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ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ 

У відповідності до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», діючи на засадах законності, пріоритетності 
прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів Срібнянська 
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу 
владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною 
радою. 

За звітний період зусилля районної державної адміністрації були зосереджені 
на таких основних завданнях: 

• виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

• забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;  
• виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку громадян; 
• забезпечення охорони здоров’я, освіти;  
• гарантії соціального захисту населення; 
• підготовка та виконання бюджету району;  
• забезпечення плідної взаємодії з органами місцевого самоврядування  

району; 
• реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Срібнянською 

районною радою повноважень. 
У здійсненні повноважень районна державна адміністрація взаємодіяла із 

Срібнянською селищною та районною радами, керівниками підприємств, установ, 
організацій, громадськими об’єднаннями. Добре розуміємо і свій рівень 
відповідальності за ефективність їх реалізації.   

 

1. Розгляд звернень громадян.   
 

Зв’язок між державою та громадянином, вирішення життєво важливих проблем 
окремої людини є пріоритетом у роботі районної державної адміністрації. Протягом 
2019 року з метою розв’язання своїх проблем до районної державної адміністрації 
звернулись 159 осіб ( у 2018 – 144) , надійшло 61 письмове звернення громадян, що 
на 7 звернень менше, ніж у 2018 році.  

 У зверненнях було порушено 159 питань, з них 55% - стосувались соціального 
захисту, 10% склали питання аграрної політики і земельних відносин, 5% – праці й 
заробітної плати, по 1% – охорони здоров’я, транспорту і зв’язку та освіти, по 1% – 
комунального господарства та житлової політики. 

Решту 45 звернень становили інші питання життєдіяльності району. 

92 звернення вирішено позитивно.  

Протягом 2019 року до районної державної адміністрації надійшло на розгляд 
43 запити на публічну інформацію(44 запити в 2018 році), скеровані електронною 
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поштою. Запити на отримання публічної інформації розглянуто у термін, 
передбачений Законом України від 13.01.11 № 2939-VI «Про доступ до публічної 
інформації». Двоє із запитів було перенаправлено належному розпоряднику 
інформації з одночасним повідомленням запитувача. 

У 2019 році керівництвом районної державної адміністрації та керівниками її 
структурних підрозділів згідно затвердженого графіку проведено 24 прямих 
телефонних ліній з населенням району. Всього громадянами було порушено 23 
питання, які стосувалися виплати орендної плати, нарахування субсидій, 
працевлаштування, оплати праці, ремонту доріг та інші.  

2.  Організаційно-кадрові питання 
 

Протягом 2019року організаційно-кадрова робота районної державної 
адміністрації була спрямована на досягнення збалансованого економічного і 
соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів. 

Відповідно до щомісячних планів-календарів основних заходів апарату 
райдержадміністрації та квартальних планів райдержадміністрації проводились 
наради з посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, 
установ, організацій району. Згідно з планами роботи управління, відділів 
райдержадміністрації – наради-семінари з спеціалістами відповідних галузей. 

 З метою координації, аналізу зробленого та вирішення основних питань 
щопонеділка проводилися наради із першим заступником голови, керівником 
апарату районної державної адміністрації, начальниками управління, відділів, 
керівниками окремих служб районної державної адміністрації. 

Значна увага приділялася зустрічам з різними категоріями населення, а також 
співпраці з політичними партіями, громадськими організаціями, направленої на 
досягнення політичної стабільності в районі, на розвиток та становлення 
громадянського суспільства.  

Забезпечуючи відкритість та прозорість дій органу виконавчої влади, широку 
поінформованість населення, робота районної державної адміністрації регулярно   
висвітлюється на офіційному вебсайті районної державної адміністрації, на 
апаратних нарадах, семінарах. 

Вдосконалення правової та кадрової роботи позначилось на поліпшенні 
якісного складу державних службовців, підвищенні їх кваліфікації, контролю за 
виконанням посадових обов’язків, виконавської дисципліни. 

До складу районної державної адміністрації входить апарат та                            
7 структурних підрозділів : 4 відділи, 1 служба, 2 сектори. В районній державній 
адміністрації також налічуються З посади, які є поза штатом структурних 
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підрозділів: головний спеціаліст з питань контролю, головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції та державний реєстратор юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців. 4 структурних підрозділів районної державної 
адміністрації  із статусом юридичних осіб публічного права та 3 без статусу 
юридичних осіб публічного права. 

 

Станом на 01 січня 2020 року в районній державній адміністрації 
налічується 2 вакантні посади, а саме: в апараті – 1, в структурних підрозділах 
районної державної адміністрації-1. 

Станом на 01.01.2020 року штатна чисельність працівників в районній 
державній адміністрації складає 50 чоловік, що в порівнянні з штатною чисельністю 
станом на 01.01.2019 на 5 одиниць менше. Проведено ряд заходів для приведення у 
відповідність структури районної державної адміністрації з метою виконання всіх 
функціональних обов’язків. 

 

У районній державній адміністрації працює 3 магістри державного управління. 
 

Відповідно до вимог чинного законодавства призначення державних 
службовців відбувається за результатами конкурсного відбору. Зокрема, у 2019 році 
1 особа призначена за результатами конкурсного відбору.  
       Державні службовці підвищують кваліфікацію також шляхом самоосвіти 
та у відповідних навчальних закладах. Протягом звітного періоду 12 державних 
службовців пройшли навчання у державному навчальному закладі "Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ та організацій" Чернігівської обласної державної адміністрації. Із 
них: 2 – за професійною програмою «Ділове українське мовлення у сфері 
державного управління, 8 – за програмою тематичних короткострокових семінарів 
та 2 – в рамках тематичного постійно діючого семінару. Ще 1 особа підвищили 
кваліфікацію у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Чернігівської області.  

За підсумками проведення засідань Колегії районної державної адміністрації у 
2019 році прийнято 25 рішень та розпоряджень, які перебувають на постійному 
контролі, оформлено 12 протоколів, чотири витяги із протоколу засідання членів 
Колегії районної державної адміністрації, шість інформаційних повідомлень, 
розглянуто 35 питань. У порівнянні з минулим 2018 роком суттєвих змін не 
відбулося. 

За 2019 рік головою районної державної адміністрації видано 149 розпоряджень 
з основної діяльності, що на 223 розпорядчих документів менше відповідного 
періоду минулого року, взято на контроль 20 розпоряджень (різниця становить на 11 
документів).   
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ІІ.  БЮДЖЕТНА СФЕРА 
 

Доходи зведеного бюджету Срібнянського району за 2019 рік виконані в сумі 
53 134,8  тис.грн, при  плані за звітний період з урахуванням внесених змін   57 127,4 
тис.грн, що становить 93,0 % , в тому числі: 

- доходи загального фонду бюджету  виконані на 93,1 % (план з 
урахуванням змін 56 382,5 тис.грн, факт  52 500,4 тис.грн); 

-  доходи спеціального  фонду виконані на 85,2 % (уточнений план 744,9 
тис.грн, факт 634,4 тис.грн)    

Власні доходи загального фонду бюджету за 2019 рік виконані в сумі 1667,8 
тис. грн., що становить 90,8 % . 

За звітний період до загального фонду надійшло з державного та місцевого 
бюджетів дотацій в сумі 12756,5 тис.грн в т.ч.  

- базової дотації  235,1 тис.грн.;  
- додаткова дотація  751,1 тис.грн.; 
- додаткова дотація з місцевого бюджету 11770,3 тис. грн.. 
Субвенції з Держбюджету бюджету та з місцевих бюджетів 37 864,2 

тис.грн. 

Іншої субвенції з обласного, селищних та сільських бюджетів 211,9 тис.грн. 

Фактичні надходження зменшились проти відповідного періоду минулого року 
на 32 695,7 тис. грн. 

Видатки за 2019 рік виконано в цілому у сумі 53 349,5 тис.грн. , або  92,6 % до 
річних бюджетних призначень. У порівнянні  з 2018 роком  видатки зменшились на 
41 203,0 тис.грн. або на 43,6 % 

Видатки загального фонду по району за звітний період становлять 51 693,5 
тис.грн., що складає 91,7 % до уточнених призначень на рік. 

У розрізі функціональної класифікації найбільшу питому вагу займають 
видатки на фінансування установ освіти - 3,7 % , охорони здоров"я – 28,2 %. На 
соціальний захист і соціальне забезпечення спрямовано 60,2 % , культуру і 
мистецтво – 0,3 % , державне управління – 6,0 % видатків загального фонду. 

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду ( без врахування між 
бюджетних трансфертів ), займає виплата заробітної плати з нарахуваннями - 
21904,1 тис.грн. , або 87,0%, проплата спожитих енергоносіїв - 1633,8 тис.грн., або 
6,5% , інші захищені статті – 496,0 тис.грн.,або 1,9%, інші видатки 1147,4 тис.грн., 
або 4,6 %. 
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Заборгованість по заробітній платі та енергоносіям станом на 01.01.2020 року 
відсутня 

 

ІІІ. ЕКОНОМІКА 
 

1. Промисловість 

На території району господарську діяльність здійснюють два промислових 
підприємства ТОВ „Срібнянський молокозавод” та ТОВ "Лісова казка "Центр 
Україна". 

ТОВ „Срібнянський молокозавод” у минулому році надавав послуги по 
охолодженню молока ТОВ "Ічнянський завод сухого молока та масла". Протягом 
2019 року послуг надано на загальну суму 2380,6 тис. грн. (в 2018 році на суму 
1898,6 тис. грн.). ТОВ "Лісова казка центр Україна" здійснює виробництво 
кисломолочних напоїв "Тан" та "Айран", даної продукції у 2019 році вироблено 
286,6 тонн на загальну суму 3190,5 тис. грн., в 2018 році виробництво становило                   
353,6 тонни на загальну суму 3385,8 тис. грн. 

У минулому році ДП „Срібнерайагролісництво” обсяги заготівлі 
лісопродукції склали 1445,0 тис. грн., що на 116,7 тис. грн. менше ніж у 2018 році 
(1561,7 тис грн.) 

За 2019 рік філією "Срібнянський райавтодор" ДП "Чернігівоблавтодор" 
ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" значно зменшено обсяг виконаних 
робіт. У звітному періоді робіт виконано на 6755 тис грн, проти 10952 тис. грн. у 
2018 році. 

Важливою ланкою в економіці є мале підприємництво, яке являється 
невід`ємним елементом конкурентного механізму, дає ринковій економіці гнучкість, 
мобілізує фінансові і виробничі ресурси, вирішує проблему зайнятості та інші 
соціальні проблеми. Проте, кількісні показники, як і в попередні роки, не набувають 
бажаних темпів розвитку. Так, станом на 01.01.2020 року в районі було 
зареєстровано 16 малих підприємств, а на 01.01.2019 року їх було 17. Станом на 
01.01.2020 року фізичних осіб-підприємців налічувалося 180 осіб, станом на 
01.01.2019 року їх чисельність становила 182 особи. Також на території району 2 
середніми підприємствами здійснюється господарська діяльність (СТОВ 
"Батьківщина" та ТОВ "Обрій"). 

За 2019 рік до місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів середнього 
підприємництва надійшло 45153 тис. грн. надходжень, що становить 65,6 % від 
загальної суми надходжень та 4602,8тис. грн. від діяльності суб'єктів малого 
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підприємництва (юридичних і фізичних осіб), що становить 6,7 % від загальної суми 
надходжень. У 2018 році обсяги надходжень відповідно становили 41372,8 тис. грн. 
та 4464 тис. грн. 

У 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій для Срібнянської центральної районної лікарні та КНП “Срібнянський 
центр первинної медико-санітарної допомоги” Срібнянської районної ради було 
придбано медичне обладнання, для Харитонівського ФАПу придбані меблі й 
медичне обладнання також, здійснено будівництво навісу автобусної зупинки в 
с. Васьківці. Субвенція виділена в сумі   360 тис грн. Залишок коштів, що утворився 
в результаті економії склав 4406,87 грн., було повернуто до державного бюджету. 

Угоди між автоперевізниками та районною державною адміністрацією на 
перевезення пасажирів автотранспортом не укладались. На території Срібнянського 
району спеціалізовані автотранспортні підприємства, які обслуговують приміські та 
міські маршрути загального користування, що не виходять за межі району 
(внутрірайонні маршрути) відсутні. Районний центр та населені пункти району 
обслуговуються транзитними маршрутами загального користування. З метою 
надання якісних і безперебійних послуг при відправленні пасажирів в рейс, 
придбанні квитків в  смт Срібне функціонує автостанція. В межах району підвіз 
жителів  сіл до районного центру на роботу та в особистих цілях здійснюється 
автобусами та маршрутками СТОВ «Батьківщина». 

Протягом 2019 року розпорядниками бюджетних коштів при здійсненні 
допорогових закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZorro 
товарів, робіт і послуг придбано на загальну суму 533 тис. грн. В результаті чого 
вдалося зекономити 36,7 тис. грн. бюджетних коштів. Закупівельна сума та 
зекономлені кошти незначні, оскільки об’єкти соціальної інфраструктури передані 
до громади. 

 

2.  Аграрний комплекс 
 

       В умовах кризи кожен регіон повинен чітко усвідомити, на що робити ставку, 
які переваги виявляться продуктивними. У нашому випадку це – добре розвинене 
сільське господарство, яке незважаючи на свою ризикованість у зв’язку із 
залежністю від погодних умов і консервативністю ведення господарства, 
залишатиметься стратегічною галуззю економіки.  
       За 2019 рік сільськогосподарськими агроформуваннями району вироблено 
валової продукції, в порівняльних цінах 2010 року, на суму 282,8 млн. грн., що 
більше минулого року на 2,3 млн.грн. (в процентному відношенні це 100,8 відсотків 
до минулого року).   
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        В галузі тваринництва виробництво валової продукції склало 28,4 млн.грн., що 
становить 114,1 % до минулого року (збільшилося на 3,5 млн.грн.). Позитивом 
збільшення виробництва валової продукції стало те, що сільськогосподарське 
товариство «Батьківщина» збільшило поголів’я великої рогатої худоби проти 
минулого року; ВРХ на 342 голови, в тому числі, корів на 278 голів, що послужило 
збільшенню виробництва молока та м’яса в живій вазі. 

         В галузі рослинництва виробництво валової продукції склало 254,4 млн.грн., 
це на рівні минулого року . 

        В 2019 році урожай зернових культур склав 224,7 тис.тонн в заліковій вазі, 
урожайність – 89,4 ц/га, що є непоганим показником в області. 

        Урожайність озимої пшениці становить 58,5 ц/га намолочено 34,8 тис.тонн , 
але найбільший вал зерна дала кукурудза 189,0 тис.тонн, урожайність становить 
100,0 ц/га (в товаристві «Батьківщина» намолочено 174,3 тис. тонн кукурудзи, 
урожайність-101,1 ц/га) , технічних культур намолочено, сої – 6,2 тис. тонн, 
соняшнику 0,8 тис.тонн   

 Площа зернових культур в 2019 році становила 25144 гектарів, технічних 3065 
гектарів, під кормовими культурами -1805 гектар.                                                           

        Під майбутній урожай 2020 року сільськогосподарськими агроформуваннями 
району посіяно 5125 га озимини, в тому числі 4925га-озима пшениця, 500га-озимий 
ячмінь. 

        Для потреб тваринництва в маркетинговому році сільськогосподарські 
підприємства заготовили 4150 тонн сіна, 20 тис.тонн силосу, та 5100 тонн 
концентрованих кормів, що становить по 32,0  кормових одиниць на кожну умовну 
голову худоби. 

        Зокрема, станом на 1 січня 2020 року на фермах сільськогосподарських 
підприємств, в порівнянні з минулорічним періодом, збільшилась чисельність 
великої рогатої худоби на 157 голів, або 3,7 %, і становить- 4415 голів в тому числі 
корів – на 177 голів, або 9,8 %, становить- 1976 голів. 

 Кількість свинопоголів"я збільшилася на 234 голови проти минулого року,та 
налічує 583 голови. 

 За звітний період, як свідчить статистична інформація, в господарствах району 
вирощено в живій вазі 463,6 тонн м"яса, що складає 102,1 % минулорічного обсягу 
його виробництва, а також надоєно 9223,7 тонн молока, це на 16,7 % (1319,7 тонн) 
більше, ніж було вироблено торік на цю дату. Збільшення виробництва молока 
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пояснюється тим, що поголів’я корів молочного напрямку збільшено 
сільськогосподарським підприємством СТОВ «Батьківщина» . 

В 2019 році підвищилася проти минулого року, продуктивність молодняку худоби. 
Так за моніторинговий рік середньодобові прирости ВРХ на вирощуванні та 
відгодівлі складають – 737 грам, свиней - 301грам. 

 В тваринництві своєчасно виконується комплекс ветеринарно-профілактичних 
заходів, не допущено захворювань та загибелі тварин. 

        В агропромисловому комплексі району зайнято 1054 штатних працівників. 
Заробітна плата одного штатного працівника в 2019 році зросла на 33,0 %  і 
становить 9644 грн.(в грошовому еквіваленті збільшилась на 2394 грн.). Фонд 
оплати праці склав 121,9 млн. грн. 

        Сільськогосподарськими агроформуваннями району укладено 5513 договорів 
оренди земельних часток (паїв). Площа орендованих земельних часток (паїв) 
становить 20,4 тис.га. Загальний розмір орендної плати відповідно до договорів 
оренди складає 30,9 млн.грн. За 2019 рік орендарями земельних часток (паїв) 
виплачено 30,9 млн.грн, це 100 відсотків до загальної суми виплати. Передбачений 
розмір орендної плати у відсотках в районі становить 11,3 % від грошової вартості 
земельної частки (паю). Це є найбільшим показником в області. В 2019 році 
відсоток орендної плати орендарями встановлений на рівні 13 %, а СТОВ 
«Батьківщина» с.Калюжинці з жовтня місяця встановила 17 відсотків. 

         В поточному році сільськогосподарське підприємство СТОВ «Батьківщина» 
с.Калюжинці інвестувало в будівництво елеватора, придбання техніки та інші 
активи - 154,3 млн. грн. Раніше в районі дане підприємство ввело в експлуатацію 
зерносушильний комплекс потужністю 1,5 тис. тонн за зміну, який працює на повну 
потужність, це для району створення більше 30 нових робочих місць .  

В аграрному секторі економіки району ми маємо певні успіхи, позитивні 
тенденції, тому не повинні зупинятись на досягненнях сьогодення, а думати і 
працювати на перспективу. 

3. Інвестиційна діяльність 

Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за 
ІУ квартали 2019 року за оперативними даними становить 158,9 млн. грн. У 2018 
році в районі освоєно капітальних інвестицій в сумі 114,1 млн. грн. Головним 
джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і в попередні роки, залишаються 
власні кошти підприємств. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, 
обладнання, інвентар та транспортні засоби – майже 80% усіх інвестицій У звітному 
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періоді сільгосппідприємством СТОВ «Батьківщина» проводилися роботи по 
реалізації інвестиційного проєкту з будівництва елеватора для зберігання олійних і 
зернових культур. 

У звітному періоді СТОВ "Батьківщина" продовжувалися роботи по реалізації 
інвестиційного проєкту з будівництва елеватора для зберігання олійних і зернових 
культур. 

ІV.  РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

1.  Будівництво та житлові програми 
 

В зв’язку з складною економічною ситуацією будівництво у районі майже не 
проводиться. Відсутність містобудівної документації на місцевому рівні 
унеможливлює подальший розвиток населених пунктів. Ряд сільських та селищних 
рад оновили топографічні плани населених пунктів чим зробили перший крок до 
розробки генеральних планів. Протягом 2017-2019 років було оновлено 
топографічні плани 12 населених пунктів району на загальну суму 640,67 тис. грн. 
Не оновленими залишаються топографічні плани 17 населених пунктів району 

Станом на 01.01.2020 року державним підприємством «Укргеоінформ» 
проведено оновлення топографічних зйомок у селищі міського типу Срібне та селах 
Калюжинці, Артеменкове, Никонівка, Сокиринці, Васьківці, Горобіївка, Точене, 
Савинці, Карпилівка, Лебединці, Олексинці.  

22.02.2018 року Васьковецькою сільською радою заключено договір з ДП 
«ЦИВІЛЬБУД» на розробку генерального плану та плану зонування с. Васьківці на 
суму 110,495 тис. грн. 

22.03.2018 року Срібнянською селищною радою заключено договір з ДП 
«ДІПРОМІСТО» на розробку генерального плану смт Срібне на суму 684,2 тис. грн., 
який на сьогодні виготовлений та, відповідно, затверджений селищною радою. 

В 2019 році Срібнянською селищною радою заключено договір з ТОВ «ІНТЕР-
ГРАД» на розробку генеральних планів с. Карпилівка на суму 100 тис.грн та 
с.Лебединці - 90тис.грн.  

        Робота щодо забезпечення населених пунктів району містобудівною 
документацією продовжується.  
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2.  Дорожня інфраструктура  
 

З метою забезпечення належного стану і безпеки руху основних транспортних 
шляхів, що функціонують на території Срібнянського району і з’єднують усі 
населені пункти з смт Срібне в 2019 році  проведені ремонтні роботи зокрема: 

Проведений ямковий ремонт автомобільної дороги державного значення за 
кошти Служби автомобільних робіт: 

• Н-07 (Київ- Суми-Юнаківка) на суму 4,5 млн. грн., загальною площею  
8,250 м2; 

• Т-25-30 (Прилуки-Варва-Срібне-Обухове) на суму 210 тис. грн., загальною 
площею 375 м2; 

• Р-68 (Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринці-Н-07) на суму 750 тис.грн., 
загальною площею 1250м2; 

Проведено поточно середній ремонт на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету на 
загальну суму 4632,9 тис грн. , а саме: 

-О520404 - Варва-Хукалівка-Поділ-0,6км на суму 2743,0 тис.грн.                          
-О251904    -     Гнатівка-Горобіївка- Савинці -0,4 км на суму 1889,9 тис грн. 

Проведено поточно середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах району : 

 - вул. Гагаріна смт Срібне -400 м на суму 1098,8 тис.грн (кошти субвенції з     
   державного бюджету місцевим бюджетам -890,3тис.грн), 

         - вул. Шкільна смт Срібне -1,2 км на суму 3302тис. грн. (кошти субвенції) 
Протягом 2019 року вдалось повністю провести роботи з: 

         - капітального ремонту даху та утеплення фасаду Сокиринської ЗОШ І-ІІІ ст. 
на суму 761,6 тис грн. (профінансовано з державного бюджету 551,2 тис грн. ,з 
місцевого бюджету 210,4 тис.грн). 

          - проведена реконструкція системи вуличного освітлення із заміною 
електричних опор в населених пунктах Срібнянської селищної ради а саме: с.Поділ 
,с.Гриціївка с.Горобіївка, с.Харитонівка та смт Срібне на суму 1439,6тис. грн.( в 
тому числі за кошти місцевого бюджету 86,9 тис.грн) та Васьковецької сільської 
ради по вул. Л.Українки,вул. Молодіжна, вул.Гагаріна та вул. Шкільна на суму 
153,1тис.грн. 
 

V. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  
 

В Срібнянському районі житлово-комунальним обслуговуванням займаються 
два підприємства. Це КП «Комунгосп» та ВАТ «Облтеплокомуненерго». Метою цих 
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підприємств являється забезпечення потреб населення та об’єктів соціальної сфери 
послугами житлово-комунального господарства.  

Протягом 2019 року послуг житлово-комунального господарства надано на 
загальну суму 1551,7 тис. гривень, в т. ч населенню 934,4 тис. грн. Для порівняння 
за 2018 рік послуг  житлово-комунального господарства надано на суму 1354,7 тис. 
грн, в т. ч населенню 857,9 тис.грн. Рівень оплати за надані житлово- комунальні 
послуги становить 100%. 

До наданих послуг входять водопостачання, вивіз нечистот та твердих 
побутових відходів, благоустрій прибудинкових територій, прибирання вулиць та 
доріг комунальної власності від снігових заметів, посипка протиожеледними 
матеріалами вулиць та інші. В 2019 році були введені нові послуги, а саме: 
викошування трави на території Срібнянської селищної ради та ритуальні послуги. 
За минулий рік було піднято та реалізовано 71,2 тис.м3 води, вивезено 1123м3 
сміття та 9302 м3 рідких нечистот. 

Дільницею ПАТ «Облтеплокомуненерго», надаються послуги по забезпеченню 
населення та соціальної сфери теплом у зимовий період. За 2019 рік підприємством 
надано послуг з теплозабезпечення населення на суму 439,8тис.грн,тоді як за 2018 
рік 316,1 тис. гривень. Проведена повністю заміна тепломережі від автостанції до 
житлового будинку по вул. Миру 51а, а також установлена теплова камера і 
замінена теплотраса між майстернею та тракторним класом Срібнянської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Дані роботи проводились силами ПАТ «Облтеплокомуненерго» на загальну суму 
156,578 тис.грн. 

На виконання програми Державної підтримки населення до переходу на 
альтернативне опалення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
від 17.10.2011р № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері 
енергоефективності та енергозбереження в районі за 2019 рік оформлено 17 
кредитів на суму 368,6 тис грн. а саме: заміна віконних блоків на енергозберігаючі – 
13 кредитів на суму 306,1 тис.грн., придбання котла -1 на суму 13,6 тис 
грн.,утеплення житла -3 на суму 49,0 тис.грн. 

В рамках весняного та осіннього місячників з благоустрою проведені роботи з 
наведення належного стану на територіях підприємств, установ, 
організацій,селищних та сільських рад. Для виконання цих заходів профінансовано 
2552,8 тис грн. із місцевого бюджету. 

 
VІ.  РИНОК ПРАЦІ  

Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – забезпечення 
права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист. За 2019 рік у центрі 
зайнятості взято на облік 205 безробітних громадян. Загалом упродовж 2019 року 
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перебувало на обліку та отримувало комплекс соціальних послуг 373 безробітних 
громадян. Упродовж року знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності 
шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 325 громадян( у 
2018 році - 278). 

Райдержадміністрацією здійснюється постійний контроль за повнотою 
надходжень доходів до районного бюджету та фінансування заробітної плати і 
соціальних виплат. Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості 
за 2019 р. на підприємствах району становить 9240 грн (2018рік середня з\п – 6,7 
тис. грн.). 

VII.  СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 
 

1. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення . 
Районною державною адміністрацію постійно проводилась робота по 

забезпеченню соціального захисту населення через надання соціальних послуг у 
вигляді різних видів виплат, допомог, субсидій, компенсацій та пільг окремим 
громадянам. 

Відділом грошових виплат і компенсацій прийнято 2074 заяв від громадян 
району на отримання соціальних допомог і субсидій. 

        Нараховано допомог згідно Закону України “Про державну допомогу сім”ям з 
дітьми” 3138 одержувачам на суму 4883,1 тис.грн., “Про державну допомогу 
малозабезпеченим сім”ям” – 360 одержувачам на суму 1841,7 тис.грн., “Про 
державну допомогу інвалідам з дитинства і дітям інвалідам” – 1776 одержувачам на 
суму 3509,1 тис. грн., ТДД  14 чол. – 23,1 тис.грн. 

        Виплачено  допомог інвалідам з дитинства та дітям інвалідам - 3509,1 тис.грн., 
допомог сім”ям з дітьми – 4887,1 тис.грн., ДСД малозабезпеченим сім”ям – 1841,7 
тис.грн, ТДД – 23,1 тис.грн. 

        Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги отримують 13 
осіб. Станом на 01.01.2020 року нараховано 25,3 тис.грн. 

      Нараховано субсидій 2220 сім’ям на оплату житлово комунальних послуг в 
сумі 9397,4 тис. грн. 

       Станом на 01.01.2020 року всього кількість сімей, які отримують субсидію на 
житлово-комунальні послуги становить 1791.  

       На придбання твердого палива та скрапленого газу прийнято 329 заяв від 
громадян району.    
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Компенсацій на щорічне оздоровлення і харчування згідно Закону України 
„Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” нараховано  на суму 244,0 тис.грн. 

        Станом на 01.01.2020 року в управлінні соціального захисту населення 
знаходиться на обліку 2938 осіб, які мають право на пільги.       

      За даний період надано пільг на житлово-комунальні послуги особам, які мають 
право на пільги, на суму 2443,8 тис. грн. 

Забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 26 осіб.  

Надзвичайно важливу роль у соціальному захисті людей похилого віку відіграє 
районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). При ньому створено відділення соціальної допомоги вдома, яке обслуговує 
386 осіб, відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги, на 
обслуговуванні в якому знаходяться 574 особи. У стаціонарному відділенні для 
постійного або тимчасового проживання пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян проживає 17 осіб. Відділення денного перебування налічує 373 особи. 
Надано послуг 1394 особам, які потребували різних видів соціального 
обслуговування. 

2. Соціальний захист учасників АТО, членів їх родин та внутрішньо- 
переміщених осіб. 

З 2015 року в районі діє місцева програма медичної, психологічної, професійної 
реабілітації та соціальної адаптації учасників  антитерористичної операції та членів 
їх сімей. 

З метою поліпшення роботи по соціальному захисту сімей мобілізованих до лав 
Збройних Сил України, уточнено списки учасників АТО, обстежено сім’ї та надається 
допомога родинам у вирішенні проблемних соціально-побутових питань. 

112 військовослужбовців мають статус «Учасник бойових дій» та користуються 
пільгами. 

Станом на 01.01.2020 р. видано 2 путівки на безкоштовне санаторно-курортне 
лікування інвалідам - спинальникам, та 2 путівки для учасників БД АТО, 1 путівка 
на проходження психологічної реабілітації учасника БД АТО, 2 путівки на 
безкоштовне санаторно-курортне лікування інвалідам загального захворювання.       

Станом на 01.01.2020 року в районі налічується 22 внутрішньо переміщені сім’ї. 
Протягом 2019 року на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам виплачено кошти в сумі 453,1 тис.грн. 

  



16 
 

Протягом звітного періоду Срібнянським сектором обслуговування громадян 
(сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській 
області забезпечено виконання завдань, визначених законодавчими та 
нормативними актами,  Положенням про структурний підрозділ в частині прийому 
та обслуговування застрахованих осіб, що перебувають на обліку в територіальному 
Пенсійному фонді , як одержувачі пенсії, осіб, які мають право на призначення 
пенсії, виплати допомоги на поховання , страхувальників з питань пенсійного 
забезпечення  та функціонування Реєстру застрахованих осіб.  

Срібнянським сервісним центром здійснювалися заходи, спрямовані на 
створення необхідних умов для  реалізації конституційного права громадян на 
звернення та особистий прийом, оперативне вирішення проблем, які турбують 
жителів району, усунення причин, що породжують скарги.  

В 2019 році стаціонарно прийнято 3769 осіб, дистанційно за номером «гарячої 
телефонної лінії» - 198 осіб  

На виконання норм Закону України «Про адміністративні послуги» видано 
140 пенсійних посвідчень. 

Спеціалістами сервісного центру проводилася робота, щодо інформування 
громадян району по запровадженню нових сервісів Фонду – звернення за пенсією «в 
один дотик», «Пенсійний фонд України у смартфоні». Опубліковано 8 статей в 
районній газеті «Срібнянщина», розповсюджено 305 буклетів та брошур, проведено 
6 занять в «Школі майбутній пенсіонер». 
 

3.  Соціальний захист дітей та багатодітних родин. 
Реалізація державної сімейної політики сьогодні залишається актуальною і 

проблематичною, адже сім’я є одним із найважливіших інститутів суспільства, 
посередником між особистістю та суспільством, через якого з покоління в покоління 
передаються головні цінності, у першу чергу моральні. 

На території району проживає 96 багатодітних сім’ї, в них виховується 332 
дітей. В районі забезпечено  100 % видачу посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 
посвідчень дитини з багатодітної сім’ї, проведено обстеження умов проживання та 
зроблений єдиний облік багатодітних сімей. Продовжується видача посвідчень та 
продовження терміну дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, що дає їм 
змогу отримати пільги та допомоги. Видано 163 посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї та 402 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Продовжено термін дії 257 
посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

Станом на 01.01.2020 р. почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 37 
багатодітним жінкам району. Забезпечено вручення їм нагородних документів і 
подарунків та виплату одноразової винагороди. 
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Продовжується надання допомоги багатодітним сім’ям. 2 сім’ї, що виховують 
п’ятеро та шестеро дітей отримали дитячі меблі, придбані за кошти обласного 
бюджету. 

Створений та постійно поновлюється банк даних сімей, де існують випадки 
вчинення насильства, або є реальна загроза його вчинення. Ведеться облік заяв та 
повідомлень про вчинення насильства в сім’ї.  

Протягом року надійшло 39 повідомлень про вчинення насильства в сім’ї.  
Постійно проводиться профілактична робота з кривдниками. 

З метою попередження насильства в сім’ї та недопущення жорстокого 
поводження з дітьми проводиться роз’яснювальна та профілактична робота з 
батьками, обстежуються умови проживання сімей в складних життєвих обставинах, 
складаються акти з’ясування обставин вчинення насильства.  

З метою привернення уваги до творчості багатодітних сімей, виховання 
відповідального батьківства в районі проводиться фестиваль родинної творчості 
«Від роду до народу», в якому беруть участь творчі багатодітні родини.  

Протягом звітного періоду забезпечено відпочинковими та оздоровчими 
послугами 20 дітей шкільного віку, що становить 64,5% від загальної кількості  
дітей шкільного віку. 

Відповідно до Положення  про порядок направлення дітей до Державного 
підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» та Державного 
підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»   направлено 17 дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

З року в рік збільшується кількість дітей, які набувають статусу дитини-
сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. 

На первинному обліку служби у справах дітей районної державної 
адміністрації станом на 01.01.2020 року перебуває 18 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 
100%  дітей даної категорії. 

Протягом звітного 2019 року до служби у справах дітей районної державної 
адміністрації надійшло повідомлення щодо 1 дитини, яка залишились без 
піклування батьків. У визначений законодавством термін їй було надано статус 
дитини-сироти та влаштовано на проживання в сім’ю опікуна. Реалізовано право 
дитини виховуватись в сімейному оточенні.  

Станом на 01.01.2020 року в районі функціонує 2 прийомні сім’ї, в яких 
виховується 3 дітей, позбавлених батьківського піклування.  
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З загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
права власності на житло не має жодна дитина, вони мають право користування 
житловим приміщенням  

При досягненні дитиною 16-річного віку, службою у справах дітей районної 
державної адміністрації готується пакет документів до органів місцевого 
самоврядування по місцю походження дитини для постановки на квартирний облік.  

Станом на 01.01.2020 року на квартирному обліку перебуває 5 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. В ІV кварталі 2019 року за кошти 
Субвенції державного бюджету було придбане житло для 1 особи з числа дітей-
сиріт. 

Станом на 01.01.2020 року на обліку у службі у справах дітей районної 
державної адміністрації перебуває 24 дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах. Дані про дітей заведені до Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
«Діти», здійснюється постійний контроль за станом їх виховання та утримання. 

 

Ми і надалі будемо створювати усі необхідні умови, пропагувати і 
стимулювати нові форми сімейного виховання – дитячі будинки сімейного типу і 
прийомні сім’ї. Влада не покине опікуватися і нашою гордістю – багатодітними 
родинами, а разом з батьками буде докладати всіх зусиль, аби зробити дитинство 
кожного щасливим.  

Саме це є мірилом нашої людяності. 
 

VIІІ.  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І С ПОРТ 
На території району знаходяться 8 спортивних споруд які внесені до Єдиного 

електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд.  
        До занять фізичною культурою та спортом залучалися  діти та молодь, схильна 
до правопорушень, діти-сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей.  

        Протягом звітного періоду проведений чемпіонат Срібнянського району з 
волейболу, участь  в змаганнях взяли 5 команд (50 учасників.) 

Під час проведення Олімпійського уроку, Олімпійського тижня та 
Олімпійського дня в різноманітних спортивних заходах взяли участь учні 
Васьківського загальноосвітнього навчального закладу. 

Працівники державних установ та органів місцевого самоврядування,  депутати 
районної і селищної рад Срібнянського району взяли участь в обласних галузевих 
спартакіадах. 

      За рахунок коштів районного бюджету проведено 4 спортивних заходи, при 
цьому використано 10 тис.грн. 

 

IХ. Освіта 
Доступність якісної освіти в районі забезпечується функціонуванням 11 

середніх загальноосвітніх шкіл (Срібнянська селищна рада-10, Васьківська-1). 
 



19 
 

З 1 вересня 2019 року учні 1 та 2 класу Васьківської ЗОШ навчалися за новим 
Державним стандартом початкової освіти в сучасному освітньому середовищі Нової 
Української школи. Проводилось систематичне оновлення матеріально-технічної 
бази закладу освіти, оснащення його новим обладнанням. Придбано у 2019 році 
ноутбук, сучасні меблі та дидактичні матеріали для 1 класу. Використано 32,407 
тис.грн. Проведено поточний ремонт приміщення школи. 

Підготовка учнівської молоді до активної, творчої, соціально значущої, 
сповненої особистісного сенсу життєдіяльності, комплексного підходу до 
формування гармонічних якостей, вдосконалення фізичної та психологічної 
підготовки учнів до активного життя і професійної діяльності є головною метою 
педагогічних працівників Сокиринського та Дігтярівського професійних 
аграрних ліцеїв.  

Загальний контингент ліцеїв складає 287 учнів із них: в Сокиринському 
аграрному ліцеї -154 учнів, у Дігтярівському -133 учні В навчальних закладах 
працює 26 викладачів, 105 чоловік технічного персоналу. 

Для організації навчального процесу Сокиринський ліцей має навчальний 
корпус на 300 учнів, два гуртожитки на 300 учнів, їдальню на 220 місць. 

Заклад професійної освіти забезпечений централізованою системою опалення, 
водопостачання, каналізації, які утримуються за власні кошти учбового 
господарства. 

Ліцей має власний автотракторний полігон (майданчик для початкового 
навчання водінню) площею 2 га. з усіма навчальними елементами, учбове 
господарство площею 92 га. із тваринницькою фермою.  

 

Професійно-теоретична підготовка проводилась у 18 навчальних кабінетах за 
відповідними напрямками. Професійно-практична підготовка проводилася в 4 
лабораторіях, 3 навчально-виробничих майстернях та на навчальному полігоні.   

Дігтярівський професійний аграрний ліцей для якісної підготовки спеціалістів 
має 9 кабінетів, 4 лабораторії та 3 навчальні майстерні (для викладання 
спецдисциплін). 

Навчальний заклад один з перших в області підключений до мережі Інтернет. 
Середньорічний контингент учнів становить 320 осіб, які безкоштовно 
проживають у двох, гарно облаштованих, гуртожитках на 150 місць кожний. 

На 500 га. землі вирощується майже вся сільськогосподарська продукція, від 
реалізації якої, ліцей має можливість організувати для учнів 3-х разове безкоштовне 
харчування. Для обробітку землі і інших потреб є 25 тракторів, 15 автомобілів, 2 
автобуси, 4 зернозбиральні комбайни, вся причіпна сільсько-господарська техніка. 
 

X. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
        Діяльність закладу охорони здоров’я спрямована на поліпшення здоров’я 
населення, втілення в життя медичної програми щодо зниження захворюваності , 
смертності та інвалідності від інфекційних, онкологічних хвороб, захворювань 
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серцево-судинної та нервової системи, а також соціально-небезпечних хвороб, в 
першу чергу ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу, покращення показників здоров’я та 
збільшення тривалості життя мешканців району. 
 

       Реформування сфери охорони здоров’я району здійснюється в напрямку 
модернізації закладів первинної ланки медико-санітарної допомоги, приведення 
наявного ліжкового фонду до обґрунтованих потреб населення з розширенням 
мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної 
практики-сімейної медицини. 

Медичну допомогу населенню району надають: КНП «Срібнянська ЦРЛ» на 67 
ліжок, КНП «Срібнянський ЦПМСД» до складу якого входить 2 міські  лікарські 
амбулаторії (смт Срібне, Дігтярі), 1 сільська лікарська амбулаторія (с. Сокиринці), 
18 ФАПів 

 

За 2019 рік по району народилося 43 дітей. Померло 220 осіб, із них 
працездатного віку -32 чоловік (7 жінок, 25 - чоловіків). 

Зайнятість ліжка за рік становить 344,9 днів, обіг ліжка -39,7, % виконання 
л/днів -101,4. 

Відвідувань до лікарів поліклініки ЦРЛ - 45703.  

У відділеннях ЦРЛ проліковано – 2683 хворих, із них: виписано-2658, із них 
переведено до інших стаціонарів – 84, померло -25.  

Проліковано хворих з інших районів – 128 чоловік.  

Прийнято пологів -5. 

Забезпеченість медичними кадрами по району за 2019 рік складає: лікарями – 
14,7 на 10 тис. населення, середніми медичними працівниками – 80,9 на 10 тис. 
населення (середньорайонні показники  відповідно – 20,4 та 73,3). Не 
укомплектованими залишаються лікарські посади лікарів ЦРЛ: 1 педіатра,1 
терапевта, 1 дерматовенеролога, 1 хірурга, 1 анестезіолога, 1 рентгенолога, 1 
стоматолога. 

На даний час в лікувально-профілактичних закладах району проходить 
інтернатуру 1 лікар за фахом: „хірургія”. 

Населення Срібнянського району станом на 01.01.2020 року складає 10875 осіб, 
з них сільського населення – 6560 особи (60,3%), дітей у віці до 18 років – 1663 
(15,3%). За  2019 рік показник загальної смертності населення складає – 20,2%,  
народжуваність – 4,0%, приріст населення від’ємний  - 16,2%. 

Станом на звітну дату в районі працюють 2 лікарі загальної практики-сімейної 
медицини, які обслуговують 100% всього населення району.  
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Комунальне некомерційне підприємство «Срібнянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Срібнянської районної ради - це заклад охорони 
здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної допомоги жителям 
Срібнянського району. Структура закладу включає: Срібнянську амбулаторію 
загальної практики сімейної медицини, Сокиринську сільську лікарську 
амбулаторію, Дігтярівську міську лікарську амбулаторію та 18 ФАПів.  

В 2018 році заклад автономізувався, отримавши статус комунального 
некомерційного підприємства, отримав ліцензію на провадження господарської 
діяльності з медичної практики.  

З квітня 2018 року та в продовж 2019 року тривала кампанія по вільному вибору 
лікаря. Заклад забезпечений необхідним комп’ютерним обладнанням, що дало змогу 
підписати станом на 31.02.2019 року 6503 декларацій, що становить 60,0% 
населення району.  

З метою забезпечення лікарями направлено на курси спеціалізації із загальної 
практики сімейної медицини до навчального закладу – національна медична 
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, що збільшить можливості 
жителів Срібнянщини підписати декларації починаючи з березня 2020 року на 
медичне обслуговування. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів закладу придбано за 
кошти державного бюджету медичного обладнання на загальну суму 206,928 
тис.грн. 
 
ХІ. Діяльність підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території 
району 

Взаєморозуміння, злагоджена робота, об’єднання спільних зусиль органів влади 
всіх рівнів та керівників підприємств, установ, організацій, що знаходяться на 
території Срібнянщини, спрямовані на забезпечення безпеки  та захисту, 
підвищення рівня та якості життя наших громадян. 

У 2019 році Срібнянським об’єднаним територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки проводилась робота по організації 
чергових призовів громадян на строкову військову службу. На початку 2019 року на 
обліку перебувало 367 призовників, що зареєстровані на території району. 

  весняний призов осінній призов 

перебувало на обліку 367 341 

підлягало призову 124 147 

призвані до збройних сил 5 5 
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непридатні до проходження в/с 7 8 

знято з обліку призовників 17 22 

мали відстрочку від чергового призову 136 113 

не досягли 20 – річного віку 78 46 

Станом на 31.12.2019 року в Срібнянському ОРТЦК та СП на обліку 
залишилося 314 призовників. 

На військову службу за контрактом планове завдання для Срібнянського 
ОРТЦК та СП на 2019 рік становило 50 чоловік, контракт підписали 19 чоловік, з 
них 6 по Срібнянському району (у 2018 році план 39 чоловік, підписали 5 чоловік, з 
них 3 по Срібнянському району). 

Головним завданням організації цивільного захисту району є виконання 
державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і 
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій, їх попередження, навчання населення 
поводженню в екстремальних умовах.  
 

Протягом 2019 року  на території району виникло 7 надзвичайних подій (5 
події у 2018 році), з них 5 у транспортній сфері, 2 на водних об’єктах. Внаслідок 
надзвичайних подій загинуло 2 особи, травмовано 6 осіб. Становище із забезпечення 
пожежної безпеки району характеризується збільшенням пожеж (48 пожеж проти 15 
у попередньому році). Та загибелі людей на пожежах (1 особа проти 0 у 
попередньому році). Вогнем пошкоджено 15 будівель і споруд, 1 одиниця 
автотранспортної техніки. Економічні втрати від пожеж склали 4387.6 тис. 
грн. Переважна більшість пожеж в районі виникла через необережне поводження з 
вогнем (39 випадків). Пожеж на об’єктах 2 проти 0 у попередньому році. 
 

Срібнянське відділення поліції Прилуцького відділу поліції 
З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 

профілактики злочинності та правопорушень шляхом розроблення та здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення 
протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів 
та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері на рішенням сьомої 
чергової сесії Срібнянської селищної ради сьомого скликання від 03 квітня 2018 
року затверджено Програму «Впровадження системи вуличного відеоспостереження  
в смт Срібне на 2018-2019 роки». 

Проводиться моніторинг оцінювання діяльності органів поліції за результатами 
аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної 
характеристики стану боротьби зі злочинністю в районі. 

Протягом 2019 року в журналі Єдиного обліку Срібнянського відділення 
Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області зареєстровано 1194 заяв 
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та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, за аналогічний 
період 2018 року зареєстровано 1164 матеріали (динаміка становить +2,5%). 
Слідчими внесено до ЄРДР 237 кримінальних проваджень (2018-228 к/п), до суду 
направлено 64 к/п (2018-104к/п), закрито 143 к/п (2018-140 к/п). По лінії 
незаконного обігу наркотичних засобів на території району викрито 4  к/п (2018 - 4 
к/п) та 5 злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням із зброєю (2018-7 к/п).  

Зареєстровано 50 крадіжок, направлено до суду з обвинувальним актом 8 к/п. 
На території району скоєно 1 грабіж. 

У 2019 році не допущено таких злочинів як умисні вбивства, розбої. 

Срібнянським відділенням поліції завдяки виділеним коштам місцевої влади 
успішно реалізовується Програма по встановленню камер відеоспостереження на 
території  смт Срібне. На даний час вже встановлено 4 камери, з яких: 1 - оглядова 
та 3 - з функцією розпізнавання номерних знаків, у 2020 році планується встановити 
ще одну камеру. Слід зазначити, що одним із важливих напрямків забезпечення 
безпеки громадян є їх захист на автотранспортних шляхах. Зазначена система відео 
фіксації дозволить відстежувати напрями руху транспортних засобів, водії яких є 
винуватцями ДТП, крім того, зазначена система істотно сприятиме розшуку 
викрадених транспортних засобів. 

Державна фіскальна служба  України головного  управління ДФС у 
Чернігівській області Прилуцького відділення 

Основним завданням Срібнянської ДПІ (державна податкова інспекція) є 
здійснення сервісного обслуговування платників податків, реєстрація та ведення 
обліку платників податку та платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та 
об’єктів пов’язаних з оподаткуванням, формування та ведення Державного реєстру 
фізичних осіб-платників податків, Єдиного банку даних про платників податків-
юридичних осіб, реєстрів, ведення яких покладено законодавством на контролюючі 
органи, виконує інші функції сервісного обслуговування платників податків. 

По платежах до державного бюджету за 2019 рік надходження склали 
28411,5 тис.грн В розрізі бюджетоформуючих платежів надходження до державного 
бюджету становлять: 

по податку на додану вартість 919тис.грн.; 
по податку на прибуток 3832 тис. грн.; 
по податку на доходи фізичних осіб 17669,4 тис. грн.; 
по військовому збору 5572,6 тис. грн.; 
по екологічному податку 127,3 тис. грн.; 
інші надходження склали 291,2 тис. грн.. 

Надходження єдиного соціального внеску склали 52 641,2 тис. грн..  
По платежах до місцевого бюджету за 2019 рік надходження склали 69065,9 

тис.грн. В розрізі бюджетоформуючих платежів надходження  становлять: 
- по податку на доходи фізичних осіб 52339,1 тис. грн.; 
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- по податку на прибуток 435,5 тис. грн.; 
- по платі за землю 5871,7тис. грн.; 
- по податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки 100,4 тис. 

грн.; 
- по єдиному податку 9556,7тис. грн.; 
- надходження від акцизного податку 215,2 тис. грн. 

Надходження до спецфонду місцевого бюджету від екологічного податку 
становлять 129,5 тис грн. 
 

 Підсумовуючи все вищенаведене, можу сказати, що є повна впевненість у 
завтрашньому дні, і я впевнена, що всі завдання, які заплановані на майбутнє будуть 
виконані. Є бажання це робити, є розуміння, є команда однодумців, є спільна праця 
в одному напрямку влади у районі. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- проведена реконструкція системи вуличного освітлення із заміною електричних опор в населених пунктах Срібнянської селищної ради а саме: с.Поділ ,с.Гриціївка с.Горобіївка, с.Харитонівка та смт Срібне на суму 1439,6тис. грн.( в тому числі за...

