунок  несплати поточних зобов’язань 

за 2018 рік та несплати штрафних санкцій за порушення термінів сплати  по 

юридичних особах та фізичних особах-підприємцях.  

Станом на  01.04.2019 рахується 176 боржників по ЄСВ, в т.ч.: 22 

юридичних осіб за якими рахується заборгованість в сумі 252,6 тис.грн., та 154 

СГ – фізичних осіб, заборгованість  по яких  становить 1429,5 тис. грн. 
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На 01.04.2019 Рівненським управлінням  ГУ ДФС в області направлено до 

Острозького районного відділу ДВС 156 виконавчих документів на суму 

заборгованості по ЄСВ 789,2 тис.грн.,  в рахунок погашення боргу по ЄСВ 

через органи ДВС надійшло  204,1 тис.грн. 

Заробітна плата 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у ІV 

кварталі 2018 року становила 5503 грн., що в 1,5 р. вище законодавчо 

визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018 року  3723 

грн). 

Порівняно з ІV кварталом 2017 року рівень заробітної плати зменшився на 

2,8 відсотка. 

Станом на 01.04.2019 заборгованість із виплати заробітної плати у районі 

становить 7,7 тис.грн. (ТОВ «Завод продовольчих товарів – Універсалпрод»). 

Ринок праці 

Протягом січня-березня 2019 року на обліку в Острозькій міськрайонній 

філії Рівненського обласного центру зайнятості перебувало 406 безробітних 

жителів району. Заходами активної політики зайнятості протягом звітного 

періоду було охоплено 32,3 відсотка зареєстрованих безробітних. 

За сприяння служби зайнятості у січні-березні поточного року  

працевлаштовано 98 незайнятих осіб, з них - 42 безробітних, що складає 14,4 

відсотка завдання Програми зайнятості на 2019 рік.  

Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації проходили 

82 безробітних (виконання Програми зайнятості складає  32,0 відсотка).  До 

тимчасової зайнятості шляхом організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру було залучено 39 осіб (завдання Програми зайнятості 

виконане на 18,1відсотка).          

Впродовж звітного періоду  на обліку в Острозькій МРФ перебувало 28 

осіб з інвалідністю, з них 2 особи працевлаштовано, що склало 50,0 відсотка 

завдання Програми зайнятості. 

Роботодавці району протягом січня-березня 2019 року заявили про потребу 

в укомплектуванні 110 вільних робочих місць. Навантаження на 1 вакансію 

становить 10 осіб, що на 4 особи менше, ніж на початок року.  

Соціальний захист населення 

За І квартал  2019 року проведено виплат державних соціальних допомог 

на суму 13780,3 тис.грн., а саме: 

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 5710,7 тис.грн.; 

- допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 81,5 тис.грн.; 

- допомога при народженні дитини – 3761,4 тис.грн.; 

- допомога на дітей, над якими встановлена опіка – 932,7 тис.грн.; 

- допомога одиноким матерям – 859,8 тис.грн.; 

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  

2049,5 тис.грн.; 

- допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, – 52,5 

тис.грн.; 
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- допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу – 332,2 тис.грн. 

Станом на 01.04.2019 року заборгованість по виплаті державних 

соціальних допомог відсутня. 

Ведеться прийом заяв і декларацій про доходи і витрати осіб, які 

звертаються за призначенням житлової субсидії за спрощеним порядком. 

Всього за звітний період  2019 року звернень по наданню житлових 

субсидій  до управління надійшло –  855, отримує житлові субсидії – 3588 

сімей.  

Станом на 01.04.2019 громадянам району, які згідно з чинним 

законодавством мають право на пільги, було відшкодовано пільг на суму 1726,4 

тис.грн. за користування житлово-комунальними послугами, скрапленим газом, 

твердим паливом, за проїзд приміським автобусним та залізничним 

транспортом. 

На території району перебуває 29 родин внутрішньо  переміщених осіб у 

межах країни, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення АТО, з них: дорослих - 38 осіб (12 пенсіонерів), дітей 9, всього 

обліковано 42 особи. 

Проведено 4 засідання районної комісії з розгляду питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 3 особам 

призначено щомісячну  адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, 1 особі призначено виплату пенсії . 

На обліку перебуває 345 учасників АТО, які мають статус «Учасника 

бойових дій» та користуються пільгами відповідно чинного законодавства. 

За І квартал 2019 року 6 осіб з інвалідністю забезпечено кріслами 

колісними. Видано 14 направлень на ортопедичне взуття, протези нижніх 

кінцівок і молочних залоз, направлено на санаторно-курортне оздоровлення 1 

особу з інвалідністю загального захворювання. 1 особу з інвалідністю 

направлено до КЗ «Рівненського обласного центру комплексної реабілітації». 

Відповідно до Постанови КМУ від 20.06.2018 року № 512 «Деякі питання з 

реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової 

матеріальної допомоги «пакунок малюка», управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації прийнято 11 заяв від мам, які виписались з 

пологового будинку після 01.01.2019 та видано 11 «пакунків малюка». 

Акушерсько - гінекологічним відділенням Острозької ЦРЛ за звітний період 

видано 40 «пакунків малюка». 

За січень - березень  2019  року «мобільний соціальний офіс» здійснив 7 

виїздів у населені пункти району, відповідно до затверджених графіків. 

Спеціалістами, які брали участь в роботі офісу надано 33 інформаційно-

консультативні послуги та прийнято 4 письмові заяви від громадян.  

За звітний період 2019 року до управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації надійшло 2009 звернень громадян, а саме з питань 

призначення допомог та субсидій – 1625, виділення путівок на санаторно-

курортне лікування – 10, технічних засобів реабілітації – 21, виділення 
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матеріальної допомоги – 3, оформлення посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї та присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» – 58 

та інші звернення громадян  -292. 

Пенсійне забезпечення 

За звітний період надійшло власних коштів (страхових внесків та інших 

обов'язкових платежів) від підприємств району на суму 68,46 тис.грн. (прогноз - 

59,0 тис. грн.), що на 9,46 тис. грн. більше до прогнозу та на 20,05 тис. грн. 

більше до відповідного  періоду  минулого  року. Прогноз виконано на 116,0 

відсотка. 

Сума заборгованості по платниках району по страхових внесках станом  

01.01.2019  та на 01.04.2019 становила   36,6   тис.  грн. Сума заборгованості по 

відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій станом  на 

01.01.2019 становила 925,3 тис. грн., станом на 01.04.2019 - 971,5 тис. грн. 

(+46,2 тис. грн. до початку року).  

У загальній структурі заборгованості по платежах до Пенсійного фонду 

України (1007,7 тис. грн.) 971,1 тис. грн. або 96,4 відсотка припадає на 

заборгованість по пільгових пенсіях. З них заборгованість по платникам з 

дієвим статусом боргу становить 5,5 тис. грн. або 0,5 відсотка (-10,4 тис. грн. до 

початку року). Заборгованість по платникам з безнадійним статусом боргу 

становить 965,6 тис. грн. або 95,8 відсотка  (+56,2 тис. грн. до початку року). 

У січні поточного року сплачено кошти в сумі 14,9 тис. грн., які заборгував 

ВК «Острозька фабрика «Вілія» - кошти стягнуто районним відділом ДВС; 

СПП «Калина» самостійно сплачено борг у сумі 2,8 тис. грн. 

Станом на 01.04.2019 найбільшими боржниками  по платежах до 

Пенсійного фонду України є юридичні особи (із сумою боргу більше 50,0 тис. 

грн.):  

- СГПП  «Зірка» - 731,6 тис. грн. (безнадійний статус боргу, рішення суду 

на користь ПФУ на суму 438,9 тис. грн., подано позов до суду на суму 203,6 тис. 

грн.);  

- СФГ «Злагода» - 166,5 тис. грн. (безнадійний статус боргу, рішення суду 

на суму 132,9 тис. грн. на виконанні в ДВС, рішення суду на користь ПФ - 16,3 

тис. грн.,  подано позов на суд на 13,3 тис. грн.).  

Протягом звітного періоду було призначено 94 пенсійні справи, проведено 

перерахунок 533 пенсій.  

       Фінансування та виплати пенсій здійснюються вчасно і в повному обсязі. 

Станом на 01.04.2019  заборгованості по виплаті пенсій немає. 

Медицина 

На фінансування Острозької ЦРЛ протягом І кварталу  поточного року 

використано 7953,9 тис. грн., з них - на медикаменти - 241,9 тис. грн., на 

харчування хворих -161,1  тис. грн., на заробітну плату - 6786,1 тис. грн. 

За січень - березень поточного року залучено позабюджетних коштів на 

суму 388,2  тис. грн., з них: 

 - 197,9 тис. грн - кабінет профоглядів, зубопротезна лабораторія ,оренда; 

 - 190,3  тис. грн. -  гуманітарна допомога,благодійні. 

В І кварталі поточного року для потреб лікарні придбано  центрифугу на 
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суму 10,9 тис. грн. 

В КНП «Острозький районний центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» зареєстровано 169,5 посад медичних працівників, з них 

32,75 лікарів. Зайнято посад лікарів - 26,5, укомплектованість фізичними 

особами посад лікарів  – 66.7 відсотка.  

У І кварталі фінансування районного центру ПМСД від Національної 

служби здоров'я України становило 4310,4 тис. грн. Всі структурні підрозділи 

забезпечені медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги 

жителям району, на що було використано 90,5 тис. грн. Централізовано 

отримано медикаменти для лікування дитини з орфанним захворюванням      (Д-

з: Муковісцидоз) на суму 19,1 тис. грн. 

       Станом на 01.04.2019 заключено 26554 декларацій з сімейними лікарями. 

Виписано 1770 рецептів по Урядовій програмі «Доступні ліки».   

Проведено поточний ремонт Оженинської ЛА ЗПСМ на суму 4,8 тис. грн. 

У березні 2019 року  лікарська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини  в с. Плоске пройшла акредитацію. 

Кількість відвідувань до  лікарів всього по районному центру ПМСД за 3 

місяці 2019 року становить 37924 осіб всього, в відповідному  періоді минулого 

року - 43699 осіб. Відвідування на ФАПах за І квартал 2019 року становить 

17663 осіб, за аналогічний період минулого року-18385 осіб.   

На денному стаціонарі за 3 місяці 2019 року проліковано -1509 особи. За 3 

місяці 2018 року - проліковано 1479 осіб. 

     Для лікування хворих в Острозькій ЦРЛ розгорнуто 176 ліжок, на яких за 3 

місяці  поточного року проліковано 1906 хворих. 

Освіта 

Протягом січня – березня 2018 року на утримання закладів освіти із 

місцевого бюджету було виділено  27682,9 тис. грн., з них: 

             18141,1 тис.  грн. – заробітна плата; 

             4094,2 тис.  грн.  -  нарахування на оплату праці; 

             423,1 тис. грн.  – закупівля предметів, матеріалів, обладнання; 

             281,9 тис. грн.  – продукти харчування; 

             343,7 тис.  грн.  – оплата послуг; 

             4349,0 тис.  грн.  – оплата комунальних послуг та енергоносії; 

             5,7 тис.  грн.  – придбання медикаментів; 

             31,1 тис. грн.  – видатки на відрядження; 

             3,6 тис. грн.  – навчання з видачею посвідчень; 

           538,61 грн.. – інші поточні видатки 

З метою пропаганди кращих здобутків та інноваційних напрацювань 

педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень, пошуку ефективних 

шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, вироблення стратегій і 

шляхів  розвитку освіти Острожчини впродовж січня – лютого проведено ХVІ  

районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості. 

Цьогоріч на перший тур конкурсу-ярмарку було подано 21 методичну 

розробку в дев’яти  номінаціях: «Біологія та екологія», «Трудове навчання»,  

«Основи здоров’я», «Фізична культура», «Хімія», «Практична психологія», 
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«Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво», «Етика та християнська етика».  

22 січня 2019 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (контрольні 

випробування, конкурс науково-дослідницьких робіт, захист науково-

дослідницьких робіт) у конкурсі взяли участь 8 учнів  закладів освіти району. 

В березні було проведено районний інтерактивний конкурс «Юніор - МАН» 

серед учнів 6-8 класів, на який  надійшло шість проектів. 

Протягом І кварталу 2019 року проведено ряд поточних ремонтів зокрема: 

- поточний ремонт котельні Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- поточний ремонт котельні НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»; 

-  поточний   ремонт  котельні  Острозького  районного  будинку   школяра. 

Культура та туризм 

Протягом І кварталу  2019 року  в закладах культури району проведено 

районі свята, огляди та семінари, святкові концертні програми з нагоди 

державних, народних та професійних свят. 

У січні традиційно відбулось вітання жителів району та міста гуртами 

колядників - щедрівників із Різдвяними святами, в районному будинку культури 

відбулось свято Різдвяної коляди «Колядуємо разом».  

У лютому проведено мітинг пам’яті, присвячений Героям Небесної Сотні 

«Україна. Майдан. Свобода» та  щорічний районний етап обласного конкурсу 

читців-аматорів «Кобзарева струна не вмирає», присвяченого пам’яті Т. Г. 

Шевченка. 

У березні відбулась щорічна церемонія нагородження «Жінка року». 

Народний аматорський хор районного будинку культури взяв участь в урочистій 

Академії з нагоди 30-річчя Шевченківської естафети «Дорогами поета на 

Рівненщині» в м. Здолбунів. З нагоди святкування Міжнародного дня театру, 80-

ти річчя створення та 60-ти річчя присвоєння Острозькому народному 

аматорському театру почесного звання «народний» відбулась прем’єра вистави 

«Дивна місіс Севідж» за п’єсою Дж. Патріка. Проведено щорічне свято 

театрального мистецтва «Гостини сільського театру» за участі театральних 

гуртків району.   

Станом на 1 квітня 2019 року   бібліотечний фонд складає 345381 тис. 

примірників друкованої продукції.  Протягом І кварталу поточного року до 

бібліотек району надійшло 2894 примірників друкованої продукції. 

За І квартал 2019 року від надання платних послуг закладами культури 

району надійшло 53,3 тис. грн., що на  21,0 відсотка більше, порівняно із 

відповідним періодом минулого року. Кошти від надання платних послуг 

спрямовуються на придбання технічних засобів, сценічних костюмів, інвентарю 

та проведення поточних ремонтів. 

Для потреб закладів культури придбано 16 вогнегасників на суму 7,0 

тис.грн.  Для  районного  будинку  культури та для клубу с. Милятин придбано 2 

акустичні колонки на загальну суму 1,4 тис грн.  

За рахунок коштів місцевого бюджету в будинку культури с.Мощаниця 

проведено поточний ремонт (заміна вікон та дверей) на суму 191,3 тис.грн. 
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Фізична культура та спорт 

       Традиційно пройшов ІХ відкритий районний турнір з міні-футболу, де 

приймали участь 14 команд.  

Проводилися матчі кубку області з футболу серед аматорів, де приймала 

участь команда ФК «Грем'яче».   

Районні команди серед дітей, юнаків, дівчат та дорослих прийняли участь у 

обласних етапах спартакіади школярів, обласному фестивалі серед сільського 

населення РОО «Колос», обласний захід «Олімпійське лелеченя». 
 

Підтримка сімей, дітей та молоді 

Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться облік дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу. 

Станом на 01.04.2019 на первинному обліку служби перебуває 86 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 78 дітей 

перебувають під опікою та піклуванням, 8 – в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу. Таким чином, всі діти даної категорії влаштовані до 

сімейних форм виховання.  

Крім того, на обліку служби перебуває 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які прибули з інших районів області, і влаштовані під 

опіку жителів нашого району.  

Станом на 01.04.2019 на обліку служби перебуває 11 дітей, які перебувають 

в складних життєвих обставинах. З батьками систематично проводяться 

профілактичні бесіди та роз’яснювальна робота з метою посилення 

відповідальності за виховання дітей. Перевіряються умови проживання дітей, 

надається психологічна та юридична допомога. В ході проведених 

профілактичних заходів, враховуючи позитивну динаміку подолання складних 

життєвих обставин з обліку знято 50 дітей відповідної категорії.  

В районі функціонує три дитячих будинки сімейного типу Матвійчуків (с. 

Верхів), в якій  виховується 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, Шуберів (с. Могиляни), в якому проживає 6 дітей-вихованців та 

Росоловської (с.Оженин) з 3 дітьми-вихованцями.  

З метою своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, 

подолання соціального сирітства та попередження злочинності в дитячому 

середовищі на території району проводяться профілактичні заходи «рейди-

перевірки».  Сім’ї перебувають під соціальним супроводом, їм систематично 

надаються необхідні консультації та рекомендації, в тому числі і стосовно 

захисту законних прав та інтересів прийомних дітей і дітей-вихованців. 

Протягом І кварталу 2019 року було проведено 69 перевірок, виявлено 25 

дітей, що потребували соціально-правового захисту. На облік в службі у справах 

дітей поставлено 1 дитину, яка перебувала в складних життєвих обставинах 

(підстава: проживання в сім’ї, в якій батьки ухиляються від виконання своїх 

обов’язків), надано статус 3 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
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піклування. Усім виявленим дітям та їхнім сім’ям була надана соціально-

правова допомога. 

Станом на 01.04.2019 року підібрано та відправлено на оздоровлення 4 

дітей  з числа пільгових категорій згідно розподілу путівок за кошти 

державного бюджету в оздоровчі заклади ДЦ «Артек» (смт. Пуща-Водиця) та 

МДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса). 
 


