Звіт голови Острозької районної державної адміністрації Б. Туровича про
підсумки роботи за 2018 рік
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві
державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» голова
районної державної адміністрації щорічно звітує про підсумки роботи
райдержадміністрації за рік в межах своїх повноважень.
Налагодження конструктивної взаємодії та тісної співпраці з сільськими
головами, депутатами сільських та районної рад сприяло забезпеченню
прозорості та відкритості у діяльності районної виконавчої влади та прийнятті
рішень, які дали змогу організовувати стабільну життєдіяльність району,
вирішити актуальні проблеми його мешканців.
В цілому 2018 рік завершили позитивно. Про це говорять і основні
показники соціально-економічного розвитку району, і ті справи, які нам з вами
вдалося зробити протягом 2018 року.
Оскільки Острозький район є сільськогосподарським краєм, виробництво
агропромислової продукції є пріоритетним в реальному секторі економіки
району.
Сільськогосподарськими підприємствами Острозького району за 2018 рік
вироблено валової продукції за попередніми даними на суму 188,4 млн. грн.,
що становить 122,4 відсотка до минулого року.
Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах
району утримується: 1014 голів великої рогатої худоби (92,8 відсотка до рівня
2017 року), в тому числі 335 голів корів (118,8 відсотка), 28 голови свиней
(100,0 відсотка).
Під
урожай 2018 року
підприємства
засіяли
20548,1
га
сільськогосподарських культур, що становить 95,2 відсотка до попереднього
року, в тому числі зернові та зернобобові культури на площі 9096,3 га (101,3
відсотка), технічні – 11213,4 га (91,2 відсотка).
Сільськогосподарські підприємства району зібрали зернові культури на
площі 9096 га при середній врожайності 63 ц/га та намолочено 57334 тонни
зерна в початково-оприбуткованій вазі (102,5 відсотка до попереднього року).
Урожайність основної профілюючої культури – озимої пшениці отримано
по 60,1 ц/га (102,4 відсотка до 2017 року), яка була розміщена на площі 3325 га.
Найвищий урожай цієї культури було досягнуто господарствами: ТОВ «ІДЕК2006» – 92,6 ц/га, ТОВ «Агро Оксамит» - 77,5 ц/га, ТОВ «Користівське» – 62,0
ц/га. Ярий ячмінь займав площу 766 га і середня врожайність становить 41,1
ц/га, найвища урожайність в ФГ «Хлібний дім» - 65,1 ц/га, ТОВ «ДобробутСВ-Агро» - 50,0 ц/га, ТОВ «Агро Оксамит» - 46,3 ц/га.
Технічні культури в районі займали площу 11213 га, із яких озимий ріпак
становив 2663 га, соя - 6613 га, соняшник – 1207 га та цукрові буряки – 779 га.
Середня урожайність озимого ріпаку становить 31,0 ц/га і лідером по
урожайності є ТОВ «Агро Оксамит» - 45,0 ц/га, ФГ «Карат» - 40,0 ц/га, ФГ
«Хлібний дім» - 40,1 ц/га. Урожай сої в середньому становить 25,9 ц/га,
найвища урожайність в ТОВ «Лебідь Агро», ФГ «Подобанка», ФГ «ДобробутСВ-Агро». По цукрових буряках попередня урожайність становить 537,1 ц/га,
лідером тут є ТОВ «ІДЕК- 2006» та ТОВ «Користівське».

Під урожай 2019 року посіяно зернових культур на площі 6190 га, що
становить 142,1 відсотка до прогнозу, в тому числі озимої пшениці 5724 га
(143,1 відсотка), ячменю 452 га (150,7 відсотка), жита 14 га (25,5 відсотка). Крім
того посіяно 2539 га озимого ріпаку.
В 2018 році сільськогосподарські підприємства району закупили 18
одиниць різноманітної техніки на суму 35,8 мільйона гривень (112,0 відсотка до
попереднього року), в тому числі 6 потужних тракторів та 1 комбайн, а також
іншу ґрунтообробну та посівну техніку.
З метою створення сприятливих умов для реалізації кращих умов для
сприяння підвищенню конкурентоспроможності на аграрному ринку фермерські
господарства району беруть участь у реалізації Програми підтримки фермерських
господарств Рівненської області на 2016-2020 роки, згідно якої фермерським
господарствам надається пільговий кредит до 200 ти. грн. для придбання техніки
та будівництва і реконструкції тваринницьких приміщень. В 2018 році СФГ
«Тесівське» взяло кредит в сумі 200 тис. грн. і закупило високопродуктивну
дискову борону.
По оперативним даним орендна плата за користування земельними паями
за 2018 рік станом на 01.01.2019 виплачена на суму 40906,2 тис.грн., що
становить 97,8 відсотка до нарахованої суми. На даний час виплата орендної
плати продовжується в усіх сільськогосподарських підприємствах району.
Промисловими підприємствами району за січень - грудень 2018 року
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на
суму 94542,1 тис. грн., що на 16,8 відсотка більше відповідного періоду 2017
року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становить
3316,7 грн.
У 2018 році порівняно з 2017 роком підприємствами району в 1,8 р.
збільшено виробництво кормів готових (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин (для свиней). Разом з тим на 32,1 відсотка
зменшено випуск кормів готових (крім преміксів) для годівлі
сільськогосподарських тварин (для великої рогатої худоби), на 77,8 відсотка –
цегли невогнетривкої керамічної будівельної.
В районі забезпечено зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Станом на 01.01.2019 по Острозькому району фактичні надходження
платежів до Зведеного бюджету складають 99724,8 тис.грн., що на 21614,2
тис.грн. більше до відповідного періоду 2017 року.
До місцевого бюджету за 2018 рік зібрано платежів в сумі 55187,1
тис.грн., що на 10413,8 тис.грн. більше відповідного періоду 2017 року.
Протягом 2018 року до загального фонду бюджету Острозького району
надійшло 51402,0 тис. грн. власних доходів, або 112,6 відсотка до уточнених
річних планових призначень. У порівнянні з 2017 роком надходження
збільшилися на 9183,0 тис. грн.
Також отримано офіційні трансферти від органів державного управління у
загальній сумі 293824,7 тис. грн., або 99,2 відсотка до уточнених річних
планових призначень.

До спеціального фонду бюджету району у 2018 році надійшло 4967,086
тис. грн. власних доходів та 4639,917 тис. грн. - офіційні трансферти від
органів державного управління.
Завдання по власних надходженнях не виконано Розвазькою сільською
радою (-57,5 тис. грн. або 6,6 відсотка до завдання).
За рахунок відповідних надходжень у 2018 році проведено видатки по
загальному фонду бюджету Острозького району в сумі 327826,168 тис. грн., що
становить 98,5 відсотка кошторисних призначень. У порівнянні із 2017 роком
обсяг видатків загального фонду бюджету зріс на 14,9 відсотка, що в
грошовому виразі більше на 42528,295 тис. грн..
Видатки спеціального фонду бюджету району склали 32264,331 тис. грн.,
що на 6062,0 тис. грн. або 23,1 відсотка більше у порівнянні із 2017 роком.
Станом на 01.01.2019 склалася кредиторська заборгованість по загальному
фонду бюджету в сумі 7336,281 тис. грн. за видатками, що фінансуються за
рахунок субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, а також субвенції на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу.
За січень-грудень 2018 року надходження по єдиному внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Острозькому
району становлять 29400,2 тис. грн., до відповідного періоду 2017 року
надходження зросли на 5405,2 тис.грн., (фактичні надходження за 2017 року
23995,7 тис. грн.) темп росту становить 122,5 відсотка.
Станом на 01.01.2019 заборгованість до Зведеного бюджету по
Острозькому району становить 3385,6 тис.грн.. В порівнянні з 01.01.2018 (на
01.01.2018 борг становив 3006,0 тис.грн.) абсолютна величина податкового
боргу збільшилася
на 379,6 тис.грн.. В структурі боргу найбільші суми
рахуються по ПДВ – 1300,2 тис.грн.; орендна плата за землю - 257,1 тис.грн.;
земельний податок з фізичних осіб - 320,7 тис.грн.; єдиний податок 4 групи –
196,2 тис.грн.; податок на прибуток - 164,9 тис.грн.; податок на доходи
фізичних осіб за результатами річного декларування - 372,2 тис.грн.; орендна
плата з юридичних осіб - 257,1 тис.грн.; штрафні санкції за порушення
податкового законодавства – 271,7 тис.грн.
На 01.01.2019 заборгованість по єдиному внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування по району становить 1454,3 тис. грн. В
порівнянні з 01.01.2018 (заборгованість по єдиному соціальному внеску
становила 716,3 тис.грн.) абсолютна величина податкового боргу збільшилась
на 738,0 тис.грн., за рахунок несплати поточних зобов’язань за 2017 рік та 1-3
кв. 2018 року по юридичних особах та фізичних особах-підприємцях.
Станом на 01.01.2019 рахується 182 боржники по ЄСВ, в т.ч.: 17
юридичних осіб за якими рахується заборгованість в сумі 87,4 тис.грн., та 165
СГ – фізичних осіб, заборгованість по яких становить 1366,9 тис.грн.

Протягом 2018 року ГУ ДФС в області направлено до Острозького
районного відділу ДВС 156 виконавчих документів на суму заборгованості по
ЄСВ 915,2 тис. грн., в рахунок погашення боргу по ЄСВ через органи ДВС
надійшло 315,8 тис. грн.
Одним із напрямків повноважень районної державної адміністрації є
сприяння інвестиційній діяльності на території району.
Станом на 01.01.2019 новими генеральними планами забезпечені населені
пункти: с. Розваж, с. Михайлівка, с. Стадники, с. Бухарів, с. Завизів,
с.
Михалківці, с. Українка, с. Почапки.
Завершуються роботи по розробці нових генеральних планів по населених
пунктах: с.Оженин, с.Вельбівно, с.Слобідка, с. Радужне, с. Прикордоне, с.
Точевики, с. Дерев’янче.
Продовжуються роботи над розробкою генеральних планів по населених
пунктах: с. Могиляни, с. Черняхів, с. Мощаниця, с. Вілія.
Завершено топогеодезичні роботи та починаються роботи по виготовленню
генеральних планів по населених пунктах району: с. Хорів, с. Вишеньки, с.
Гай, с. Дубини.
На завершальному етапі проводяться топогеодезичні роботи по населених
пунктах: с. Грем’яче, с. Грозів, с. Плоске, с. Завидів.
Починаються топогеодезичні роботи по населених пунктах: с. Сіянці, с.
Тесів, с. Верхів, с. Бадівка.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження (районна частка) протягом 2018
року проводилися роботи:
- будівництво котельні (зі встановленням твердопаливних котлів) для
забезпечення теплом НВК «Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»
Острозької районної ради Рівненської області в с. Кутянка Острозького району
Рівненської області, загальна кошторисна вартість становила 1498,733 тис.
грн.;
- капітальний ремонт будівлі ФАПу по вул. Мирна, 90 в с. Бродів
Острозького району Рівненської області, загальна кошторисна вартість
становила 618,340 тис. грн.;
- ПРУ, обліковий №66643, Рівненська обл. Острозький р-н, с. Оженин, вул.
Шкільна, 5, поточний ремонт, загальна кошторисна вартість становила 199,800
тис. грн.;
- придбання респіраторів протипилових "FFP-3D",
вартість придбання
24,46 тис. грн.
За рахунок обласної частки коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження,
проводилися:
- капітального ремонту будівлі клубу на вул. Велика Слобідка, 68 в с.
Слобідка Острозького району, Рівненської області (заміна покрівлі, внутрішніх
інженерних мереж, вікон та дверей), загальна кошторисна вартість становила
859,374 тис. грн.;

- придбання респіраторів протипилових "FFP-3D",
вартість придбання
23,514 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності проводилися роботи:
- поточний середній ремонт автомобільної дороги О181202 Хрінів –
Бухарів – Могиляни – Вельбівне на ділянці км 2+400 – км 6+825 Острозького
району Рівненської області, вартість виконаних робіт становить – 3806,7 тис.
грн.;
- поточний середній ремонт автомобільної дороги О181202 Хрінів –
Бухарів – Могиляни – Вельбівне на відрізку км 17+810 – км 19+090 в с.
Могиляни Острозького району Рівненської області, вартість виконаних робіт
становить – 3150,0 тис. грн.;
- поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги
обласного значення О181201 Новомалин – Межирич км 0+000 – км 3+700
(ділянка дороги с. Новомалин – хутір Лючин) Острозького району Рівненської
області, вартість виконаних робіт становить – 3156,3 тис. грн.;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кн. Острозьких в с.
Межиріч Острозького району Рівненської області», вартість виконаних робіт
становить – 1210,24 тис. грн.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
реалізовується проект «Реконструкція гінекологічного відділення під
гуртожиток медпрацівників по вул. Бельмаж, 2 в м. Острог» - загальна вартість
становить 4805 тис. грн., співфінансування з районного бюджету становить
481,0 тис. грн., касові видатки за 2018 рік становили 4203,0 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 реалізовується 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 685 тис. грн.),
будівельні роботи тривають.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в
2018 році проведено роботи на загальну суму 1789,87 тис. грн. по наступних
проектах:
- Капітальний ремонт ФАПу по вул. Велика Слобідка, 92 в с. Слобідка
Острозького району Рівненської області - 400 тис. грн.;
- Капітальні видатки навчально-виховного комплексу «Оженинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок)» Острозької районної ради Рівненської області - 125 тис. грн.;
- Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих
технологій в с. Точевики Острозького району Рівненської області - 284,87 тис.
грн.;

- Реконструкція вуличного освітлення по вул. Сонячна, Мирна, Тиха в с.
Грем'яче Острозького району Рівненської області – 198 тис. грн.;
- Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих
технологій в с. Плоске Острозького району Рівненської області - 212 тис. грн.;
- Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих
технологій в с. Кураж Острозького району Рівненської області - 210 тис. грн.;
- Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика по
вул. Шкільна,1 в с. Грозів Острозького району Рівненської області – 120 тис.
грн.;
- Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика по
вул. Заводська, 4Б в с. Оженин Острозького району Рівненської області – 120
тис. грн.;
- Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика по
вул. Будьонного, 32 в с.Українка Острозького району Рівненської області – 120
тис. грн.;
- Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика по
вул. Шевченка, 2 в с. Вельбівно Острозького району Рівненської області – 120
тис. грн.
Продовжуються роботи по об’єкту «Будівництво централізованої мережі
господарсько–питного водопостачання на території с. Вишеньки Острозького
району Рівненської області» - сума передбачених у Державному бюджеті
коштів становить 2218,14 тис. грн., на кінець 2018 року використано 1255,09
тис. грн.
Протягом січня – вересня 2018 року у розвиток економіки району
суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 48,6
млн. грн. капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 1,7 тис.
грн капітальних інвестицій.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих
інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2018 року становив 124,2 тис.
дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 4,4 дол.
У січні - вересні 2018 року в районі прийнято в експлуатацію житла 673 м2
загальної площі, що становить 169,9 відсотка обсягу відповідного періоду
попереднього року. Усе житло збудовано фізичними особами.
Вагоме місце у діяльності райдержадміністрації відводиться земельним
питанням.
В 2018 році проведено державну реєстрацію 2,392 тис земельних ділянок,
надані витяги про земельну ділянку - 1,495 тис.
Протягом 2018 року перевірені та надані відомості щодо 41,379 тис.
суб’єктів.
Організовано 100 відсотковий супровід оформлення прав власності на
земельні ділянки учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих
учасників антитерористичної операції по мірі поступлення заяв.
Загальна кількість документацій, що включена до Державного фонду
документації із землеустрою, становить 1378 шт. (місцевий фонд).

У 2018 згідно прийнятих рішень місцевими радами області передбачено
виділити з місцевих бюджетів на виконання заходів Регіональної програми
розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки кошти в сумі 880,40 тис.грн.
У 2018 році експертами погоджено 1308 проектів землеустрою, внесено в
базу 276 сканованих проектів землеустрою.
Протягом 2018 року на території району відбулися:
-1
аукціон
з
продажу
прав
оренди
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності, за результатами
проведення якого продано право оренди 2 земельних ділянок площею 20,21 га.
Річна орендна плата в результаті проведення земельних торгів склала 139,684
тис. грн.;
- 1 аукціон з продажу прав оренди земельних ділянок водного фонду, за
результатами проведення якого продано право оренди 2 земельних ділянок
площею 18,20 га. Річна орендна плата в результаті проведення земельних торгів
склала 17,548 тис. грн.
Острозький район забезпечений актуальною нормативною грошовою
оцінкою усіх населених пунктів, повторну нормативну грошову оцінку земель
проведено в 36 населених пунктах, або 65 відсотків від потреби.
Забезпечується виконання завдань і заходів Програми зайнятості
населення, проводиться робота з підвищення якості використання робочої сили,
забезпечення соціальної захищеності зареєстрованих безробітних.
Протягом січня-грудня 2018 року на обліку в міськрайонній філії
зайнятості перебувало 1881 незайнятих громадян району. Заходами активної
політики зайнятості протягом звітного періоду було охоплено 95,0 відсотка від
тих, що перебували на ринку праці.
За сприянням служби зайнятості протягом року працевлаштовано 690 осіб,
з них - 287 безробітних. Завдяки збільшенню частки працевлаштованих до
набуття статусу, кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю
станом на 01 січня 2019 року у порівнянні з відповідною датою 2018 року
скоротилася на 12,0 відсотка та становить 678 осіб.
До тимчасової зайнятості шляхом організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру було залучено 166 осіб.
Проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації – 198 безробітних осіб.
Впродовж звітного періоду на обліку в Острозькій МРФ перебувало 24
особи з інвалідністю, з них 8 осіб працевлаштовано.
Налагоджується співпраця з новими роботодавцями, а у зв’язку з цим і
зростає кількість зареєстрованих вакансій. Так, протягом січня-грудня 2018
року від роботодавців району надійшло 906 вакансії про вільні робочі місця, що
на 2 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
Навантаження на 1 робоче місце станом на 01.01.2019 року становить 14
осіб.
Протягом звітного періоду в районі забезпечено зростання заробітної
плати, пенсій та допомог.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IІI
кварталі 2018 року становила 5632 грн., що в 1,5 р. вище законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з IІI кварталом 2017 року рівень заробітної плати збільшився на
24,9 відсотка.
Станом на 01.01.2019 заборгованість із виплати заробітної плати у
Острозькому районі відсутня.
Станом на 01.01.2019 середній розмір пенсії становить 1877,87 грн., за
аналогічний період у 2017 році середній розмір пенсії становив 1533,15 грн.
Фінансування та виплати пенсій здійснюються вчасно і в повному обсязі.
Заборгованості по виплаті пенсій немає.
Важливою ланкою в економіці району є мале підприємництво.
Мале підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку
приватного сектора та поступово стає важливим чинником економічного
зростання, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення.
Станом на 01.01.2019 кількість фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
діяльності в порівнянні з 01.01.2018 збільшилась на 2,3 відсотка та становить
494 особи, з них набули статус підприємця з початку 2018 року 44 особи та
припинили господарську діяльність 33 особи.
Станом на 01.01.2019 в районі діє 130 малих приватних підприємств, що
на 4,8 відсотка більше в порівнянні з 01.01.2018.
Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої
продукції (товарів), послуг становить 22,0 відсотка. Питома вага надходжень
від малого підприємництва в Зведеному бюджеті складає 61,3 відсотка.
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 2018 року одноразова виплата допомоги по безробіттю для
започаткування підприємницької діяльності надавалася одній особі.
За 2018 рік відділом «Центр надання адміністративних послуг» надано
5475 адміністративних послуг.
Станом на 01.01.2019 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 січня 2019 року
становить 284,2 кв. м на 1000 населення, або 50,0 відсотка до нормативу
забезпеченості.
На даний час маршрутними перевезеннями охоплено 94,5 відсотків
населених пунктів району. Ділянки доріг до решти сіл не відповідають
вимогам норм, правил та стандартам безпеки дорожнього руху.
У 2018році перевезено 1233,3 тис. пасажирів, а це на 6,1 відсотка менше,
ніж у 2017 році. Пасажирооборот зріс на 22,6 відсотка та склав 36,1 млн.
пас.км.

Замовникам доставлено 11,4 тис. тонн вантажів та виконано
вантажооборот в обсязі 2,6 млн. ткм, що становить відповідно 59,9 і 68,7
відсотка рівня 2017 року.
За 2018 рік проведено виплат державних соціальних допомог на суму
57364,8 тис.грн., а саме:
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 23137,7
тис.грн.;
- допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 342,8 тис.грн.;
- допомога при народженні дитини – 17739,8 тис.грн.;
- допомога на дітей, над якими встановлена опіка – 3127,9 тис.грн.;
- допомога одиноким матерям – 3453,1 тис.грн.;
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 8048,9 тис.грн.;
- допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, – 278,8
тис.грн.;
- допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу – 1235,8 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 року заборгованість по виплаті державних
соціальних допомог відсутня.
Протягом 2018 року субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг надано 3887 сім’ям на суму 38660,3 тис.грн., субсидії для
відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу -1688
сім’ям на суму 3695,0 тис.грн., заборгованість на 01.01.2019 по виплаті
житлових субсидій становить 7327,1 тис.грн.
За 2018 рік 7201 громадянам району, які згідно з чинним законодавством
мають право на пільги, було відшкодовано пільг на суму 3453,9 тис.грн. за
користування житлово-комунальними послугами, скрапленим газом, твердим
паливом.
На
обліку
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райдержадміністрації перебуває 321 учасник АТО, що мають статус «Учасника
бойових дій» та користуються пільгами відповідно чинного законодавства.
На проходження психреабілітації направлено 2 учасника бойових дій
(АТО) до санаторію «Орізонт», надано матеріальну допомогу на лікування для
10 учасників АТО на суму 10,985 тис. грн. та для 3 учасників АТО, які
звернулися вперше на суму 3000 грн.
За 2018 рік осіб з інвалідністю забезпечено 15 кріслами колісними. Особам
з інвалідністю видано 24 направлення на протезування, виготовлення
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для особистого догляду та захисту,
20 направлень на протези молочних залоз, ліфів для кріплення, ортезів на
верхні кінцівки, 5 направлень на протези нижніх кінцівок .
Протягом 2018 року направлено на санаторно-курортне оздоровлення 16
учасників бойових дій (АТО) та 14 осіб з інвалідністю загального
захворювання, 6 осіб з інвалідністю пройшли комплексну реабілітацію у КЗ
«Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів» Рівненської
обласної ради.
На території району перебуває 32 родини внутрішньо переміщених осіб у
межах країни, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та районів

проведення АТО, з них: дорослих - 36 осіб (14 пенсіонерів), дітей 8 , всього
обліковано 44 осіб.
11 особам призначено щомісячну
адресну допомогу внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг, 2 особам відновлено виплату пенсії.
Протягом
2018 року в закладах охорони здоров'я району
реалізовувались заходи щодо подальшого покращення якості надання медичної
допомоги населенню, зміцнення матеріально-технічної бази закладів,
виконання регіональних програмам з питань охорони здоров’я.
Забезпечено контроль за виконанням Указів Президента України,
Постанов Кабінету міністрів України щодо охорони здоров’я, регіональних
галузевих програм та основних напрямків розвитку галузі охорони здоров’я у
2018 році. Станом на 01.01.2019 в районі на виконання регіональних програм
освоєно 180,1 тис. грн. коштів місцевого бюджету.
Проводилась робота з виконання Урядової програми «Доступні ліки». В
реалізації Урядової програми задіяно 11 аптечних закладів. Сума затверджених
коштів на 2018 рік становить 1013,3 тис. грн., отримано коштів – 891,1 тис.
грн., кількість осіб, які отримали лікарські засоби – 22290. Використано 90
відсотків від загальної суми коштів виділених на 2018 рік.
Забезпечено проведення ефективних заходів з раннього виявлення хворих
з активним туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекцією, вірусними гепатитами,
виконання необхідного обсягу заходів зі зниженням інфекційної
захворюваності, постійного моніторингу ситуації. Закуплено 2400 доз
туберкуліну на суму 58,7 тис. грн. за кошти районного бюджету.
Ліквідаторам аварії на ЧАЕС по пільговим безкоштовним рецептам
відпущено медикаментів за 2018 рік на суму 5,2 тис. грн..
В 2018 році прийнято на роботу 1 лікаря загальної практики-сімейного
лікаря, 1 лікаря-інтерна, 6 працівників середнього медичного персоналу.
Станом на 01.01.2019 р. заключено 24692 декларацій між пацієнтами та
сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, що складає 56,8 відсотків від
населення району та м. Острог.
Укладена угода КНП «Острозький районний центр ПМСД» з 01 жовтня
2018 року з Національною службою здоров’я України, якою проводиться
фінансування. Заключено договір на 2019 рік.
Безоплатно передано обладнання (9 комп'ютерів, 8 принтерів), закуплених
за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку по проекту
«Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».
Виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертні
висновки по реконструкції лікарської амбулаторії ЗПСМ у с. Кутянка,
реконструкції банно-прального комбінату під лікарську амбулаторію ЗПСМ
у с. Сіянці та реконструкції Острозької ЛА ЗПСМ №1.
Сумісною групою медичних спеціалістів ЦРЛ та районного центру ПМСД
проведено 134 планових виїздів по району. Також проведено поглиблений
медичний огляд школярів та підлітків, оглянуто 4533 дітей.
На виконання 8 регіональних програм ЦРЛ передбачалося 2776,9 тис.
грн. Освоєно 2654,2 тис. грн. Процент виконання – 95,58 відсотка.

Упродовж 2018 року залучені кошти:
- сільських рад (Українка, Грем’яче, Сіянці, Межиріч) у сумі 27,7 тис. грн.
на поточні видатки лікарні;
- залучено на придбання інсулінів кошти районного бюджету, бюджету м.
Острог та сільських рад на суму 592,6 тис. грн..
На проведення поточних ремонтів та підготовку до зими використано 204,2
тис.грн., з них - ремонт даху котельні – 12,8 тис. грн.; ремонт опалювальної
системи в інфекційному відділенні – 3,2 тис. грн.; ремонт в їдальні харчоблоку
– 5,7 тис. грн.; ремонт у терапевтичному відділенні – 16,8 тис. грн.; ремонт
відділення інтенсивної терапії – 5,4 тис. грн.; ремонт відмостки терапевтичного
корпусу – 6,4 тис. грн.; частковий ремонт дорожного полотна Острозької ЦРЛ –
30,3 тис. грн.
Протягом 2018 для Острозької ЦРЛ було придбано обладнання:
автоматичний гематологічний аналізатор, електрокардіограф, ноутбук та
ксерокс в кардіологічний кабінет, апарат для визначення тропоніну для
клінічної лабораторії,
комп’ютер із програмним забезпеченням для
інфекційного кабінету, мікродозатор багатоканальний для лабораторії; УЗДапарат для обстеження серця, дефібрилятор.
Продовжувалися роботи по зміцненню матеріально - технічної бази
навчальних закладів. Зокрема: завершено будівельно-монтажні роботи у НВК
«Михалківська ЗОШ І-ІІ ступенів–ДНЗ (ясла-садок)», Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ
ступенів, НВК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (дитячий садок)»;
- оснащено
внутрішніми
вбиральнями Розвазьку ЗОШ І-ІІІ ст.,
Новородчицьку початкову школу, НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий
садок», НВК «Новомалинська ЗОШ І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)» ім. Т.О. Сосновського та Бродівську початкову школу.
Завершено проведення ремонту покрівлі НВК «Михалківська ЗОШ І-ІІ
ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» та Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст.
Протягом 2018 року з метою приведення освітньої мережі у відповідність
до потреб і особливостей регіону, поліпшення доступу до якісних освітніх
послуг та їх урізноманітнення, в районі впроваджується оптимізація освітньої
мережі.
Рішенням Острозької районної ради від 17 травня 2018 року № 327 «Про
припинення юридичної особи шляхом ліквідації» припинено комунальний
заклад Завизівська ЗОШ І ст. У відповідності до рішень Острозької районної
ради №№339, 340, 341 від 26.06.2018 припинено шляхом ліквідації комунальні
заклади Бадівська ЗОШ І ст., Ілляшівська ЗОШ і ст. та Точевицька ЗОШ І ст.
Рішенням сесії Острозької районної від 27.09.2018 №370 прийнято рішення
«Про опорний заклад загальної середньої освіти Острозького району та його
філії» та визначено опорним закладом загальної середньої освіти Острозького
району комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс Оженинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок)», а також створено його філії - НВК «Краївська ЗОШ І-ІІ ст.ДНЗ (ясла-садок)», Бродівська початкова школа та Стадницька ЗОШ І ст.
З метою реалізації Концепції «Нова українська школа» та підготовки до
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в період з

лютого по червень місяць 2018 року проведено навчання вчителів початкових
класів, які з 1 вересня 2018 року навчають учнів 1 класу (проводились
тренінгові заняття, інтерактивні лекції, практичні заняття). Всього в районі
підготовлено 40 вчителів початкових класів.
На виконання програми забезпечення «Нової української школи» придбано
меблі, комп’ютерне обладнання та дидактичні матеріали на загальну суму
1904,224 тис. грн.
У районі за межею пішохідної доступності проживають і потребують
підвезення 667 учнів, із них підвозиться 581 (87,1 відсотка), 80 дошкільнят
(підвозиться 100 відсотків) та 224 педагогічних працівників, із них підвозиться
111 (49,5 відсотка), які працюють у закладах загальної середньої освіти.
392 учні підвозиться шкільними автобусами. Приватними перевізниками,
відповідно до укладених договорів, підвозиться 165 учнів з подальшим
відшкодуванням витрат за здійснені перевезення. Загалом на балансі закладів
загальної середньої освіти нараховується 12 шкільних автобусів, із них 2 орендовані.
Протягом 2018 року відділом освіти придбано 4 нові автобуси, які
закріплені за НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – ДНЗ (ясла-садок)», НВК
«Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок», НВК «Михалківська ЗОШ І-ІІ ст. –
ДНЗ (ясла-садок)» та НВК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. (дитячий садок)».
Подальшого розвитку набувала галузь культури та туризму.
Протягом січня - грудня 2018 року в закладах культури проведено районі
свята, огляди-конкурси, святкові концертні програми з нагоди державних та
професійних свят. Святкові концертні програми та масові гуляння присвячені
дню села відбулись в селах Мощаниця, Почапки, Волосківці, Плоска, Грозів.
Також народні аматорські колективи брали участь в обласних фестивалях
та конкурсах:
- народний аматорський ансамбль народної пісні «Джерело» - в
обласному фестивалі «Гурби»;
- народний аматорський духовий оркестр - у Міжнародному фестивалі
духової музики «Дзвенить оркестрів мідь» в м.Рівне;
- народне аматорське жіноче вокальне тріо «Барви» та народний
аматорський чоловічий квартет «Оксамит» - в обласному фестивалі серед
солістів і ансамблів народного співу імені Миколи Фенглера в м.Сарни;
- народні аматорські ансамблі народної музики «Живограй» та «Вулик»
взяли участь в обласному фестивалі народної музики імені Анатолія Андрухова
в с. Перемилівка Млинівського району;
- народний аматорський ансамбль народної пісні «Забава» взяв участь у
Всеукраїнському фестивалі «Красносільські вітряки», що проводився в с.
Красносілля Гощанського району.
Для потреб закладів культури району у 2018 придбано технічних засобів та
інвентарю на суму 474,3 тис. грн., з них за рахунок коштів місцевого бюджету
412,2 тис. грн., за спецкошти - 62,1тис. грн. В районному будинку культури
встановлено димерний блок на суму 30,5 тис. грн. та здійснено стандартне
приєднання 0,4 кВ на суму 32,8 тис. грн. Для Оженинської дитячої музичної
школи придбано та встановлено газовий котел на суму 13,9 тис. грн., придбано

подіум сценічний на суму 150,0 тис. грн. та звукопідсилюючу апаратуру на
суму 74,0 тис. грн.
В приміщенні клубу с. Розваж проведено капітальний ремонт даху на
загальну суму 1276,6 тис. грн. Проведено капітальний ремонт будівлі клубу с.
Слобідка, виконано робіт на суму 858,6 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 від надання платних послуг закладами культури
району надійшло 140,2 тис. грн.
На реалізацію Програми розвитку культури Острожчини у 2018 році
виділено 57,2 тис.грн. Кошти використані на участь у проведенні фестивалю
«Мамина весна» - 1,1 тис. грн., на проведення фестивалю «Гітаріада» - 12,0 тис.
грн., для районного будинку культури придбано комплект сценічних костюмів
для чоловічого квартету на суму 20,0 тис. грн. та ударну установка на суму
10,5 тис. грн.
За рахунок коштів, виділених на реалізацію Програми розвитку туризму,
використано 65,0 тис. грн. на організацію і проведення фестивалю
«Новомалинська Любава», на придбання туристичних стендів та сувенірної
продукції.
З нагоди Міжнародного дня туризму в центральній районній бібліотеці
відбулась презентація туристичних маршрутів Острожчини «Острожчина – рай
для туристів».
Протягом 2019 року оздоровлено 54 дитини пільгових категорій в ДСОК
«Країна мрій».
У наметових таборах «Пілігрим» (церква ЄХБ) в с. Оженин, Хорів,
Могиляни, Вельбівно відпочивали 610 дітей, половина з яких відносяться до
пільгових категорій.
Загалом, станом на 01.01.2019 охоплено оздоровленням та відпочинком
900 дітей району (33 відсотки).
Реалізується право дітей на сімейне виховання.
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 01.01.2019 на первинному обліку служби перебуває 86 дітейсиріт та дітей,
позбавленої батьківського піклування, з них 78 дітей
перебувають під опікою та піклуванням, 8 – в прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу. Крім того, на обліку служби перебуває 18 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших районів
області, і влаштовані під опіку жителів нашого району.
На даний час на обліку служби перебуває 58 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.
За 2018 рік на облік взято 13 дітей, яким було надано статус дитини-сироти
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всіх їх влаштовано під
опіку/піклування.

В районі функціонує два дитячі будинки сімейного типу та одна прийомна
сім’я, на утриманні та вихованні в яких перебуває 16 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Батькам-вихователям, прийомній мамі
та їхнім вихованцям систематично надаються необхідні консультації та
рекомендації, в тому числі і стосовно захисту законних прав та інтересів
прийомних дітей і дітей-вихованців.
В районі склалася позитивна тенденція щодо розвитку фізичної культури
і спорту.
По підсумкам чемпіонату області з футболу серед аматорів районна
команда ФК «Вельбівно» стала переможцем другої ліги.
У першості району з футболу приймали участь 11 команд. Переможцями
та призерами стали: І - місце ФК «Грем’яче», ІІ – «Міраж» (Кургани) та ІІІ –
ФК «Хорів».
Проведено відкритий чемпіонат області з тенісу серед аматорів, де
приймало участь 20 учасників з різних регіонів України та змагання до Дня
фізичної культури та спорту.
На початку грудня 2018 року організовано ІІІ міськрайонний турнір з
волейболу пам'яті багаторічного керівника фізкультурно-спортивної галузі
району П. Білюка. До змагань долучилось 8 команд з району та м. Острог.
Залучені кошти спонсорів та меценатів спорту.
Проведені районні спортивні заходи з нагоди Дня захисту дітей, Дня
молоді та Дня рибалки.
Суспільно-політична ситуація в районі
В районі встановлені дієві зв’язки між керівництвом райдержадміністрації
та лідерами найбільш активних та громадських організацій. При
райдержадміністрації діє громадська рада, її засідання проводяться 1 раз в
квартал. Рішення прийняті громадською радою доводяться до керівництва
райдержадміністрації для оперативного вирішення.
Діяльність райдержадміністрації постійно висвітлюється в газеті «Життя і
слово». На офіційному сайті райдержадміністрації висвітлюється робота її
структурних підрозділів, розміщуються матеріали про важливіші події, які
відбуваються в районі.
Райдержадміністрація і надалі у своїй роботі, зокрема, при виконанні власних і
делегованих повноважень спільно з органами місцевого самоврядування,
керівниками установ, підприємств району максимум зусиль буде спрямовувати
на вирішення проблем соціального захисту населення, реалізації законів
України, Указів Президента України, постанов Уряду щодо забезпечення
соціальних гарантій, реалізації Програми соціально-економічного розвитку
району та сприяти у виконанні галузевих програм.

