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Шановні депутати! запрошені! 

На виконання статті 34 Закону України про місцеві да я як голова районної 

державної адміністрації, сьогодні звітую перед депутатами про виконання 

Програми соціально-економічного розвитку району, бюджету та делегованих 

радою повноважень за 2016 рік . Також цей звіт відповідно до ст.45 ЗУ «Про 

державну службу» є публічним звітом голови Семенівської РДА. 

 

Забезпечення розвитку району, ефективного використання природних, 

трудових і фінансових ресурсів реалізовувалося райдержадміністрацією шляхом 

підготовки і внесення на розгляд районної ради проектів програм соціально – 

економічного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів інших 

рішень та організації їх  виконання. 

Протягом звітного року діяльність районної державної адміністрації 

проводилась за принципом прозорості, підвищення ефективності  прийнятих 

управлінських  рішень і була направлена на забезпечення збалансованого 

економічного, соціального і культурного розвитку району на основі 

раціонального та ефективного використання, трудових і фінансових ресурсів, 

додержання прав і свобод громадян. 

Першочергова увага приділялась питанням, які обумовлюють перспективи 

розвитку територій і сприяють поліпшенню умов життя населення. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Районна державна адміністрація працює над удосконаленням стилю та 

методів управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади, зміцненням 

виконавської дисципліни, посиленням персональної відповідальності керівників за 

доручену ділянку роботи та забезпеченням прозорості і відкритості в діяльності 

владних структур. 

Забезпеченню взаємодії виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування, депутатським корпусом районної ради щодо вирішення найбільш 

актуальних проблем району сприяє проведення розширених  спільних засідань 

Колегії районної державної адміністрації та президії районної ради, засідань 

постійних комісій районної ради за участю керівництва районної державної 

адміністрації, керівників її структурних підрозділів. 

У 2016 році проведено 11 засідань Колегії районної державної адміністрації, 

з яких: 6 у розширеному складі, 2 спільно з президією районної ради, розглянуто 

22 питання. Головою районної державної адміністрації видано 357 розпоряджень, 

значна частина яких стосується соціальних та фінансових питань. 

Проведено дні відділів апарату районної державної адміністрації та президії 

районної ради у 8 виконавчих комітетах сільських рад. 
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У 2016 році за поданням районної державної адміністрації на розгляд 

районної ради внесено 47 питань, підготовлено та прийнято 24 районних програм. 

Кадрова робота 

 

Кадровий потенціал районної державної адміністрації на сьогодні – 73 

державні службовці, з яких 70,4% складають жінки, 29,6% – чоловіки. 

Протягом 2016 року на посади державних службовців призначено 6 осіб: 

Протягом звітного періоду 6 працівників звільнились: 4 - за власним бажанням, 1 - 

у зв’язку з виходом на пенсію, 1 – у зв'язку з інвалідністю. 

Протягом року в Чернігівському Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації підвищили кваліфікацію 9 державних службовців районної державної 

адміністрації. 

Протягом року нагороджено Почесною грамотою районної державної 

адміністрації 90 чоловік та 5 колективів, Подяку голови районної державної 

адміністрації оголошено 6 сільським  та міській радам. 

 

Шановні присутні! 

Реалізація делегованих повноважень, вирішення актуальних питань 

життєдіяльності району залежить передусім від фінансового забезпечення 

функціонування об'єктів соціальної сфери.  

БЮДЖЕТ. 

До загального фонду бюджету району в 2016 році надійшло 36 384 832 грн 

податків, зборів та інших платежів, що становить 104% до річних уточнених 

бюджетних призначень. Району надано трансфертів -  10 420 868 грн. дотацій та  

84 241 575 грн. субвенцій, по спеціальному фонду фактичні надходження 

становили 3 410 886 грн., з них трансфертів надійшло  169 239 грн. 

Порівняно з 2015 роком надходження зросли  на 24%. Всього дохідна 

частина по зведеному бюджету Семенівського району становила 131 047 275 грн. 

 

 

 

 

Представлена вам діаграма (діаграма 1) показує, що власний внесок в 

бюджет становить 29,6%, але дана цифра така мала в зв’язку з тим, що в цьому 

великому масиві трансфертів левова частка субсидій населенню з державного 

бюджету. 
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Доходи за 12 місяців 2016 року 

 

№/п Найменування галузей Питома 

вага % 

Сума 

тис грн. 

1 Райбюджет  

 Всього доходів  100 18357,4 

  тому числі:   

 - податок з доходів фізичних осіб 98,7 18113,7 

 - надходження від орендної плати 0,6 109,9 

 - адміністративний збір за      

державну реєстрацію 

0,6 107,5 

 - інші 0,1 26,3 

2 Місто  

 Всього доходів  100 7136,7 

 в тому числі:   

 - плата за використання лісових 

ресурсів 

2,4 171,1 

 - акцизний податок 29,4 2096,3 

 - податок на нерухоме майно  3,2 229,6 

 - плата за землю 37 2638,6 

 - єдиний податок 23,5 1673,6 

 - плата за надання інших 

адміністративних послуг 

1,0 75,1 

 - надходження від орендної плати 1,7 121,6 

 - державне мито 1,6 114,1 

 - інші 0,2 16,7 

 

3 Сільські  

 Всього доходів  100 10890,7 

 в тому числі:   

 - плата за використання лісових 

ресурсів 

21,0 2289,8 

 - акцизний податок 1,0 112 

 - податок на нерухоме майно 0,5 48,3 

 - плата за землю 56,0 6092,8 

 - єдиний податок 21,2 2312,1 

 - плата за надання інших 

адміністративний послуг 

0,03 3,2 

 - державне мито  0,1 14,4 

 - інші 0,17 17,9 
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Виконання бюджету району

за 2016 рік

103,73638483135082149Разом доходів загального фонду

124,718386491474727Фіксований с/г податок

151,934108852244985Разом доходів спеціального фонду

113,839857483503648Єдиний податок

Місцеві податки та збори

109,787313777959206Плата за землю

113,824608602163230Збір за спеціальне використання

лісових ресурсів

103,822083432126890Акцизний збір

100,41811373518033562Податок на доходи фізичних осіб

% 
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Найменування показника

 
 

 

ВИДАТКИ 

За 2016 рік на заробітну плату спрямовано 52 419,3 тис грн, що становить 

73,7% від загального обсягу фінансування. Заборгованість з виплати заробітної 

плати станом на 01.01.2017 року була відсутня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року на енергоносії спрямовано 9 875,5тис грн, або 13,9%. 

Кредиторська заборгованість на початок 2017 року була відсутня. 

Протягом минулого року вживалися заходи щодо наповнення місцевих 

бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до них, у тому числі за 

52419300

9875500

8875355

Заробітн
а плата
Енергон
осії
Інші
видатки

73,7%

12,4%

13,9%



 5 

рахунок дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни.  

Основну увагу ми приділяли зменшенню витрат на енергоносії, що дало  

змогу перерозподілити значні суми бюджету на користь фонду заробітної плати.   

В 2016 році для закупівлі товарів ми почали використовувати електронну 

систему закупівель Прозорро. Було оголошено 39 процедур на майже 1 млн грн., 

успішно проведені 24 на 557 тис. економія склала більше 60 тис. грн. або 10,7% 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Обсяги промислового виробництва в 2016 порівняно з 2015 роком 

збільшилися на 17,5% і становили близько 71 млн грн.  

Всі підприємства забезпечили приріст промислового виробництва. 

Найбільше мануфактура – 121,3%; Торфозавод-120,2%, Держлісгосп-105. 

За підсумками 2016 року відбулось зниження обсягів роздрібного 

товарообігу з урахуванням обороту фізичних осіб на 4%. 

Обсяги реалізованих послуг за 2016 рік становили 11 млн грн. 

За звітний період кількість економічно активних малих підприємств 

становила 55 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Обсяг 

реалізованої ними продукції та наданих послуг зріс до 225 млн грн, або на 4% до 

рівня показників 2015 року. 

На кінець року 2016 року у малому бізнесі (з урахуванням фізичних осіб-

підприємців) працювало більше 1400 чол., або 13% до кількості населення у 

працездатному віці. Питома вага надходжень до місцевих бюджетів від діяльності 

суб’єктів малого підприємництва складає 26,3%, всього надходження до місцевих 

бюджетів склали близько 10,2 млн грн. 

На ринку праці склалась наступна ситуація: 

Працевлаштовано протягом 2016 року 547 осіб, у тому числі 422 

безробітних осіб, що становить 116,9% до рівня показників попереднього року. До 

оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру залучено 

263 безробітних, що становить 109,1% до показників 2015 року. 

Станом на 1 січня 2017 року кількість безробітних становила 325 осіб, що  

на 14% менше показника на початок 2016 року.  
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Середньомісячна заробітна плата працівників,
зайнятих економічною діяльністю, грн.
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За підсумками 2016 року середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатного працівника району прогнозується на рівні 3600 грн і порівняно з 2015 

роком зросла на 28,5%. Середній розмір пенсії на 01.01.2017 року становив 

1629,59 грн, що на 9,1% більше показника попереднього року. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяги капітальних інвестицій в економіку району за підсумками 2016 року 

очікуються в сумі близько 45 млн грн, що більше показника 2015 року на 36%. 
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Обсяги капітальних інвестицій

млн. грн.

Головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств. Найбільші суми в 

економіку інвестували підприємства сільськогосподарської та лісової галузей.  

У 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по 

району профінансовані об’єкти:  

- будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі для опалення 

Жадівської загальноосвітньої школи I—III ступеня (1052,863 тис. грн); 
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Будівництво блочно-модульної котельні
на твердому паливі для опалення

Жадівської ЗОШ І-ІІІ ст.
-  

встановлення станції підйому води другого рівня у мікрорайоні 

п’ятиповерхової забудови, м.Семенівка» (385,352 тис. грн.). 

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку яка складала суму 

1220 тис.грн та співфінансування з місцевих бюджетів: 

- придбане обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів району 

(112 тис. грн); 

-  закуплене для облаштування  місць дозвілля (дитячих  та спортивних 

майданчиків) в м.Семенівка (200 тис. грн); 

Облаштування спортивно-ігрового

комплексу у м.Семенівка

-  

змонтоване вуличне освітлення в селі Жадове (283,51 тис. грн); 

- придбана музична апаратура для районного будинку культури (200 тис.грн) 

 

Придбання музичної апаратури

 
 

- закуплене медичне обладнання для ЦРЛ (54,6 тис.грн); 

- придбано 5 твердопаливних котлів для бюджетних установ району (388,6 

тис.грн). 
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Протягом року за рахунок коштів міського бюджету проведений ямковий 

ремонт автошляхів у місті, також Службою автодоріг в Чернігівській області 

проведений ямковий ремонт автодороги Семенівка- Чорний Ріг. 

Значний ресурсний вклад в здійснення тих чи інших заходів на рівні району 

внесли бюджети Жадова, Карпович, Орликівки, Погорілець, Хотіївки та 

Тимонович. 

За рахунок коштів, переданих з бюджетів сіл району замінені вікна на 

енергозберігаючі, проведено  ремонт системи опалення та приміщень сільської 

лікарської амбулаторії в Жадово.  

Ремонт приміщення Жадівської

лікарської амбулаторії

 
в с.Тимоновичі встановлені в місцевому навчальному закладі 

металопластикові вікна. 

Заходи з енергозбереження

Тимоновицька ЗОШ І-ІІІ ст.

 
Оптимізована система опалення та відремонтоване приміщення кухні в 

Хотіївській ЗОШ. 

Замінені вікна на енергозберігаючі на 1 поверсі приміщення стаціонару 

Семенівської ЦРЛ. 
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Заходи з енергозбереження

Семенівська ЦРЛ

 
За рахунок дії програми забезпечення житлом мед. працівників в 2016 році 

був проведений капітальний ремонт двокімнатної квартири в будинку № 9 

 

 

Ремонт квартири для лікарів

 
                                    

 

В 2016 РОЦІ БУЛО РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАРЕЄСТРОВАНО В ЗАЯВЦІ НА ОТРИМАННЯ 

ФІНАНСУВАННЯ В 2017 РОЦІ З ДФРР ПРОЕКТНІ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАМІНУ 

ВІКОННИХ БЛОКІВ ТА ДВЕРЕЙ ПОГОРІЛЬСЬКОЇ ТА ІВАНІВСЬКОЇ ШКІЛ, 

СЕМЕНІВСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ КОТЕЛЬНІ КОСТОБОБРІВСЬКОЇ ЗОШ,  

БУДІВНИЦТВО МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ ЗОШ №3 М. СЕМЕНІВКИ ТА БУДІВНИЦТВО 

МІНІ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ В МІСЦЕВОМУ ПАРКУ 

   

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 

Район належним чином підготувався та розпочав опалювальний сезон 2016-

2017 років. На даний час теплом повністю забезпечено всі загальноосвітні 

навчальні та дошкільні навчальні заклади та заклади охорони здоров’я. 

Пріоритетним напрямком енергозбереження в минулому році було 

продовження робіт по заміщенню природного газу місцевими видами палива. З 

цією метою за рахунок різних джерел фінансування протягом року придбано 5 

твердопаливних котлів для монтажу їх в ряді бюджетних установ району.  
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Споживання природного газу

2013-2016 роки тис. м3�
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Споживання дров дуже суттєво зросло. 

 

Використання дров м3
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Зросло споживання торфобрикету 

 

Споживання торфобрикету (тон)
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Споживання теплової енергії скоротилось 
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Споживання теплової енергії Гкал�
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Баланс палива 2016 року в тонах умовного палива виглядає так: 

 

Баланс використання палива у 2016 році
установами та організаціями, що фінансуються з районного бюджету
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Баланс в частках 

В порівнянні з минулим роком нам за 2016 рік вдалося збільшити частку 

місцевого палива в балансі з 43,2% в 2015 році  до 68,6% і відповідно скоротити 

використання газу і постачання тепла з 56% до 31 % 
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Баланс використання палива у 2016 році
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Вартість тони умовного палива, видобутих з різних джерел 
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Вартість тони умовного палива
(грн)�
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Протягом 2017 року необхідно завершити роботи по переведенню навчальних 

закладів району на опалення торфом та дровами ( по котельнях розповісти) і потім 

вирішити питання по медицині. Цього дуже важко досягти враховуючи 

розпорошеність ресурсів, в цьому ключі об’єднання бюджетів є великим плюсом. 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

У центрі уваги райдержадміністрації був і залишається аграрний сектор, 

який є локомотивом економіки району. 

Виробництво валової продукції за 2016 рік становило 102 відсотків до 

рівня 2015 року. Всього вироблено валової продукції на 116,3 млн. гривень, що на 

2,2 млн. гривень більше показника попереднього року.  

Продукції рослинництва вироблено на суму 88,9 млн. гривень, або 101,5 

відсотки до 2015 року. 

Продукції тваринництва вироблено на суму 27,5 млн. гривень – 103,6%. 

У структурі виробництва продукція рослинництва становить 76,4%, 

тваринництва 23,6%. 

Структура валової продукції
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Структура рослинництва

 Протягом 2016 року 

сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності оброблялось 26 

тис. гектар землі. 

Виробництво зерна склало 32,4 тис. тонн у вазі після доробки і збільшилось 

у порівнянні з 2015 роком на 800  тонн (102,5%) 

Середня врожайність зернових становила 20,8 цн. га. 

Площі посіву технічних культур (ярий рапс, соняшник) склали 5,7 тис. га. 

валовий збір технічних культур склав 10,9 тис. тонн і збільшився на 2 тис. тонн. 

Вирощування картоплі та льону

В минулому році продовжувався 

розвиток льонарства в районі. Площі посіву під льоном довгунцем становили 352 

гектари, займались вирощуванням льону ТОВ «Поліська картопляна компанія», 

ПСП «Степанич» та ФГ «М.Казановський». Зібрано 1027 тонн трести.  

Картопля в районі вирощувалась на площі 159 га , валовий збір становив 

5563 тонни при середній врожайності 351 цн. га. 

Під врожай 2017 року господарствами району проведено посів озимих 

культур на площі 8,1 тис. га, що практично на рівні 2015 року. 

В 2016 році збільшилось виробництво молока та м’яса. 
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Виробництво молока (тонн)

 
 

Надій молока на корову (кг)

 
 

 

 

 

Виробництво молока склало 8848 тонн і збільшилось у порівнянні з 

попереднім роком на 296 тонн (3,5%) 

Надій на корову становить 4310 кг. 

 Виробництво м’яса склало 443 тонни і збільшилось на 4,7%. 

Середньодобові прирости на відгодівлі склали 553 грами. 

Викликає занепокоєння ситуація з чисельністю поголів'я великої рогатої 

худоби хоча воно і дещо збільшилось. Станом на 01.01.2017 року в 

сільськогосподарських підприємствах залишилось 4871 голова великої рогатої 

худоби, в тому числі 2146 голів корів. В порівнянні з 2015 роком поголів'я великої 

рогатої худоби збільшилось на 136 голів, а корів на 56 голів. 
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Наявність поголівя.

Сільськогосподарськими 

підприємствами орендовано 26,8 тис. га землі, укладено 5305 договорів оренди на 

землю. 

За оренду землі господарствами нараховано та сплачено 8,1 млн. гривень.  

Станом на 01.01.2017 року в сільгосппідприємствах району  у виробничому 

процесі було задіяні 493 штатних працівників. 

Фонд заробітної плати  склав 19,5 млн. гривень. 

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника дорівнює 2446 

гривень. 

Всього господарствами району реалізовано сільськогосподарської 

продукції на 156,6 млн. грн. 

В тому числі від реалізації продукції рослинництва отримано 115,2 млн. 

грн., тваринництва 41,4 млн. грн. 

 

 

Придбання сільськогосподарської

техніки
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Ремонт тваринницьких приміщень

 
 

 

 

 

 

 

За минулий рік сільськогосподарськими підприємствами придбано 61 

одиницю техніки на суму 23,2 млн. гривень. В тому числі придбано 7 тракторів, 2 

зернозбиральні комбайни. 

 

Соц. захист 

 

Протягом 2016 року проводилась значна робота щодо соціального захисту 

найбільш вразливих верств населення. 

На виплату всіх видів державних допомог сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам спрямовано 

субвенції з державного бюджету на загальну суму 20,7 млн грн, що на 7,8% 

більше, ніж у 2015 році. 

Обсяг витрат районного бюджету у галузі «соціальний захист та соціальне 

забезпечення» у розрахунку на одного підопічного стаціонарного відділення для 

постійного перебування одиноких непрацездатних громадян склав 15,8 тис грн, 

що на 0,8 тис грн, більше проти показника 2015 року. 

Обсяг витрат в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що потребує 

надання соціальних послуг за місцем проживання становить 2776 гривень. 

В умовах підвищення тарифів на житлово – комунальні послуги значна 

робота проводилась з призначенням субсидій. 4513 сімей в районі отримують 

субсидію на житлово-комунальні послуги. Нараховано субсидій організаціям, що 

надають житлово-комунальні послуги 22445,9 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2017 

року становить 10950,6 тис.грн. 

 На тверде паливо нарахована субсидія 4825,2 тис.грн., заборгованість – 

992,1 тис.грн. 
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Протягом 2016 року взято на облік для забезпечення санаторно-курортними 

путівками 5 учасників АТО, з яких 2 отримали санаторно-курортне лікування, 

отримали послуги з реабілітації 6 учасників бойових дій АТО. 

 Станом на 01.01.2017 року на обліку в районі перебувало 98 осіб (в т.ч. 17 

дітей), які переїхали з районів проведення антитерористичної операції. Призначено 

та виплачено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 45 сім’ям переселенців на суму 

589,0 тис.грн. 

Для надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, хворим, 

іншим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах в районі 

створено і діє територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), на обліку в якому перебуває близько 1530 осіб, з них 437 

одиноких громадян на дому обслуговує 60 соціальних робітників. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Характеристика демографічної ситуації 

 Чисельність населення Семенівського району станом на 01.01.2017 р. 

складала 17938 осіб, з них сільського населення – 9620 осіб, дітей у віці до 18 

років – 3061 осіб (17,0).Осіб працездатного віку 9775.  

Демографічна ситуація в районі складна: за звітний період померло 358 осіб, 

(за 2015 рік померло – 359 осіб, народилось 101 немовля (за 2015 рік народилось 

108 немовлят  Основну роль у зменшенні населення продовжує відігравати 

депопуляція – результат перевищення кількості померлих над числом народжених. 

За   2016 рік  було прийнято  43 пологи  (за попередній рік – 48 ).  

                         Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації. 

 Медичну допомогу  населенню на первинному  рівні  надає КЗ 

«Семенівський РЦПМСД» до складу якого входить 5 ЛАЗПСМ (1міська ЛАЗПСМ 

та 4 сільські ЛАЗПСМ) та 24 ФП з яких на даний час  працює 23. 

Забезпеченість  медичними кадрами складає 14 лікарів, з них 3 інтерни, 

показник  на 10 тис. населення – 7,8 лікаря, середніми медичними працівниками 

50 людей, показник на 10 тис. населення   - 27,8. 

Забезпеченість медичними кадрами по Семенівській ЦРЛ складає:  21 лікар, 

показник  на 10 тис. населення  - 11,7, середніми медичними працівниками  103, 

показник на 10 тис. населення  -57,4 . % атестованих лікарів за 2016 рік складає – 

71,4, % атестованих середнього персоналу за 2016 рік складає – 33,0 

                                                  Ліжковий фонд 

                                            Стаціонарна допомога 

 

Медичну допомогу населенню Семенівського району на вторинному рівні 

надає Семенівська  центральна районна лікарня на 115 ліжок. 

Забезпеченість населення лікарняними ліжками по району за 2016 рік на 10 

тис. населення складала    - 64,1, зайнятість ліжка - 309,5 днів, обіг ліжка – 27,9 ( за  
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2015 рік забезпеченість населення лікарняними ліжками складала на 10 тис. 

населення -70,2, зайнятість ліжка   - 313,9 днів, обіг ліжка – 26,3 .) 

Використання ліжкового фонду: 

       

                    2015 рік                    2016 рік 

Проліковано хворих                    3362                    3213 

Зайнятість ліжка                    313,9                    309,5 

Середня тривалість 

перебування на ліжку 

                   12,0                     11,1 

Оберт ліжка                    26,3 27,9 

Летальність 1,9 2,0 

Кількість ліжок 128 115 

Виконання плану ліжко 

днів по відділеннях 

  

Терапевтичне 94,6 79,7 

Інфекційне доросле 65,9 42,1 

Інфекційне дитяче 62,7 127,5 

Хірургічне 104,2 102,7 

Траматологічне 115,0 113,4 

Пологове 11,3 11,1 

Патологічне вагітних 97,1 77,2 

Гінекологічне 96,6 73,6 

Неврологічне 92,2 100,0 

Дитяче 101,3 128,8 

По ЦРЛ 95,4 92,9 

                                

За 2016   рік  проведено - 478  оперативних втручань (266,4 на 10 тис.нас.), 

за 2015 р. - 523 оперативних втручань (287,0 на 10 тис. населення). 

Післяопераційна летальність -0,8, за 2015 рік -0,8.   

Хірургічна активність в 2016 році склала 40,2, по хірургічному відділенню   

склала 38,7,по гінекологічному відділенню 36,5.       

                              Амбулаторно-поліклінічна допомога. 

 

         Кількість відвідувань до лікаря за 2016 рік  - 65556 (за 2015р.– 65662), з 

приводу захворювань – 47237(за  2015р. - 47449) , та  з профілактичною метою 

18319  ( за  2015р - 18213 ). Кількість відвідувань до лікаря на 1 мешканця  - 3,6 

(за 2015р. –3,6 ).  

        Всього обстежено флюорографічно та рентгенографічно - 5032 осіб, із плану 

7126 , що становить 70,6% , 
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    Всього виявлено 17 випадків!!! активного туберкульозу серед дорослого 

населення.(В минулому році за аналогічний період виявлено  2 випадки активного 

туберкульозу). З них при флюорографічному профілактичному обстеженні 

виявлено - 4 випадки ( 2 вперше та 2 рецидиви),(за 2015 при флюорографічному 

обстеженні  хворих не виявлено).Хворі госпіталізовані  в Чернігівський 

протитуберкульозний диспансер.Обстежені контактні особи, їм проведено 

хіміопрофілактику. 

       Померлих від туберкульозу   за  2016 р. – 3 особи,( за   2015 р – 2 особи) 

       Проводиться туберкулінодіагностика серед дітей і підлітків. План на 2016р. - 

1611 дітей, виконано – 1481, що становить 91,9% (за  2015р. план -1660 проведено 

туберкулінодіагностику - 1550, що становить  93,3 %) 

-        За  2016 рік виявлено  68 хворих на онкопатологію. Захворюваність на 100 

тис. населення складає 379,1(за 2015р. виявлено 61 хворий на онкопатологію , 

захворюваність на 100 тис.населення – 334,8).  

       Для попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку охоплено 

дворазовим ультразвуковим скринінгом  - 79 вагітних 85,8%), за  2015 р – 95  

(86,4%),  дворазовим тестуванням вагітних на антитіла ВІЛ охоплено - 90  

вагітних  (97,8 %), за   2015 р.- 101 (91,8%).   

  За 2016 рік по кабінету «Довіра» обстежено - 320 осіб ( за  2015 рік обстежено -

562 осіб). 

 Забезпеченість фінансами. 

 

      На утримання закладів охорони здоров'я району за 2016р. було фактично 

профінансовано бюджетних коштів -  13138,9  тис грн.,  

з них на заробітну плату – 8115,5 тис грн. (62,3%),  

енергоносії – 3365,1 тис грн. (25,6%) 

харчування – 263,2 тис грн. (2,0%),  

медикаменти – 615,0 тис грн. (4,7%), 

інші  - 710,1 тис.грн (5,4%); 

 Залучено позабюджетних коштів в сумі – 448,0 тис грн.. 

Витрати в розрахунку на 1 жителя – 757,4 грн..   

Вартість харчування на    1 ліжко/день складає 7,22 грн.,  

для інвалідів ВВв -54,93 ,учасників АТО  -10,89 грн., 

 на медикаменти – 6,60 грн., 

для інвалідів ВВв– 64,89 грн.  

                 

 

 

ОСВІТА 

 

Стан функціонування галузі освіти за 2016 рік. 
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Мережа навчальних закладів налічує 12 дошкільних, 15 загальноосвітніх 

навчальних закладів та 1 позашкільний. 

Відсоток охоплення дітей від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою 

становить 80,3% (обл.-93,9%), в тому числі по селу -74,0%. 

Різними формами дошкільного виховання охоплено всіх дітей 5-річного віку 

(100%). 

Завантаженість дошкільних навчальних закладів у районі становить 93  

дітей на 100 місць, у тому числі по місту 97, по селу - 85. 

З 1 вересня 2016року відкриті додаткові групи на базі Жадівського ДНЗ 

«Казковий» та Костобобрівського ДНЗ «Промінчик». 

 

 

Відкриття додаткової групи у

ДНЗ с.Жадове

 
У 2016-2017 навчальному році загальну середню освіту здобувають 1515 

учнів, що менше у порівнянні з минулим роком на 55 дітей. 

Кількість учнів в школах

 
 

Середня наповнюваність класів по району становить 12, 8, по місту -18,5, по 

селу -8,4. 

Припинили діяльність з 1 вересня 2016 року Галаганівська та Миколаївська 

ЗОШ I-II ст. у зв’язку з відсутністю контингенту учнів, але відсоток по кількості 

малокомплектних шкіл не зменшився і складає на сьогодні 73.3%. 
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Кількість малокомплектних шкіл у %

 
У II півріччі 2016 року відбулася реорганізація Хотіївської ЗОШ I-II ст. у 

Хотіївську ЗОШ I ст. 

З 1 січня 2017 року Жовтнева ЗОШ I-II cт. реорганізована у Янжулівську 

філію I-II cт. Семенівської гімназії №2, гімназія визнана опорним закладом. 

У Всеукраїнських предметних олімпіадах учні нашого району беруть 

активну участь. Так район має 8 дипломів за 2016 рік (I ст.-2 дипломи з історії та 

екології, II ст.-1 диплом з української мови та літератури, III ст. – 5 дипломів з 

екології, хімії, англійської мови, біології). 

Значне місце в системі роботи з обдарованою молоддю в районі займає 

участь команди відділення Малої Академії наук на базі Семенівської гімназії №2. 

У 2016 році на обласному етапі конкурсу – захисту науково – дослідницьких 

робіт, команда із п’яти учнів отримала 6 дипломів (1 диплом І ст..  2 дипломи  ІІ 

ст.. та 3 дипломи третього ст.) 

У районі діє Семенівський Будинок творчості дітей та юнацтва, де працює 

60 груп гурткової роботи, в яких задіяні в навчально-виховному процесі 837 

вихованців із більшості шкіл району. Крім того, позашкільна освіта за всіма її 

напрямками актуальна і в сільській місцевості. На базі сільських шкіл працює 16 

груп, до яких залучено 230 вихованців. Охоплення дітей шкіл району 

позашкільною освітою складає 70,4%. 

У навчально-виховному процесі задіяні 108 ПК,12 навчальних 

комп’ютерних комплексів, усі опорні школи мають мультимедійне обладнання. 

Рівень забезпечення шкіл району ПК становить 9,1 учня на 1ПК. 

Під час оздоровчої кампанії у районі працювали 12 таборів з денним 

перебуванням дітей, у яких відпочинковими послугами було охоплено 548 дітей 

(37,8%). Вартість одного дітодня складала 21,66 грн., Фінансування здійснювалося 
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за рахунок коштів місцевого бюджету 139.1 тис. грн. Були залучені позабюджетні 

кошти у сумі 27.1 тис. грн. 

Гарячим харчуванням у I семестрі  2016-2017 н.р. охоплено 1145 учнів 

(75.6%). Відповідно до Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Семенівського району на 2016 

рік за рахунок коштів районного бюджету в першій половині 2016-2017 

навчального року харчувалися діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування (23 уч.), діти з особливими потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах (6 уч.), діти вимушених переселенців (7 уч.), учні 1-4 класів із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям (90 уч.). Вартість обіду складала 5 

грн. на дитину. 

У 2016 році з районного бюджету на харчування пільгових категорій учнів 

було виділено 66.2 тис. грн. Учні 5-11 класів та 1-4 класів, сім’ї яких не 

підлягають під категорію малозабезпечених, харчуються з рахунок щомісячної 

батьківської (спонсорської) доплати та овочів, вирощених на пришкільних 

ділянках. У середньому вартість обіду становить 5-7 грн. Загальний бюджет 

коштів на харчування учнів у 2016 році становив -607.3 тис. грн. з них 541.1 тис. 

грн. позабюджетних. 

У районі до місць навчання і додому підвозяться 198 дітей та 124 

педагогічних працівника. Підвіз здійснюється до Костобобрівської, Погорільської, 

Олександрівської, Тимоновицької, Жадівської, Іванівської ЗОШ I-III ст.., 

Семенівських ЗОШ №1та №3 I-III ст, Семенівської гімназії №2 десятьма 

транспортними одиницями. Для безпечного перевезення учнів протягом 2016 року 

придбано запчастини на 128.0 тис.грн. 

Для здійснення підвозу за 2016 рік витрачено з районного бюджету 689,6 

тис. грн. 

Протягом 2016 року з метою покращення матеріально- технічного стану 

навчальних закладів району здійснено реконструкцію та будівництво котельні у 

Жадівській ЗОШ I-III ст. ім. Т.Г.Шевченка (на даний час тривають 

пусконалагоджувальні роботи). 

Придбано два твердопаливних котли, для Семенівській ЗОШ №5 I-IIст. 

Придбано інтерактивні комплекси у Семенівську ЗОШ №1 I-III ст., 

Іванівську, Тимоновицьку ЗОШ I-III ст.(73.0 тис.грн). 

Ноутбук для Машівської ЗОШ I-III ст. на суму  6.8.тис.грн. 

Закуплені підручники на суму 66.6 тис.грн. з них 28.4.тис.грн. з державного 

бюджету та 38.2 тис.грн. з місцевого бюджету, що дало змогу стовідсотково 

забезпечити учнів 4,7 класів навчальними підручниками. 

Отримано автобус для Семенівської ЗОШ №1 I-III ст.( шляхом 

співфінансування, 740.0 тис. грн. з районного бюджету до обласного). 
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Програма “Шкільний автобус”

В 2016 році Костобобрівська школа та 

Семенівська гімназія отримали нові комп’ютерні класи. 

 
Забезпечення навчальних

закладів комп'ютерною технікою

 
 

 

За 2016 рік на функціонування галузі освіти використано бюджетних коштів 

– 26807.0 тис. грн., в тому числі на заробітну плату – 21605.6 тис. грн. (80.7%), 

енергоносії – 3582.0 тис. грн., на інші видатки – 1920.0 тис.грн.(7.1%) 
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Вартість утримання 1 учня в 2016 році

 
 

 

Заборгованості на 1 січня 2017 року не було. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Впродовж 2016 року закладами культури програма економічного і 

соціального розвитку району виконувалась в повному обсязі. 

Мережа закладів культури: 

У 2016 році культурно-мистецьку та дозвіллєву діяльність у Семенівському 

районі здійснювали 50 установ культури в тому числі 28 клубних установ  - 1 

районний КЗ «Районний будинок культури», 1 міський, 14 сільських будинків 

культури, 1 сільський центр культури і дозвілля, 1 міський, 4 сільських клуби, 6 

клубів-бібліотек, КЗ «Семенівська районна централізована бібліотечна система», 

до складу якої входять 1 центральна, 1 дитяча районні бібліотеки, 1 міська та 17 

сільських бібліотек, КЗ «Семенівський районний історико-краєзнавчий музей», КЗ 

«Семенівська дитяча музична школа», в якому навчається 120 дітей. Працює 2 

філіала КЗ «Семенівська ДМШ» –   у с. Жадове  на базі  ЗОШ  (клас гітари),  та у с. 

Тимоновичі на базі ЗОШ (клас баяна, домри). 

Проведення культурно-мистецьких заходів з відзначення державних 

свят, ювілейних і пам’ятних дат, патріотичних заходів: 

Всі заплановані заходи відбувались у форматі святкових концертів, мітингів, 

круглих столів, зустрічей тощо. Серед них можна виділити 
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8 травня 2016 року в районі відзначили День пам’яті та примирення. 

Відбувся свічний хід, покладання вінків, квітів до пам’ятних місць. Проведена 

панахида за жертвами Другої світової війни. 9 травня відбулася маніфестація 

жителів та гостей міста, присвячена Дню Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, урочистий мітинг-реквієм біля монументу «Мати-Батьківщина». У 

міському парку відбувся тематичний концерт. 

До Дня Конституції України у районному будинку культури був 

організований та проведений урочистий концерт. В музеї та бібліотеках району 

проведені тематичні виставки та заходи. 

23 серпня 2016 року в районі відзначили День Державного Прапора 

України. Було проведене урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка 

у м. Семенівка. Юним громадянам України були урочисто вручені паспорти та 

подарунки.  

24 серпня за участю представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій, політичних партій, громадськості в 

Семенівському районі відзначили День незалежності України. Відбувся святковий 

мітинг та урочистий концерт «Перлина – Україна, ти для нас єдина».  

24 вересня було проведене урочисте покладання вінків та квітів до 

пам’ятних місць у м. Семенівка, святковий мітинг та урочисту концертну 

програму «Семенівка – мій рідний край». Жителі та гості міста мали змогу 

переглянути виставки творчості народних майстрів, сільських куренів, учнівської 

творчості та продукції підприємств і сільгосппідприємств. 

До Дня Збройних Сил України за участю представників органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, військових, які брали участь в АТО, 

прикордонників та громадськості в районному будинку культури відбувся 

тематичний святковий концерт. 

 

У травні 2016 року у V відкритому Всеукраїнському конкурсі виконавців на 

народних інструментах «Поліський вернісаж» прийняли участь біля 250 учасників 

з 6 областей України. 

У грудні 2016 року відбулася переатестація колективів, які мають звання 

«народний», а саме: 

Діяльність музейних закладів: 

   В історико-краєзнавчому музеї створена експозиція про учасників АТО, 

експозиція про наших земляків, які за роки незалежності досягли високих 

здобутків перед Батьківщиною «Гордість нашого краю». 

Матеріально-технічна база: 

У КЗ «Семенівський районний будинок культури» було придбано українські 

національні костюми для хору ветеранів. Було проведено поточний ремонт даху 

районного будинку культури, замінені вхідні двері в РБК.  

Останній раз музична апаратура закуповувалась в РБК у____________ 

Було придбано музичну апаратуру  на суму 199 972,21 грн: 
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- MD 425A MAG акустична система (2 шт.) – 67211,88 грн; 

- MD 405A MAG акустична система (2 шт.) – 50058,13 грн; 

- SX 3242 FX Behringer мікшерний пульт (1 шт.) – 22 826,19 грн; 

- E 935 Sennheiser вокальний мікрофон (6 шт.) – 52650,90 грн; 

- STBN 1604 L 20 мультикор (1 шт.) – 7225,11 грн. 

 

СПОРТ 

          Спортивна школа є районним комунальним закладом, заснованим на 

спільній власності територіальних громад міста та сіл Семенівського району 

Чернігівської області, функціональне управління яким здійснює структурний 

підрозділ з фізичної культури і спорту Семенівської районної державної 

адміністрації. 

 Відповідно до штатного розпису  дитячо-юнацької спортивної школи у 

2016 році затверджено 8,5 штатних одиниць:  

директор, головний бухгалтер, прибиральник, кочегар   і  4,5  одиниці 

тренери-викладачі з видів спорту, з них 2 штатних тренери-викладачі і  2,5 

одиниці сумісники.   

 Всі тренери-викладачі мають вищу освіту за напрямом фізична 

культура і спорт.   

Семенівська ДЮСШ у своїй структурі має чотири відділення з видів спорту: 

футбол, волейбол, кіокушинкай карате, хортинг, що відповідає меті діяльності 

спортивної школи.  

На спортивних відділеннях навчається 181 учень  віком від 7 до 17 років: .з 

них сформовано 10 навчальних груп. 

 Навчально-тренувальні заняття проводяться за навчальними 

програмами з видів спорту на спортивних базах ДЮСШ і загальноосвітніх шкіл:: 

ЗОШ №3м.Семенівки і загальноосвітньої школи  с.Жадове Семенівського району.  

  

 У 2016 році 62 учням ДЮСШ були присвоєні юнацькі спортивні 

розряди з видів спорту, відповідно до Єдиної Спортивної Класифікації України  : 

28 юн. сп. розрядів з футболу,  28 юн.сп. розрядів з волейболу, 10 юн.сп. 

розрядів з хортингу , одному учню присвоєно кандидат у майстри спорту України 

з хортингу  (департамент сімї молоді та спорту Чернігівської ОДА наказ №12 від 

01.04.2016 р.) – це Меднікова Марина – учениця 11 класу гімназії №2.    

 Протягом 2016 року  приймали участь в Всеукраїнських змаганнях з 

хортингу в м.Києві і зайняли1 і 2 місця На Чемпіонаті України в м.Черкаси 

призерами стали Меднікова Марина,Товстиженко Юрій,Буданов Ілля.  
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На Чемпіонаті України серед молодших юнаків з хортингу в м.Чернігові 

чемпіонами України стали Буданов Ілля, Бахир Кирило,Хулап Соломія. 

На Чемпіонаті Світу з хортингу призером змагань серед дівчат стал 

Меднікова Марина, яка є кандидатом у майстри спорту .        

 У 2016 році на Чемпіонаті області з волейболу серед юнаків 2004 р.н. 

стали бронзовими призерами. 

 Волейболістки ДЮСШ на відбірковому міжрегіональному турнірі серед 

дівчат в м.Глухові посіли 1- місце.  

   

 

 

 

 

 

 

 


