Публічний звіт першого заступника голови
Брусилівської районної державної адміністрації О.О.Ненюка
за підсумками роботи у 2017 році

Адміністративно-територіальний устрій, стан розвитку об’єднаних
територіальних громад
Брусилівський район було утворено 04 квітня 1990 року з метою
компактного переселення жителів з північних районів області, які потерпіли від
аварії на Чорнобильській АЕС.
Він розташований у східній частині Житомирської області, у 85 км. від
обласного центру – м. Житомир. Межує з Попільнянським, Коростишівським,
Радомишльським районами Житомирської області та Фастівським,
Макарівським районами Київської області.
До складу Брусилівського району входять: 37 населених пунктів, у тому
числі: 1 селище міського типу та 36 сіл.
На території району внаслідок добровільного об’єднання 18 грудня 2016
року утворено Брусилівську селищну об’єднану громаду, до якої входить 33
населених пункти, функціонує також Ставищенська сільська рада, до складу
якої входить 4 населених пункти.
Станом на 1 грудня 2017 року наявне населення району становило 14971
осіб, в т.ч. сільського – 10052; міського – 4919.
Стосовно демографічної ситуації - середньорічна чисельність наявного
населення протягом останніх років постійно зменшується.
Протягом 11 місяців 2017 року населення по природному скороченню
зменшилось на 166 осіб.
Організаційно-кадрові питання місцевих державних адміністрацій
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу
владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй районною
радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціальноекономічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення,
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Досягнення показників зазначених програм вимагає високого рівня
відповідальності посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх
тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними
органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами
діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у
процесах практичного втілення в життя територіальних громад вимог

2

сьогодення.
З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі
Брусилівської районної державної адміністрації утворені відповідні управління
та відділи. У зв’язку з введенням в дію нового Закону України «Про державну
службу» була проведена робота з упорядкування структури районної державної
адміністрації, приведено у відповідність співвідношення посад категорій «А»,
«Б» і «В» та ранги державних службовців, затверджено штатний розпис
відповідно до груп оплати праці та у порядку, встановленому чинним
законодавством.
Кадровий потенціал Брусилівської районної державної адміністрації
складає 61 державний службовець.
У 2017 році було оголошено 22 конкурси на заміщення вакантних посад
державних службовців. За результатами конкурсного відбору призначено 12
осіб. 9 конкурсних відборів не відбулися у зв’язку із відсутністю конкурсантів.
Структуру райдержадміністрації приведено у відповідність до ст.ст. 6, 51
Закону України «Про державну службу», дотримано співвідношення керівних
посад до штатної чисельності не більше ніж 1/3. У 2017 році здійснено заходи
щодо реорганізації структури райдержадміністрації, згідно з якими чисельність
районної державної адміністрації зменшено на 19 одиниць (з 85 до 66 одиниць).
Протягом 2017 року призначено 2 з 9 керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації.
Пріоритетним напрямом кадрової роботи є підготовка та підвищення
кваліфікації державних службовців та забезпечення на цій основі
професіоналізації державної служби. У 2017 році 22 державних службовці
пройшли навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів у
державному навчальному закладі "Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій"
Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради.
Районна державна адміністрація здійснює свою роботу відповідно до
перспективного (річного) та поточних (квартальних) планів роботи.
Налагоджено співпрацю з районною радою, виконкомами Брусилівської
селищної та Ставищенської сільської рад. Спільно розробляються проекти
тижневих планів основних організаційних заходів керівництва районної
державної адміністрації та районної ради.
Для вивчення відповідних питань та проблем створюються робочі групи,
комісії, до складу яких залучаються працівники районної ради, Брусилівської
селищної та Ставищенської сільської рад, громадські організації району та
громадська рада при Брусилівській районній державній адміністрації.
Голови Брусилівської районної ради, Брусилівської селищної та
Ставищенської сільської рад є членами колегії райдержадміністрації.
Протягом 2017 року керівництвом райдержадміністрації проведено
42 наради,
12 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто
29 питань.

3

За результатами розгляду питань на колегіях було видано 8 розпоряджень
голови райдержадміністрації.
У звітному періоді до районної державної адміністрації надійшло до
виконання 593 листи від органів влади різних рівнів, підприємств, установ,
організацій області та району. Зареєстровано та направлено виконавцям 705
вихідних документів.
Районною державною адміністрацією протягом минулого року
підготовлено та видано 404 розпорядження з основної діяльності. Найбільша їх
кількість видана з питань: використання і охорони земель – 171; материнства і
дитинства – 43; соціального захисту населення – 42; бюджетну і фінансів - 24; з
гуманітарних питань – 24; охорони природних ресурсів – 11; оборони – 15;
житлово-комунального господарства – 6.
Стан виконання повноважень щодо соціально-економічного
розвитку району
Зважаючи на те, що наш район сільськогосподарський, особлива увага у
роботі органів виконавчої влади приділялась агропромисловому комплексу.
На території району активну господарську діяльність ведуть 63
сільськогосподарських підприємства різних форм власності. Посівна площа
всього складає 29,9 тис. га.
Провідні сільськогосподарські підприємства району – ТОВ «Аграрні
системні технології», ТОВ «Агрофірма Брусилів», ТОВ «Долинівське», ПП
«Україна», ТОВ «Вега – Агро».
Аграріями Брусилівського району у 2017 році зібрано зернових культур на
площі 13,4 тис.га, що менше рівня 2016 року на 7%. У структурі площ, з яких
зібрані зернові, у минулому 2017 році, як і в попередні роки, переважали
кукурудза (58%) та пшениця (24%).
Валовий збір зерна становить 64,9 тис.т, що менше рівня 2016 року на 29%
(внаслідок суттєвого збільшення площ посіву технічних культур на 21% та
несприятливих погодних умов).
Серед культур зернової групи істотно (у 2 рази) зросли площі посіву
гречки та проса..
Значно зросли обсяги вирощеної сої на зерно, отримано валовий збір – 26,5
тис. тонн, що в порівнянні з минулим роком на 12% більше, валовий збір ріпаку
становить – 2,9 тис. тонн, тобто збільшився в 5 раз в порівнянні з 2016 роком.
Заготовлено кормів для громадського тваринництва 27,3 цнт. корм.од при
потребі 22,6 цнт. кор.од. – забезпеченість складає 121%.
Під урожай 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району
посіяно озимі на зерно на площі 3304 га, в т.ч.:озима пшениця-2796 га, озиме
жито- 498 га, озимий ячмінь-10 га, озимий ріпак-1513 га.
За підсумками роботи за 2017 рік в сільськогосподарських
підприємствах району утримується поголів’я ВРХ - 1749 голови , в т. ч. корів
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734 голів, свиней – 4312 голів, овець 1303 голів. У порівнянні з минулим
роком , в цілому ВРХ більше на 77 голів , корів більше на 34 голови, свиней
збільшено на 2901 голову.
В районі відбулося збільшення виробництва молока на 11%, його
виробництво за 2017 рік склало 4,6 тис. тонн. Надій молока від корови
склав 6359 кг, що більше до минулого року на 412 кг. По результатах
діяльності області за рік по надою молока на 1 фуражну корову наш район
займає 2 місце.
Вирощування м‘яса в сільськогосподарських підприємствах склало 876
тонн , що більше минулого року на 277 тонн. Нарощування виробництва
м’яса відбулось за рахунок нарощування поголів’я свиней ФГ «Старт» .
Виробництво валової продукції за 2017 рік в постійних цінах 2010 року
зменшилось на 7% і становить 196 млн. грн., в тому числі продукція
рослинництва - 174 млн. грн., продукція тваринництва -22 млн. грн. Але разом
з тим, по валовому виробництву зерна по Поліській зоні, яка включає у себе 14
районів області, Брусилівський район займає 1 місце та дає 4,5 відсотка
обласного виробництва.
Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції склала 225 млн.
грн, що становить 105 % до минулого року.
В сільськогосподарських підприємствах району зайнято 429 чоловік,
середньомісячна заробітна плата становить 4550 грн,
Виплата по орендній платі за використання земельних паїв проведена
на 100 %, виплачено орендної плати 31,3 млн. грн.
Внесено інвестицій в сільськогосподарське виробництво в сумі 37,6
млн. грн.
Промисловість
У районі відсутні великі промислові підприємства. Обсяги реалізованої
промислової продукції за останніми звітними даними січень-листопад зросли на
58,0 % і становлять 158,7 млн. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу складає 10,6
тис. грн.
Активно діють середні та малі харчопереробні промислові підприємства –
ТОВ «Брусилівський маслозавод», «Брусилів-м'ясо» та ПП «Брусилівські
ковбаси».
В районі з 2004 року проводить господарську діяльність підприємство з
іноземними інвестиціями ТОВ «ФАЙДАЛ-УА», яке займається виробництвом
водо-дисперсійних фарб на полімерній основі.
З 2017 року на території Брусилівського району розпочало свою
промислову діяльність новоутворене підприємство ТОВ «Папірус Універсал»,
вид діяльності – виробництво канцелярських виробів та інших виробів із
пластмас. Частка експорту продукції складає 19% від загального обсягу
реалізації. На підприємстві працює біля 400 чол.
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Важливою базою для розвитку промислового виробництва є стан
інвестиційної діяльності. За 9 місяців 2017 року обсяг залучених капітальних
інвестицій збільшився у 3 рази і становить 45,9 млн. грн.
Розвиток підприємництва
Всього на території району за останніми звітними даними зареєстровано
468 юридичних та 511 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
За останніми звітними даними на території району активну господарську
діяльність проводять 76 підприємств, на яких зайнято 875 осіб. Обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг) даними підприємствами становить
369,0 млн. грн. (82,4% підприємств спрацювали з прибутками, 17,6 % - мають
збитки.)
Фінанси і бюджет
Протягом 2017 року до місцевих бюджетів району при затвердженому
плані 99,1 млн. грн. фактично надійшло 101,8 млн. грн., в тому числі до
загального фонду – 100,1мнл.грн. та до спеціального фонду – 1,7 млн. грн.
Обсяг доходів загального фонду (без урахування трансфертів) при
затвердженому плані на січень – грудень 2017 року в сумі 6,9 млн. грн.,
фактично надійшло 9,9 млн. грн., перевиконання складає 3,1 млн. грн.
Обсяг доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) при
затвердженому плані на січень – грудень 2017 року в сумі 25,0 тис. грн.
фактично надійшло 77,7 тис. грн., перевиконання складає 52,7 тис. грн.
Наповнення бюджетів всіх рівнів
За 2017 рік Брусилівським відділенням Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у
Житомирській області забезпечено надходження до Зведеного бюджету 78,3
млн. грн., в т.ч. до Державного бюджету 29,1 млн. грн., місцевого бюджету 49,2
млн. грн. Всього за звітний період надійшло до зведеного бюджету на 43,7%
більше ніж за 2016 рік.
Протягом 2017 року найбільше сплачено податків і зборів до бюджету:
ТОВ «Агрофірма Брусилів» - 7,0 млн. грн.;
ТОВ «АСТ» -5,9 млн. грн;
ТОВ «Долинівське» -5,4 млн. грн;
ПП «Україна» - 6,0 млн. грн;
ТОВ «Папірус універсал» - 4,2 млн. грн
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Доходи населення
Середньомісячна заробітна плата протягом січня-вересня 2017 року зросла
на 54,8 % і становить за звітний період 5099 гривень.
Середній розмір пенсії у 2017 році також зріс на 27,4 % і за станом на
1 січня 2017 року становить 2054,39 гривень.
Станом на 1 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати і
пенсій відсутня.
Пенсійне забезпечення
У 2017 році було забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій
і грошової допомоги з урахуванням їх підвищень 4440 пенсіонерам району. На
їх фінансування спрямовано 94,7 млн. грн. Зазначимо, що надходження від
єдиного внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, по Брусилівському району склали майже 27 млн.грн..
Упродовж 2017 року двічі з 1 травня та 1 жовтня, у зв’язку зі зміною
розміру мінімуму та осучасненням пенсій, підвищено розміри пенсій майже 4
тис. одержувачам, що становить 90% від загальної чисельності пенсіонерів, в
результаті чого, середній розмір пенсій збільшився на 442,2 грн. або 27% та за
станом на 01.01.2018 становить 2054,39 грн.
За січень-грудень 2017 року в Брусилівському cекторі обслуговування
громадян було надано 3496 консультацій з різних питань в т. зареєстровано 540
звернень щодо призначення та перерахунку пенсій. Призначено 163 нових
пенсій, проведено 368 перерахунків за заявами пенсіонерів, підготовлено та
видано 735 довідок про розмір пенсій, 674 довідок ОК- 5. Під час роботи
«гарячої» телефонної лінії отримали консультації 214 осіб. Збільшується
кількість жителів району - користувачів
ВЕб- порталу Пенсійного фонду
України. Протягом 2017 року зареєстровано 565 нових користувачів.

Ринок праці
За підсумками 2017 року послугами Брусилівського районного центру
зайнятості скористалися 789 безробітних осіб, що на 23 % більше, ніж у 2016
році.
До районного центру зайнятості протягом звітного року надійшла
інформація від 107 роботодавців про 455 вільних робочих місць. Порівняно з
відповідним періодом попереднього року кількість роботодавців, які
співпрацювали з центром зайнятості з питання підбору персоналу, збільшилась
на 24 %, кількість вакансій, заявлених роботодавцям для укомплектування
державною службою зайнятості, збільшилась на 13 %.
Кількість укомплектованих вакансій протягом 9 місяців становила 446
одиниць, що на 13 % більше, ніж у 2016 році. Рівень укомплектування вакансій
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становив 97,6 %. Протягом 2017 року за сприяння центру зайнятості
працевлаштовано 451 безробітна особа, що на 9 % більше попереднього року.
Рівень працевлаштування становив 39,4 %.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017 року складав
249 осіб, що на 29 % менше показника попереднього року.
Будівництво та житлово-комунальне господарство
За останніми звітними даними по Брусилівському районі введено в
експлуатацію 425 кв.м. житла, що становить 54,6 % показника минулого року.
Ставищенською сільською радою було проведено реконструкцію
гідротехнічних споруд на суму 960 тис.грн. Також проведено капітальний
ремонт автодороги по вул.. Польовій на загальну суму 620 тис.грн. та поточні
ремонти доріг комунальної власності на загальну суму 960 тис.грн..
Брусилівською селищною радою було проведено поточні ремонти доріг,
благоустрій кладовищ, територій населених пунктів на загальну суму 1 млн.558
тис.грн.
Брусилівською селищною радою було проведено капітальні ремонти
вуличного освітлення в селах Морозівка, Хомутець, Лазарівка, на загальну суму
968 тис.грн.
Проведено капітальні ремонти водогінної мережі в с. Хомутець та
системи водопровідної мережі «Херсонський масив» в смт. Брусилів, на
загальну суму 1 млн .275 тис. грн. Проведено реконструкцію водопровідної
мережі в с. Морозівка на суму 531,4 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт Новоозерянської ЗОШ 1-го ст. -747,9 тис.
грн.
Майже всі об’єкти галузей освіти, культури, охорони здоров’я,
адміністративні приміщення та інші об’єкти, що належать до комунальної
власності Брусилівської селищної ради переведено на альтернативні види
палива.
Проведено капітальні ремонти системи опалення з встановленням
твердопаливного котла в адмінприміщеннях в населених пунктах Нові Озеряни,
Яструбенька, Привороття, Лазарівка на загальну суму –506,1 тис.грн.
Проведено реконструкції котелень та капітальні ремонти систем опалення
у закладах освіти Брусилівської селищної ради (Лазарівка,
Водотиї,
Привороття, Покришів - ДНЗ, Брусилів - ЦЮТ «Мрія» ) на загальну суму 1млн
981 тис.грн.
У сфері цивільного захисту проведено 12 засідань районної комісії ТЕБ
та НС. Проведено 10 обстежень захисних споруд цивільного захисту населення.
Виявлено та знешкоджено 70 вибухо-небезпечних предметів (ВНП) часів
Другої світової війни.
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Релігійна ситуація
Райдержадміністрація проводить постійну роботу щодо реалізації державної
політики в сфері свободи совісті, і як наслідок, упродовж 2017 року не
зафіксовано порушень законодавства в релігійній сфері, які б тягнули за собою
кримінальну чи адміністративну відповідальність.
Протягом 2017 року на території району діяло 43 конфесії Української
Православної церкви. 17 конфесій Української Православної Церкви –
Київського Патріархату, 2 конфесії Римо – Католицької Церкви, 6 – Християн
Віри Євангельської, 2 конфесії адвентистів Сьомого Дня, 2 конфесії
Євангельських християн-баптистів.
Структурні підрозділи райдержадміністрації постійно співпрацюють з
релігійними організаціями та спільно проводять окремі як релігійні так і
державні свята. Також релігійні діячі долучаються до організації та проведення
різних районних заходів. Районна державна адміністрація впродовж звітного
періоду співпрацювала з релігійними громадами району по питаннях надання
гуманітарної допомоги військовим в зоні АТО та жителям східних областей
України.
Міжконфесійна ситуація в районі стабільна. Міжконфесійні та внутрішньо
конфесійні конфлікти відсутні. В районі існує тенденція єдності всіх релігійних
організацій щодо єдиної мети – підтримки українських воїнів, які захищають
цілісність України, окрім УПЦ (Московського патріархату).
Політичних формувань, бізнесових структур, утворених за релігійними
ознаками, в районі не зареєстровано.
Об'єднання громадян, їх участь у суспільному житті району, взаємодія з
ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення належної
суспільно-політичної ситуації в районі.
У районі створено сприятливі умови для розвитку громадянського
суспільства.
7 листопада відбулися установчі збори для формування нового складу
громадської ради при Брусилівській районній державній адміністрації.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.11.2017 № 304
затверджено новий склад громадської ради.
Склад громадської ради, а також протоколи проведених засідань
оприлюднено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці
«Громадська рада».
Райдержадміністрацією
забезпечується
проведення
електронних
консультацій щодо проектів нормативно-правових актів, своєчасне розміщення
на офіційному веб-сайті райдержадміністрації проектів розпоряджень, планів
для проведення консультацій з громадськістю. Разом з проектом надається
інформація про строки проведення таких консультацій та контакти посадових
осіб, яким представники громадськості можуть надсилати свої пропозиції та
зауваження.
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Зростання кількості протестних акцій у 2017 році не спостерігалося.
Протягом 2017 року в районі відбулось дві акції протесту, організованих ГО
"Дістало". Мета акцій: привернення уваги громадськості для запобігання
несанкціонованої та безконтрольної вирубки лісу на території Брусилівського
району.
Більшість акцій були нечисельними (до 100 осіб), проходили без
порушень громадського порядку та суттєво не впливали на суспільно-політичну
та соціально-економічну ситуацію в районі.
Суспільно-політична ситуація в районі стабільна завдяки налагодженій
взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
правоохоронними структурами і громадськістю.
Забезпечення законності, охорона прав, свобод і законних інтересів
громадян.
У районній державній адміністрації створено належні умови для розгляду
письмових звернень та здійснення особистого прийому громадян.
Реєстрація та облік звернень громадян проходить із застосуванням
комп'ютерної програми «Звернення громадян» і відповідає вимогам Інструкції з
діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та Класифікатора звернень громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 858.
Важливе значення надається організації особистого прийому громадян.
Графіки особистих прийомів громадян та роботи «гарячих телефонних
ліній» доведено до відома населення через засоби масової інформації району.
Протягом
2017 року керівництвом райдержадміністрації проведено
загалом 106 особистих та виїзних прийомів.
У районній державній адміністрації працює «гаряча» телефонна лінія з
актуальних питань діяльності органів державної виконавчої влади та вирішення
проблем населення району.
Протягом 2017 року проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян та прийнято відповідні рішення.
Робота із зверненнями громадян в райдержадміністрації, її структурних
підрозділах, виконкомах селищної, сільських рад систематично аналізується,
щоквартально підсумовується та не менше ніж двічі на рік розглядається на
колегії райдержадміністрації.
Протягом 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 511
звернень громадян, що менше в порівнянні з відповідним періодом 2016
року на 9,7 %.
З них - 436 звернень поступило поштою, 75 - під час особистого прийому
громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі 19 звернень
розглянуто під час виїзних прийомів.
За звітний період надійшло 25 звернень від членів багатодітних сімей,
одиноких матерів, 6 - від інвалідів, 31 – від учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 28 - від
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учасників антитерористичної операції в східних областях України, 4 – від
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції та 10 колективних звернень.
Враховуючи колективні звернення, всього до адміністрації звернулося
604 громадянина, порушено 515 питань.
Викликає занепокоєння зростання кількості звернень громадян до органів
влади вищого рівня.
Протягом 2017 року таких звернень було 38 - через центральні органи
влади, 180 – через «Урядову гарячу лінію».
Найчастіше до органів влади вищого рівня зверталися жителі селища
Брусилів, с. Водотиї, с. Долинівка, с. Морозівка, с. Лазарівка, с. Соловіївка,
с. Ставище, с. Хомутець. Це в основному звернення, у яких жителі піднімали
питання щодо нарахування боргу за послугу газопостачання, з питань
оформлення та розміру субсидії та надання матеріальної допомоги.
Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх
зверненнях, є питання аграрної політики і земельних відносин, яких надійшло –
171 (33,2%). Це в основному звернення, про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою та затвердження технічної документації.
На другому місці – питання соціального захисту населення – 137 (26,6%),
це заяви про надання матеріальної допомоги. Слід зазначити, що за допомогою
до райдержадміністрації, як правило, звертаються найменш соціально захищені
категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою
втратили здоров’я і працездатність та учасники антитерористичної операції в
східних областях України.
При районній державній адміністрації створена комісія з питань надання
матеріальної допомоги. За її висновками, цього року з метою підтримки жителів
району було видано 3 розпорядження про надання матеріальної допомоги 9
жителям району на суму 5000,0 грн. Також надано матеріальну допомогу
учасникам антитерористичної операції в східних областях України, внутрішньо
переміщеним особам на суму 15000,0 грн.
На третьому місці за кількістю звернень питання комунального
господарства – 95 (18,4%). В основному це звернення з питань оплати за
теплопостачання.
За відповідний період було взято до уваги та поставлено на контроль 515
питань, порушених у зверненнях. З них – 238 (51,2%) вирішено позитивно, по
277 (53,8%) заявникам дано роз’яснення в межах чинного законодавства.
На контролі залишилося 5 звернень громадян.
На адресу районної, Брусилівської селищної та Ставищенської сільської
рад надійшло і було опрацьовано 2049 звернень, що на 2437 (109%) звернень
менше ніж у 2016 році.
Найбільше звернень громадян розглянуто виконкомом Брусилівської
селищної ради – 1569.
Найчастіше у своїх зверненнях до виконкомів Брусилівської селищної та
Ставищенської сільської рад громадяни зверталися по питаннях аграрної
політики та земельних відносин – 927 (47,4%), на другому місці питання

11

соціального захисту - 647 (33,1%), на третьому – комунального господарства –
64 (3,3%).
Брусилівським відділенням поліції упродовж 2017 року вжито ряд
організаційно-практичних заходів щодо забезпечення правопорядку в районі,
захисту прав і свобод громадян, попередження, розкриття й розслідування
кримінальних правопорушень.
У 2017 році зареєстровано 2774 заяв, повідомлень про вчинення
кримінальних правопорушень та інші події, із яких зареєстровано до ЄРДР
400 кримінальні правопорушення, у тому числі 157 – тяжких та особливо
тяжких.
Викрито 119 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з них
3 неповнолітніх, 19 жінок, 18 осіб, які на момент учинення протиправного
діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 20 - раніше скоювали
злочини.
До суду направлено 115 кримінальних правопорушень, у тому числі 99 – з
обвинувальними актами.
У сфері економічних відносин пріоритетними у викритті і документуванні є
кваліфіковані злочини. Викрито 1 кримінальне правопорушення у сфері
господарської діяльності. На даний час по даному кримінальному провадженні
проводиться досудове розслідування.
У сфері службової діяльності зареєстровано в ЄРДР 6 кримінальних
правопорушень, з яких повідомлено про підозру по 2. До суду з обвинувальними
актами направлено 2 кримінальні провадження.
У ході протидії зловживанням у бюджетній сфері зареєстровано
7 кримінальних правопорушень.
Повідомлено про підозру 1 особі по факту, пов’язаному з використанням
коштів державного бюджету та направлено з обвинувальним актом до суду.
У
сфері
земельних
відносин
задокументовано
1 кримінальне
правопорушення.
На території району проводились оперативно-профілактичні заходи під
умовною назвою «МАК», їх мета – виявлення і знищення нелегальних посівів
маку та конопель, перекриття каналів витоку наркосировини з легальних посівів
у незаконний обіг.
Без урахування закритих зареєстровано 21 кримінальне правопорушення,
пов’язане із незаконним обігом наркотиків.
Направлено до суду –14, у тому числі 7 – з обвинувальними актами.
Спільно з представниками служб у справах дітей Брусилівської районної
держадміністрації постійно проводиться профілактична робота з «кризовими»
сім’ями, забезпечується систематична перевірка умов проживання та виховання
в них дітей.
Уживаються заходи щодо виключення несприятливого побутового оточення
в неблагополучних сім’ях, де виховуються діти, притягнення до
відповідальності батьків, які не виконують належним чином обов’язки по
вихованню дітей.
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З метою недопущення втягнення дітей у пияцтво, його попередження у
дитячому середовищі, постійно проводиться профілактична робота, направлена
на виявлення дорослих осіб, які залучають дітей до вживання спиртних напоїв.
Упродовж 2017 року неповнолітніми особисто або за їх участю скоєно
10 кримінальних правопорушень. До суду направлено 7 кримінальних
правопорушень, з них 5 - з обвинувальними актами.
За втягнення дорослими особами неповнолітніх у протиправну діяльність
(ст.304 КК України) упродовж 2017 року відкрито 2 кримінальні провадження.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про Національну поліцію», Бюджетного кодексу
України, з метою підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо
профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин, що
зумовлюють учинення протиправних дій, забезпечення охорони прав і свобод
громадян, захисту їхнього життя, здоров’я та підтримання публічної безпеки, за
активної підтримки органів місцевого самоврядування та громадськості в районі
затверджено Комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території
Брусилівської селищної ради на 2016 - 2020 роки.
Протягом звітного періоду районною державною адміністрацією
проводилась робота щодо неухильного дотримання та правильного застосування
законів та інших нормативних документів. Організовувалась претензійна та
позовна робота, забезпечувалось представництво районної державної
адміністрації в судах під час розгляду правових питань і спорів. За 2017 рік
взято участь у 28 судових засіданнях.
Протягом 2017 року відділом ведення Державного реєстру виборців
апарату районної державної адміністрації забезпечувалось виконання Закону
України “Про Державний реєстр виборців”, постанов Центральної виборчої
комісії на території району. Виборчих процесів на території району в минулому
році не було.
На підставі нормативно-правових документів, що регламентують роботу
відділу, проводиться періодичне (щомісячне) поновлення бази даних
Державного реєстру виборців з використанням програмних та технічних засобів
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр
виборців”.
Періодичне поновлення Державного реєстру виборців проводиться на
підставі відомостей, що подають до відділу визначені в районі суб’єкти подань.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі
функціонує Центр надання адміністративних послуг при Брусилівській районній
державній адміністрації.
Центр надання адміністративних послуг облаштовано у місці прийому
суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних
документів та надаються необхідні консультаційні послуги щодо їх заповнення.
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Загалом центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації
забезпечено необхідним обладнанням.
Станом на 01.01.2018 центром адміністративних послуг району фактично
надано понад 1612 послуг. Консультаційними послугами ЦНАПу скористалися
понад 500 осіб.
Підготовлено проект розпорядженням голови райдержадміністрацій про
затвердження нового переліку адміністративних послуг, які можуть надаватися
через центри. Їх кількість становитиме 148 найменувань.
Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації
підключений і має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
Оборонна робота та мобілізаційна підготовка
Районною державною адміністрацією проводились відповідні заходи щодо
виконання завдань по відбору громадян на військову службу за контрактом до
Збройних Сил України. Завдяки цьому загалом по району відібрано та укладено
контрактів із 18 чол., що становить 100% від виконання планового завдання.
На строкову військову службу в Збройні Сили України був доведений наряд
20 осіб, направлено до військових частин 20 осіб, що становить 100 % планового
завдання.
Освіта
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі функціонує 8
закладів загальної середньої освіти, 5 закладів загальної середньої освіти І
ступеня, 1 гімназія, 1 НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», 2 НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ступенів-ДНЗ», у яких навчається 1625 учнів.
Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання. Діти з
особливими освітніми потребами відповідно до заяв батьків та рекомендацій
ПМПК навчалися на індивідуальній формі навчання (4 осіб), для 7 осіб
впроваджено інклюзивне навчання.
Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної
середньої освіти.
Саме тому в червні місяці 2017 року було реалізовано проект із
створення комунального опорного закладу «Брусилівська гімназія імені Г.О.
Готовчиця» із філією: Новоозерянська ЗОШ І ступеня.
Із нового навчального року профільне навчання організовано в
Брусилівській гімназії, Брусилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та Водотиївському
НВК. У інших закладах освіти старша школа працює за універсальним
профілем.
Мережа закладів дошкільної освіти відповідає потребам населення. В
районі функціонує 16 закладів дошкільної освіти та 2 навчально-виховні
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комплекси з дошкільними підрозділами, де дошкільну освіту здобуває 540
дітей.
Ефективно працюють позашкільні заклади: ЦДЮТ «Мрія» та дитячоюнацька спортивна школа. Протягом навчального року в ДЮСШ працювали
групи з 6 різних видів спорту (легка атлетика, волейбол, футбол, пляжний
волейбол, спортивне орієнтування, спортивний туризм), в яких виховувалось
242 вихованці. Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою у ДЮСШ,
становив 15%.
Оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості вимагає організації
підвезення учнів до місць навчання. Підвезення учнів сільської місцевості
забезпечують 6 шкільних автобусів.
Актуальним залишається питання харчування учнів у загальноосвітніх
закладах району, що є необхідною умовою якісної освіти.
В районі протягом звітного періоду забезпечувалося безкоштовне гарячим
харчуванням учнів пільгових категорій: дітей-сиріт, учнів, позбавлених
батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
учнів із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах,
учнів, батьки яких брали участь у антитерористичній операції, учнів з сімей, які
переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції.
У всіх загальноосвітніх закладах створено умови для забезпечення
гарячим харчуванням учнів, які харчуються за власні кошти. Середня вартість
харчування на день на одного учня становить 10 гривень. Всього за 2017 рік
використано з місцевого бюджету та батьківських коштів для харчування дітей
на загальну суму 1млн.234,4 тис. грн.
З метою створення умов щодо організації навчально-виховного процесу,
поліпшення матеріально-технічної бази і підготовки закладів освіти до нового
2017-2018 навчального року в усіх загальноосвітніх та дошкільних закладах
району були проведені капітальні та поточні ремонти. На будматеріали та
господарські товари, на ремонт шкіл з місцевих бюджетів було виділено 459 тис.
грн., ремонт садочків – 37,1 тис. грн.
Проведено поточний ремонт каналізації Соловіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів –
49,0 тис. гривень та реконструкцію приміщення в Брусилівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 під сантехнічний вузол – 255,7 тис. грн.
Приведено в належний санітарно-технічний стан діючі фізкультурнооздоровчі й спортивні споруди шкіл. Відремонтовано спортивний інвентар та
обладнання.
У звітному році було побудовано спортивний майданчик з штучним
покриттям в с. Ставище на загальну суму 800 тис. грн.
За 2017 рік по району було охоплено оздоровленням та відпочинком 225
дітей на загальну суму 1млн.113 тис. грн. в тому числі 567 тис. грн. за кошти
місцевих бюджетів.
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Культура
Станом на 01.01.2018 року в районі функціонують 1 селищний Будинок
культури та 19 сільських клубних установ. Діяльність клубних установ була
спрямована на відродження, популяризацію народних традицій, звичаїв та
обрядів, розвиток творчості дітей, організацію змістовного дозвілля та на
розкриття творчих здібностей різних категорій населення.
Протягом року було придбано за кошти бюджету селищної ради
озвучувальне обладнання на суму 10 тисяч гривень для селищного Будинку
культури, відремонтовано поріг селищного Будинку культури на суму 10 тисяч
гривень.
Ставищенською сільською радою було направлено кошти на закупку
акустичної та підсилювальної апаратури підпорядкованих сільських клубних
установ на суму 63тис.грн.
Також , за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
було закуплено музичний центр у Новоозерянський сільський клуб на суму 15
тис. грн та стільці на суму 20 тис. грн.
Протягом 2017 року бібліотечний фонд Брусилівської центральної
бібліотеки ім. Г.М. Ткаченка поповнився виданнями на загальну суму 97,5
тис.грн.
Охорона здоров’я
У 2017 році діяльність медичних закладів району була спрямована на
підвищення якості надання медичної допомоги та збереження здоров’я
населення.
Для медичного забезпечення жителів і проведення всього комплексу
лікувально-профілактичних заходів на території району функціонує:
- КУ «Брусилівська ЦРЛ», до складу якої входять 9 структурних
підрозділів, а саме: відділення анестезіології та інтенсивної терапії (на 8 ліжок),
хірургічне (на 15 ліжок), терапевтичне (на 15 ліжок), педіатричне (на 22 ліжка),
приймальне, стоматологічне, консультативно-діагностичне (на 125 відвідувань
на зміну), патанатомічне відділення та клініко-діагностична лабораторія, а
також денний стаціонар на 20 ліжок. Роботу ЦРЛ забезпечують 146 осіб
персоналу;
- КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської
селищної ради, в структуру якого входять 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (в яких функціонують 20 ліжок денного перебування
хворих) та 10фельдшерських
пунктів. Роботу Центру забезпечують 72
працівники;
На виконання програми «Цукровий діабет» отримано централізовано та з
місцевого бюджету інсуліну на суму 364,9 тис.гривень
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На фінансування програми по профілактиці і боротьбі з туберкульозом
централізовано отримано 255,4 тис.гривень.
На реалізацію цільової соціальна програма протидії захворювання на
туберкульоз на 2017- 2020 роки було виділено з місцевого бюджету та
використано за призначенням 130 тисяч гривень: в.т.ч для КУ «Брусилівська
ЦРЛ» - 58,9 тис.грн. та для КЗ «Центр ПМСД» Брусилівської селищної ради 71,1тис.грн.
За кошти місцевого бюджету та за спеціальні кошти місцевого бюджету
для ЦРЛ закуплено медичне обладнання на суму 33,4 тис.грн.
Для матеріально - технічного забезпечення лікувально- профілактичних
закладів ЦПМСД за кошти бюджету селищної ради придбано комплекти
обладнання на суму 84,3 тис .грн. та медичний інструментарій на
суму 119,5тис. грн..
З обласного бюджету на капітальний ремонт ФП с. Осівці було виділено
та проведено ремонтні роботи в сумі 100,0 тис. грн.
За сприяння народного депутата П.В.Дзюблика України у звітному
періоді для медичної галузі було виділено та освоєно 250 тис.грн. (придбано для
медичного обслуговування населення легковий автомобіль, комп’ютерна техніка
та ін.).
З метою покращення медичного забезпечення населення та доступності
сільського населення до надання медичної допомоги сімейними лікарями,
розпочато впровадження проекту «Поліклініка без черг»: за кошти субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам та за сприяння депутата обласної ради
Рудченка М.М. закуплено 3 комп’ютери та планшети для всіх 17 структурних
підрозділів Центру.
У районі належна увага приділяється роботі з дітьми.
Видано 23 посвідченя батьків багатодітної сім’ї та 50 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї, продовжено термін дії посвідчень 17 особам. Підготовлено
пакет документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
трьом багатодітним жінкам району.
Станом на 01.01.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей
перебуває 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017
року статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
набули 6 дітей. Проведено влаштування в сім’ї громадян 6 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та 1 перевлаштування. 69 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовані в сімейні форми
виховання, що становить на 2 % більше ніж у минулому році.
Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до
загальної кількості дітей району становить 2,5%, даний показник залишився на
рівні минулого року.
На території району функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, 7
прийомних сімей та 1 патронатна сім’я.
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Одним
із
пріоритетних
завдань
служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації є збереження сім’ї для дитини та недопущення
соціального сирітства. У цьому напрямку ведеться робота з дітьми, які
проживають у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. На обліку
в службі перебуває 81 дитина, яка проживає в 29 сім’ях.
За звітний період проведено 17 засідань комісії з питань захисту прав
дитини, де розглянуто 47 питань, що стосуються проблем дітей та 4 засідання
колегії з даних питань.
Соціальний захист населення
Упродовж 2017 року в районі державні види допомог одержали 888 родин з
дітьми, 155 малозабезпечених сімей, 214 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів
на загальну суму 16,03 млн.грн.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про
облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції» станом на 01.01.2018
управлінням праці та соціального захисту населення обліковано 178 внутрішньо
переміщених сімей (214 осіб).
Щомісячна адресна допомога, відповідно до Порядку надання щомісячної
адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505,
призначена 55 сімей (68 осіб), які мають право на її призначення.
З січня по грудень 2017 року виплата адресної допомоги зазначеній
категорії громадян проведена на загальну суму 759,4 тис.грн.
Станом на 1 січня 2018 року субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг отримали 3643 домогосподарств з середнім
розміром 1229 грн. Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги,
перераховано 30,4 тис.грн. Заборгованість склала 23,4 млн.грн.
Субсидію для придбання твердого палива та скрапленого газу призначено
514 домогосподарствам на загальну суму 1,3 млн.грн. Отримали субсидію
готівкою 390 домогосподарств на загальну суму 1,4 млн.грн. Заборгованість з
виплати субсидії готівкою становила 141,5 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 в районі обліковується 128 демобілізованих
військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, яких поставлено на
облік у військкоматах, 3 загиблих (померлих) військовослужбовця - учасника
антитерористичної операції та 1 військовослужбовець безвісти пропавший.
За результатами проведеного обстеження та складання «соціальних
паспортів» для даної категорії осіб встановлено, що основними питаннями, які
порушують учасники антитерористичної операції та їх родини є, зокрема,
надання матеріальної допомоги, психологічної і медичної реабілітації,
забезпечення житлом.
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На виконання Урядового рішення від 19.10.2016 № 719 району було
виділено субвенцію з державного бюджету на загальну суму 568,2 тис.грн. на
виплату грошової компенсації для придбання житла 1 інваліду II групи з числа
військовослужбовців, які безпосередню брали участь в антитерористичній
операції, які перераховані на спеціальні рахунки, відкриті пільговиками в ПАТ
«Державний ощадний банк України».
У 2017 році для проведення професійної адаптації учасників АТО з
державного бюджету району виділено 18,6 тис.грн.
Управлінням праці та соцзахисту населення було укладено 2 договори на
професійне навчання 2 осіб з числа учасників АТО на цю суму, які пройшли
професійне навчання на курсах водіїв автотранспортних засобів.
У минулому році у санаторіях України оздоровлено 9 осіб - учасників АТО,
а також на ТОВ „Ортотех – сервіс ГМБХ” 1 особі протезовано верхню кінцівку.
До інтернатних установ направлено 2 інвалідів.
У санаторно-курортних закладах України у 2017 році оздоровлено
6 ветеранів війни та інвалідів.
Виплату грошової компенсації за невикористане право на санаторнокурортне оздоровлення проведено 1 інваліду війни на суму 440 грн.
Через управління праці та соціального захисту населення у 2017 році видано
пільговій категорії громадян 24 технічних засобів реабілітації.
Проведено виплату грошової компенсації на бензин, ремонт та технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 33 особам з
інвалідністю різних груп та категорій на загальну суму 11,1 тис. грн.
65 громадянам надано одноразову матеріальну допомогу за рахунок коштів
державного та районного бюджетів на загальну суму 40,8 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 в районі проживає 3251 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи громадян, в тому числі 768 потерпілих дітей.
На проведення компенсаційних пільг та виплат громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2017 році надійшло
5,5 млн.грн., які відповідно до норм чинного законодавства спрямовано за
призначенням у повному обсязі.
Упродовж минулого року у санаторно-курортних закладах оздоровлено
17 постраждалих громадян віднесеним до І категорії інвалідність яких пов’язана
з наслідками аварії на ЧАЕС.
Упродовж 2017 року з аптечними установами та стоматологічними
закладами укладено 2 договори та проведено їм відшкодування на основі
наданих реєстрів та актів виконаних робіт, зокрема: аптечним установам – 50
тис.грн.; стоматологічним закладам – 82 тис.грн.
За звітний період робочою групою з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення проведено 18 рейдів та 65 обстежень під час яких
виявлено 146 працівників без оформлення трудових відносин. Приватні
підприємці та підприємства в яких виявлено порушення уклали 144 трудових
договорів з працівниками.
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Інформаційна діяльність
У районі діє громадсько-політичний тижневик Брусилівщини
«Відродження», тиражем 1900 примірників.
Систематично оновлюються всі рубрики та розділи офіційного веб-сайту
райдержадміністрації (http://www.brusyliv-rda.gov.ua/).
Районн а державна адміністрація спільно з районною та Брусилівською
селищною радами проводять державні свята, вшанування загиблих воїнів різних
часів, фестивалі, конкурси та інші свята. Упродовж 2017 року проводились
заходи щодо підтримки учасників бойових дій району, матерів загиблих в зоні
АТО, вшанування відомих людей району, трударів, переможців різних
конкурсів, матерів-героїнь та
ін. Всі заходи оперативно та своєчасно
висвітлюються в районних засобах масової інформації.
Керівниками управлінь, відділів та служб райдержадміністрації своєчасно
забезпечено інформаційне наповнення розділів веб-сайту райдержадміністрації в
мережі Інтернет про їх діяльність.
З 1 січня до 31 грудня 2017 року на веб-сайті райдержадміністрації
розміщено 760 інформацій.
Створена та функціонує сторінка Брусилівської районної державної
адміністрації у facebook.
(https://www.facebook.com/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%
D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-1467311370016535/)
Основні
теми,
які
висвітлювалися
на
офіційному
веб-сайті
райдержадміністрації та в районній газеті «Відродження»: впровадження
реформи децентралізації, залучення до контрактної армії, субсидіювання,
енергоефективність, соціальний захист учасників антитерористичної операції,
внутрішньо переміщених осіб, надання безоплатної правової допомоги,
відзначення державних свят та пам’ятних дат у 2017 році тощо.
Інформаційна діяльність в районі здійснюється відповідно до діючих
нормативно-правових актів задля забезпечення інформаційної безпеки.

