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Публічний звіт  

голови районної державної адміністрації Є.В. Буткевича  

про роботу Хмільницького району в 2018 році 

 

Шановна президіє, члени колегії, шановні присутні! 

 

У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», наказу Національного агентства України з питань державної 

служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» районною 

державною адміністрацією підготовлено звіт про свою діяльність за 

попередній рік. Районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади 

районної адміністративно-територіальній одиниці, керуючись Законами 

України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 

самоврядування», регламентом роботи районної державної адміністрації 

забезпечувала реалізацію державної політики у всіх галузях життєдіяльності 

району та виконання в межах своєї компетенції Законів України, Постанов 

Верховної Ради і Уряду та делегованих районною радою повноважень.    

Розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність реалізації 

державної та регіональної політики, райдержадміністрація активно і 

послідовно здійснювала заходи, для забезпечення дієвого і результативного 

функціонування виконавчих органів, в ході їх тісної співпраці з сільськими 

радами, територіальними підрозділами щодо практичного втілення в життя 

заходів, спрямованих на зростання добробуту і соціальних стандартів життя 

жителів району.  

Одним з першочергових завдань є забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення району, оперативного реагування на виклики 

та загрози національній безпеці.  

З метою забезпечення виконання державної політики у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення, в 

районі розроблено Комплексну програму захисту населення і територій 

Хмільницького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 

2017-2021 роки. 

У 2018 році доопрацьовано плани реагування на кожний вид надзвичайної 

ситуації та плани реагування на особливий період; 

 Забезпечено навчання 45 осіб  керівного складу та працівників органів 

управління; 

 Проведено 7 комплексних об'єктових тренувань, та 3  комплексних 

об’єктових навчання згідно Плану-графіку на підприємствах та 70 об’єктових 

тренувань та протипожежних тренувань у середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

           Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік в 

районі 11-12 вересня 2018 року було  проведено командно-штабне навчання з 

органами управління цивільного захисту Хмільницької районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на  
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тему: «Переведення цивільного захисту району з режиму функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий період. Захист населення і 

території району від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного  

характеру» 

Проведено "Місячник Цивільного захисту" із активним залученням до 

нього фахівців галузі цивільного захисту на районному рівні, районних 

спеціалізованих служб цивільного захисту, відділу освіти 

райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, засобів масової 

інформації. 

Головою райдержадміністрації у 2018 році затверджено та погоджено 

облдержадміністрацією «Номенклатуру матеріальних засобів щодо створення 

районного резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків у Хмільницькому районі 

на період 2018-2023 роки». 

         На вказаний період відповідними Угодами з суб’єктами господарювання 

в районі визначено обсяги фінансування, місця розміщення та зберігання  

матеріального резерву з урахуванням оперативності доставки до вірогідних 

зон надзвичайних ситуацій. На 2018 рік загальний обсяг резервного фонду  

району складав 1млн.751 тис. грн.; 

         З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного 

характеру, яка сталася 16 жовтня 2018 року (падіння військового винищувача 

«Су-27» за межами с.Уланів) на засіданні районної комісії з питань ТЕБ та НС 

було прийнято рішення про виділення коштів із резервного фонду районного 

бюджету в сумі 50,0 тис.грн. на виконання заходів, пов’язаних із 

забезпеченням ліквідації наслідків  надзвичайної ситуації.  

        Фактично використано 20,6 тис.грн., кошти  спрямованні на забезпечення 

харчуванням сил районної спеціалізованої служби охорони громадського 

порядку та протипожежної спеціалізованої служби, що залучаються для 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також придбання необхідних 

матеріалів та інвентарю; 

       Проведено ремонтні роботи Пункту управління райдержадміністрації; 

       Продовжено роботу по забезпеченню загонів територіальної оборони 

речовим майном та радіозв’язком. (внесено зміни у Комплексну програму 

Хмільницького району на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільниччина – взаємна 

відповідальність влади та громад». Сума видатків з районного бюджету 

складає 1 млн. 7 тис. грн.).  

 

Виконання бюджетних показників 

Районною державною адміністрацією постійно вживаються  заходи щодо 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.  

Доходи загального фонду бюджету району за 2018 рік, без врахування 

міжбюджетних трансфертів, виконано на 120,8 відсотки. При річному плані 86 

млн. 977 тис. грн. фактично надійшло 105 млн. 112 тис. грн., що більше на 18 

млн. 135 тис. грн., а саме:  
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- районний бюджет виконано на 120,2 відсотки до планових показників 

в сумі  47 млн. 657,0 тис. грн.,  фактично надійшло 57 млн. 278 тис. грн. 

Додатково отримано 9 млн. 621 тис. грн.; 

- по сільських бюджетах виконання становить 121,7 відсотки до 

планових показників в сумі 39 млн. 320 тис. грн., фактично надійшло – 47 млн. 

835 тис. грн. Додатково отримано –   8 млн. 514 тис. грн.; 

По спеціальному фонду фактично надійшло  9 млн. 371 тис. грн. що 

перевищує планові показники в 2,7 рази. 

Всього видатки загального фонду бюджету району за 2018 рік склали 

391 млн. 711 тис. грн. при плані 396 млн. 696 тис. грн., що становить 98,7 

відсотки  з них: 

- по районному бюджету видатки склали 341 млн. 579 тис. грн., або 98,9 

відсотка ;  

- по сільських бюджетах видатки склали 50 млн. 132 тис. грн., -  97,6 

відсотків; 

Видатки  спеціального фонду бюджету району складають 26 млн. 182 

тис. грн. при річному плані 29 млн. 168 тис. грн. - 89,8 відсотка. 

За звітний 2018 рік забезпечено фінансування всіх захищених статей 

видатків бюджету, а саме: виплата заробітної плати з нарахуваннями, 

розрахунки за спожиті енергоносії,  виплати населенню по соціальному 

захисту та соціальному забезпеченню.  

Кредиторська заборгованість із зазначених виплат станом на 01.01.2019 

року  відсутня. 

Порівняно з 2015 роком дохідна частина бюджету району по 

надходженнях  зросла в 2,2 рази відповідно змін до Бюджетного та 

Податкового кодексів, перегляду ставок податків та зборів, підвищенням 

показників соціальних стандартів.  

Видаткова частина бюджету району порівняно з 2015 роком зросла на 

179,5 відсотків, це пов’язано з зростанням показників економічного і 

соціального розвитку, підвищенням прожиткового мінімуму, мінімальної 

заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки, підвищенням цін на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв. 

Протягом 2018 року бюджетними організаціями району через систему 

«Prozorro» проведено 149 процедур торгів на загальну суму 40,0 млн.грн. В 

результаті проведених електронних торгів зекономлено кошти в сумі 4,0 

млн.грн. 

 

Розвиток галузей економіки 

 

В районі досягнуто певних темпів економічного зростання та 

підвищення соціальних стандартів населення, зокрема забезпечено виконання 

основних показників галузей економіки, які працювали стабільно і 

прогнозовано.  

 Підсумовуючи роботу промисловості слід відмітити, що обсяги 

оброблення деревини уздовж розпиленої чи розколотої становлять                           
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3,1 тис.куб.м.  і перевищили рівень відповідного періоду минулого року 

на 34,8%. В 1,6 рази збільшено виробництво кормів готових (6,2 тис.тонн). 

Виробництво цегли становить 2,3 млн.штук., що на рівні обсягів 

минулорічного сезону.  

 З початку виробничого сезону 2018 року на Жданівському цукровому 

заводі  перероблено 411,6 тис. тонн цукрового буряка та вироблено 58,2 тис. 

тонн цукру.  

За статистичними даними обсяг реалізації промислової продукції за 

січень-жовтень 2018 року склав 445,3 млн. грн. 

   

 Обсяг зовнішньої торгівлі товарами по району  за січень – вересень 

2018 року склав 9млн.454 тис. дол. США. Обсяг експорту товарів складає 

8млн.493 тис. дол. США; обсяг імпорту – 961 тис.дол.США. Баланс 

зовнішньої торгівлі товарами позитивний (сальдо +7млн.532 тис. дол. США). 

 Загальний обсяг роздрібного товарообороту (з урахуванням 

міжрайонного обміну) за січень-вересень 2018 року складає 13,6 млн. грн. 

 

 Підприємствами автомобільного транспорту всіх форм власності за 

січень-листопад 2018 року виконано 6,1 млн. т/км та перевезено 27,9 тис. тонн 

вантажів, що становить 73,4%.            

Пасажирським автотранспортом району перевезено 701,0 тисячу 

пасажирів та виконано 32,3 млн. пасажиро-кілометрів, що становить 113,5% 

порівняно з відповідним періодом 2017 року.  

 

          Головним підсумком роботи в 2018 році є стійка тенденція до зростання 

доходів населення за рахунок росту заробітної плати та відсутності 

заборгованості на економічно активних підприємствах. 

Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців  2018 року  по району 

становить 7152 грн., що на 31,9% більше порівняно з відповідним періодом 

2017 року. 

 

Протягом звітного періоду працевлаштовано незайнятих громадян 966 

осіб в т.ч. 693 безробітних. Направлено на  професійне навчання 173 особи. 

Надано профорієнтаційних послуг 1501 особі. Направлено на громадські та 

інші роботи тимчасового характеру 59 осіб. Кількість зареєстрованих 

безробітних станом на 01.01.2019 року становить 516 осіб, з них 391 особа, що 

проживає в сільській місцевості.   

      Одним з основних шляхів розв’язання  проблем в питанні зайнятості 

населення є розвиток малого підприємництва.  

        В районі створено та розвиваються 161  суб’єкт  малого  підприємництва  

різної  організаційної  форми та  727 суб’єктів підприємницької  діяльності - 

фізичних  осіб.  Крім цього, зареєстровано 107 фермерських господарств. 

    Протягом року в районі  зареєстровано 10  суб’єктів підприємницької 

діяльності юридичних осіб і 127 - фізичних осіб, (водночас припинили 

підприємницьку діяльність 2 юридичних особи та 154 фізичних особи).  
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        Сума надходжень до районного бюджету від суб’єктів малого та 

середнього підприємництва зросла на 21,0 % і складає 51,8 млн.грн., а їх 

частка в загальній сумі надходжень становить 35,9%. Сума надходжень від 

суб’єктів малого підприємництва, які працюють на спрощеній системі 

оподаткування, становить 6,0 млн.грн.  

  

Стратегічним орієнтиром та головним пріоритетом нашої роботи в 

поточному році визначено максимальне сприяння реалізації інвестиційних 

проектів, пошук внутрішніх резервів на рівні району, в результаті чого, в 

економіку району за 2015-2017 роки було про інвестовано 824,1 млн. грн., з 

них 426,2 млн грн. в 2017 році. 

Протягом 9 місяців 2018 року освоєно  353,9 млн. грн. капітальних 

інвестицій, що на 22,3% більше відповідного періоду минулого року.                                             

На підприємствах району завершуються роботи з реалізації 

інвестиційних проектів: 

    філія «Жданівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром» «Будівництво 

нової станції пресування жому з встановленням  2 жомопресів», проектно-

кошторисна вартість 84млн. 834 тис.грн. 

 «Придбання обладнання для виробничої діяльності», вартістю 

1млн.803тис.грн. 

«Придбання обладнання для складання і зберігання цукру», вартістю                           

2 млн.320 тис.грн. 

 В 2018 році сільськогосподарські підприємства району  реалізували  

слідуючі  інвестиційні проекти:       

АПНВП «Візит» с. Томашпіль;  

виробничий підрозділ с. Уланів: 

- Реконструкція  МТФ ,  потужність – 1000 гол.,  вартість проекту –                     

30 млн. грн., станом на 01.01.2019 року освоєно коштів на суму               

22 млн. грн.; 

 виробничий підрозділ с. Соколова 

- Реконструкція свинокомплексу, потужність -18,0 тис. гол.,  станом на             

1 січня 2019 року освоєно коштів на суму 17 млн. грн.; 

ПП «Американські технології» с. Рогинці: 

- Завершено будівництво ангара для зберігання зерна,  потужність – 4,5 

тис. тон.,  вартість проекту – 2 млн. 700 тис. грн. 

- Завершено будівництво піднавісу для зберігання зерна,  вартість проекту 

– 300 тис. грн. 

Однією  із  важливих  умов  соціально-економічного  розвитку району є 

державна підтримка реалізації інвестиційних проектів. 
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 За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі  

3 млн. грн. завершуються роботи з реалізації інвестиційного проекту 

«Капітальний ремонт (санація) будівлі ЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів», загальною 

вартістю 4млн.250 тис.грн. (553 тис.грн. профінансовано з районного 

бюджету). 

 За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища завершено реалізацію інвестиційного проекту 

«Регулювання річки Домаха з реконструкцією шахтного водоскиду в с. 

Березна», загальною вартістю 1млн.243 тис.грн., з них кошти фонду – 1млн.48 

тис.грн. та завершуються роботи з реалізації інвестиційного проекту 

«Поліпшення технічного стану, благоустрою водойми №1 с. В.Остріжок», 

загальною вартістю 2 млн.740 тис.грн., освоєно 2 млн.443 тис.грн.: з них           

2 млн.420 тис.грн. - кошти фонду. 

 

На п’ятнадцятий обласний конкурс проектів розвитку 

територіальних громад від району було подано 25 проектів, з них 17 

проектів від територіальних громад, 2 проекти від районної ради та 6 

проектів від Жданівської ОТГ. Переможцями визначено 11 проектів від 

територіальних громад (фонд конкурсу 1млн. 207 тис.грн.) та 3 проекти по 

Жданівській ОТГ (фонд конкурсу  278 тис.грн.). На даний час реалізовано два 

проекти: «Ефективне лікування в комфортних умовах» та «Збереження 

історико-культурної та духовної спадщини села, завдяки сучасному інтернет-

центру». В стадії реалізації ще два проекти в с.Куманівці «Від пісні до пісні, 

від серця до серця у теплому Будинку культури душа народу ласкою 

озветься» та в с. Пустовійти «Рух – основа життя та здоров’я». На стадії 

завершення спільний проект підготовлений Кустовецькою та Куманівецькою 

сільськими радами «Сортування сміття від краю до краю – запорука чистого 

району» та проект поданий Кривошиївською та Сьомаківською 

територіальними громадами «Встановлення майданчиків для збору твердих 

побутових відходів – спільний крок до чистоти довкілля». 

           В ІІІ районному конкурсі проектів розвитку територіальних громад 

прийняли участь 22 сільські ради, всього подано 27 проектів.  

 Визначено 19 проектів-переможців на загальну суму 3млн.582 тис.грн. з 

них фонд конкурсу – 1млн.578 тис.грн., кошти учасників – 1млн. 75 тис.грн., 

організацій-партнерів – 889 тис.грн. Роботи з реалізації двох проектів 

завершено (с.Голодьки, с.В.Митник). В стадії завершення реалізації ще два 

інвестиційних проекти з ремонту доріг сіл Скаржинці та Березна.  

 

 Будівельними підприємствами району, що працювали за контрактами 

підряду за січень-листопад 2018 року виконано будівельних робіт власними 

силами на суму 155 млн 817 тис. грн., що в 1,5 рази більше відповідного 

періоду минулого року. 

  Протягом 2018 року проведено поточний ремонт комунальних доріг  

(79 тис.кв.м)  на загальну суму 3млн.25 тис. грн. в тому числі: 

- кошти державного бюджету 587 тис.грн.; 

- кошти місцевого бюджету 1млн 928 тис.грн.; 

- кошти інвесторів 510 тис.грн. 
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Крім того, відремонтовано 31,1тис.кв.м доріг загального 

користування, на загальну суму 15млн.844 тис.грн. та завершено проект 

Департаменту ЖКГ з реконструкції доріг в с.Кривошиї та с.Колибабинці 

(1млн.182 тис.грн.). 

 

З метою забезпечення населення питною водою  в поточному році 

проведено капітальний ремонт водогону в с. Подорожна, загальною 

протяжністю 6,2 км на суму 975,0 тис. грн. (44 абоненти). Розпочато 

будівництво водогону в с. Скаржинці, протяжністю 7 км. 

 

У с. Кривошиї завершене будівництво мережі вуличного освітлення 

протяжністю 4,1 км. Розпочато будівництво мережі вуличного освітлення по 

селах Колибабинці та  Кривошиї  протяжністю 4 км. 

По селу Філіопіль розроблена проектно-кошторисна документація на 

будівництво мережі вуличного освітлення протяжністю 3,5 км. 

 

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ 

У населених пунктах району впроваджується роздільне збирання 

твердих побутових відходів. У 2018 році в Жданівській ОТГ впроваджено 

роздільний збір ТПВ побудовано 18 майданчиків. Також в Кривошиївській та 

Сьомаківській сільських радах побудовано 5 майданчиків для збору твердих 

побутових відходів. На сьогоднішній день у 5 населених пунктах (Лозна, 

Хуторі Кривошиїнські, Вишенька, Кропивна, Лип’ятин) планується 

облаштувати майданчики для роздільного збирання ТПВ, ще по 8 (Кустівці, 

Куманівці, Рогинці, Кривошиї, Колибабинці, Сьомаки, Білий Рукав, 

Сербанівка) населених пунктах розроблений проект по встановленню 

майданчиків для роздільного збору ТПВ та поданий на обласний конкурс 

«Встановлення майданчиків для збору ТПВ – спільний крок до чистоти 

довкілля» на встановлення 28 майданчиків по 3 контейнера на кожному 

майданчику (84 контейнера). 

на загальну суму 1 млн.360 тис. грн.:  

– 594 тис. грн. обласний фонд,  

– 566 місцевий бюджет  

– 200 тис. грн. інвестори. 
   

       Вагоме місце у розвитку району займає агропромисловий комплекс.  

 

      В 2018 році валове виробництво зернових культур склало 352 тис. тонн з 

урожайністю 98,8 ц/га на площі понад 35,6 тис. гектарів, що більше проти 

2017 року на 28,5%. 

      Вирощено 176 тис. тонн цукрових буряків з урожайністю 400 ц/га, насіння 

соняшника 41,8 тис. тонн з урожайністю 35 ц/га, що більше минулого року на 

31,9%.  

     В господарствах району  посіяно зернових культур на площі 10,4 тис. га., 

крім того – 4,6 тис. га озимого ріпаку. 



 8 

     Станом на 1 січня 2019 року  у сільськогосподарських формуваннях 

району утримується голів: великої рогатої худоби -  5821, в тому числі корів – 

1922, свиней – 6593.  

      В сільськогосподарських підприємствах району  збільшилось поголів'я 

ВРХ до відповідного періоду минулого року на 39 голів,  свиней – на 1380 

голів до відповідного періоду минулого року. 

      За 2018 рік вироблено молока 11763 тонн, що більше до відповідного 

періоду минулого року на 1637 тонн.  

     Надій на корову становить 6500 кг., що більше до відповідного періоду 

минулого року на 2050 кг.  

     Збільшились середньодобові прирости свиней  на 85 грам і становлять 460 

грам,  середньодобові прирости великої рогатої худоби  становлять  865 грам, 

що більше на 105 грам в порівнянні з 2018 роком. 

 

Орендні відносини 

У 2018 році загальна кількість укладених договорів оренди землі 

власниками земельних часток (паїв) складає 22077 одиниць. 

Спостерігається зростання відсотка нарахування орендної плати від 

грошової вартості орендованих земель до 13,4 % ,  фактично  у 2018 році 

нараховано орендної плати за землю 221,8 млн. грн., або на 69,6 млн. грн. 

більше від нарахувань 2017 року. 

Станом на 1 січня 2019 року фактичний відсоток  виконання договірних 

зобов’язань від нарахованої суми орендної плати складає 113%. 

      

На території району для учасників бойових дій передано в оренду 

зарезервовані земельні ділянки загальною площею 57 га. із земель державної 

та комунальної власності, які можуть бути надані у власність та користування. 

Крім того 860 військовослужбовцям на площі 1397 га видані викопіювання 

земельних ділянок з чергових кадастрових планів сільських рад протягом 2018 

– 2019 років. 

Охорона здоров’я 

 Впродовж звітного періоду, проводилась належна робота і в галузі 

охорони здоров’я. 

Рішенням Хмільницької районної ради 27 сесії 7 скликання від 

21.06.2018 року № 390 було створено шляхом реорганізації Комунальне 

некомерційне підприємство “Хмільницький центр первинної медико-

санітарної допомоги” Хмільницької районної ради. 

Закладу було видано ліцензію на надання медичної допомоги та   

укладено договір з Національною Службою Здоров’я України про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

В зв’язку з перетворенням Центру в Комунальне некомерційне 

підприємство проведена оптимізація і створена нова структура Центру: 

- 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 50 ФАПів (10 

ФАПів і 40 ФП). 

Одним із стратегічних цілей Закладу є забезпечення доступності та 

якості надання первинної медичної допомоги населенню району. 



 9 

 Кількість населення, яке обслуговує ЦПМСД становить 

59 978чол., із них міське – 25786 чол.,  сільське – 34 192 чол., діти – 9078 чол., 

підлітки – 1661 чол. 

Населення працездатного віку – 33 729чол.. 

 

Для недопущення кредиторської заборгованості установи, районним 

бюджетом було забезпечено виплату заробітної плати, на що виділено 4млн.57 

тис. грн. 

На протязі першого півріччя було проведено ряд заходів по оптимізації 

мережі. В зв’язку з реформуванням в медицині змінено структуру закладу, що 

призвело до зменшення чисельності на  110,25 посад працівників. 

На покращення матеріально-технічного забезпечення, придбання  

медикаментів, та бензину, підтримання в належному стані 67 структурних 

підрозділів центру,  витрати на відрядження та оплату послуг, крім 

комунальних, відшкодування медикаментів пільговій категорії населення, за 

2018 рік  використано 1млн.950 тис. грн. 

За звітний рік по програмі «Доступні ліки» використано 1млн.767 тис. 

грн.  

На протязі звітного періоду з сільських бюджетів на придбання 

програмного продукту та підключення інтернету для заключення декларацій 

на отримання медичної послуги населенням було виділено коштів додатково 

356 тис. грн., та для відшкодування вартості медикаментів для пільгової 

категорії населення міста, міською радою було виділено 303,8 тис. грн. 

  Першого жовтня 2018 року відповідно до Концепції реформи фінансування 

системи охорони здоров’я України, Закону України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» закладом було заключено 

договір з Службою Охорони Здоров’я України про фінансове забезпечення. 

   За рахунок  коштів  НСЗУ та районного бюджету, через систему 

електронних закупівель проведено 16 договорів  на придбання матеріальних 

цінностей  в сумі 592,2 тис грн. 

Це в основному: 

   Медичне обладнання  (глюкометри,  ростоміри, ваги та ін..)   -  145,5тис грн. 

  Медикаменти та перев’язувальний матеріал       -     64,0 тис грн 

 Туберкулін - 169,2 тис. грн. 

Металоконструкції (вікна) - 14,9 тис. грн. 

Медичні офісні меблі та пеленальні столики -   163,0 тис. грн. 

  

Заключено угоди на  постачання  комп’ютерної техніки  (принтери) в 

кількості 20 штук на суму 92,0 тис грн та медичної документації на суму 10,0  

тис.грн 

   Власними силами установи  відремонтовано  8 кабінетів лікарів. Проведено 

в кабінети водопостачання. замінено  електропроводку. відремонтовано 

газовий котел, частково замінено систему теплопостачання 

   Кабінети лікарів  обладнано новими меблями. 
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    І звичайно одним із основних факторів  реформи  є значне  

підвищення заробітної плати працівників. За четвертий квартал 2018 року 

середня заробітна плата по установі  становить  7тис.890 грн. 

 

У 2018 році, відповідно до рішення сесії Хмільницької районної ради             

№ 463 від 05.12.2018 року  створено комунальне некомерційне підприємство 

“Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької районної ради 

шляхом перетворення його з комунальної установи “Хмільницька центральна 

районна лікарня”. Автономізація закладу сприяє збільшенню господарської та 

фінансової незалежності, формування стимулів для поліпшення якості 

медичного обслуговування населення і водночас підвищення економічної 

ефективності використання активів.  

Станом на 01.01.2019 в ЦРЛ чисельність працюючих становить 481 

працівників.  

Профінансовано заклад за 2018р. на загальну суму 45млн.369 тис. грн. 

- за рахунок інших коштів спец. фонду бюджету в рамках здійснення  

заходів щодо  соціально - економічного розвитку шляхом проведених 

допорогових закупівель було придбано медичне обладнання на суму  209 тис. 

грн., а саме:  монітор вимірювання добового артеріального тиску «АВРМ – 

50» – 10 тис. грн., електрокоагулятор – 114,5 тис. грн., світильник операційний 

– 14 тис. грн., реєстратор добового моніторування – 70 тис. грн.  

 

У рамках провадження спільного зі світовим банком проекту МОЗ 

України наказом ДОЗ Вінницької ОДА лікарня отримала для кабінету 

функціональної діагностики діагностичний автоматизований комплекс зі стрес 

системою велоергометр. 

Крім того, у 2018 році заклад отримав гуманітарну допомогу на суму              

588 тис. грн. у вигляді функціональних ліжок, матраців до ліжок, інвалідних 

візків, стільців для душу, столиків для лікарняного ліжка та інші необхідні 

речі. 

Важливими заходами в поточному році були : 

  - здійснення першого етапу проведення капітального ремонту  мережі 

водопроводу (за рахунок коштів районного бюджету) у сумі 100 тис. грн.; 

  -  проведення капітального ремонту інженерних мереж терапевтичного 

корпусу( за рахунок коштів районного бюджету ) у сумі 516,4 тис. грн. та 14,6 

тис. грн. на здійснення технічного нагляду; ( за рахунок обласного бюджету ) 

у сумі 173,5 тис. грн.; 

  - проведення ремонту приміщень 1-го поверху хірургічного корпусу з 

подальшим переведенням в нього відділення (екстреної) невідкладної 

медичної допомоги в сумі  100 тис. грн. відкриття якого планується в І 

кварталі 2019 року.                     

         Власними силами були проведені ремонтні роботи  приміщень лікарні 

для надання якісних медичних послуг населенню : 

- утеплення вікон переходу терапевтичного корпусу (за рахунок коштів 

районного бюджету) у сумі 8,3 тис. грн.; 
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 - проведення освітлення складів господарської служби(за рахунок 

коштів районного бюджету) у сумі 2,8 тис. грн.; 

 - заміна сантехніки в боксах дитячого відділення(за рахунок коштів 

 районного бюджету) у сумі 7,8 тис. грн.; 

 - часткова заміна водопровідних труб у підвальному приміщенні дитячого 

відділення(за рахунок коштів районного бюджету) у сумі 2,2 тис. грн.; 

 - поточні ремонти в палатах хірургічного, неврологічного відділень(за 

рахунок коштів районного бюджету) у сумі 49,4 тис. грн.;(за рахунок 

благодійних коштів) у сумі 10,0 тис. грн.; 

 - цементування підлоги в приміщенні архіву на 4 –му поверсі 

хірургічного корпусу(за рахунок благодійних коштів) у сумі 3,0 тис. грн.; 

- улаштування пандуса до входу в хірургічний корпус(за рахунок коштів 

районного бюджету) у сумі 63,9 тис. грн. 

        - поточний ремонт приміщень відділення Екстреної  невідкладної 

медичної допомоги (за рахунок коштів районного бюджету) в сумі 164,8 тис. 

грн.; (за рахунок благодійних коштів) у сумі 42,6 тис. грн.; 

- заміна сантехніки та ремонт електромережі в терапевтичному відділенні 

№ 2 с. Уланів(за рахунок коштів районного бюджету) у сумі 3,2 тис. грн.; 

(за рахунок благодійних коштів) у сумі 5,6 тис. грн.; 

 

Одним із пріоритетів є питання якості освіти. 

 

        В районі функціонує 18 закладів дошкільної освіти,  10 навчально-

виховних комплексів та 3 дошкільних групи у філіях опорної ЗШ І-ІІІст.                 

с. Уланів. Всього охоплено дошкільною освітою 951 дитина. Усі заклади 

забезпечені комп’ютерами, два  підключені до мережі Інтернет (с. Уланів та с. 

Вишенька). 

    Загальна середня освіта району,  це 30 закладів загальної середньої освіти,  

які є районною комунальною власністю.  

     В селі Уланів  створено опорну школу у складі 5 філій.  

     З вересня 2018 року призупинено функціонування школи ІІ ступеня в                 

с. Подорожня. Діти підвозяться шкільним автобусом в ЗШ І-ІІІст. с. Кропивна. 

      Станом на 05.09.2018 року в закладах ЗСО навчається 2762 учні, що на  

539 (було 3155уч.) учнів менше за останніх 4 роки. 

Базову загальну середню освіту в 2018 році здобули  274 учні, з них 

отримали свідоцтво з відзнакою – 12. Повну загальну середню освіту здобули 

152 учні, з них отримали Золоту та срібну медалі –3  випускники. 

       2017 та 2018 рік працювали над створенням нового освітнього середовища 

відповідно до вимог «Нової української школи» (НУШ). З цією метою  

виділені кошти державної субвенції та районного бюджету. Відповідно до 

вимог дана сума використана  пропорційно: 40% на закупівлю дидактичних 

матеріалів, 40% на оновлення меблів та 20% на закупівлю оргтехніки  для 34 

перших класів. Всього використано 1314,3 тис грн.  

       В закладах загальної середньої освіти, у кожному 1-му класі, створені 

освітні середовища   для навчання, гри, відпочинку учнів. З 1 вересня  

розпочато  навчання за програмою Нової української школи.    
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       Додатково, з обласного бюджету, виділено 8 комплектів сучасного 

обладнання для успішного навчання (ноутбук, ксерокс, ламінатор, пристрій 

для зчитування компакт-дисків.  

       При сприянні депутата обласної ради, заступника голови ОДА Олександра 

Васильовича Крученюка в грудні 2018 року опорна загальноосвітня школа             

І-ІІІст. с.Уланів «відкрила двері» нового математичного класу (15 ноутбуків, 

ксерокс, інтерактивний комплекс), вартість якого 362 тис.грн.  

За останні 4 роки для закладів освіти району придбано 93 ноутбуки та 4 

планшети, 18 мультимедійних комплексів, 18 телевізорів, 40 принтерів та 

ламінатори. 

       Рішенням № 352 24 сесії 7 скликання від 22.02.2018 р. районної ради 

створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Хмільницького 

району. На конкурсній основі обрано директора та фахівців. З 1 листопада 

2018 року установа працює в с. Уланів. 

        В 2018 році на базі опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                          

с.Уланів, навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступеня - дошкільний навчальний заклад» с. Сьомаки та  

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів с. Порик    працюють  інклюзивні 

класи. Для організації даної форми навчання в штатний розпис освітнього 

закладу введено ставки асистента вчителя.  

 

               Для активізації роботи з обдарованими і талановитими дітьми, створення 

умов для їх розвитку відділом освіти розроблено та  прийнято 30 сесією 7 

скликання  районної ради  «Районну цільову програму роботи з обдарованою 

молоддю на 2018-2022 роки».      

                В районі стало традицією проведення предметних олімпіад, творчих 

конкурсів, акцій, операцій. 24 учні навчаються в Вінницькій Малій академії 

наук (МАН). По підсумках проведення  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу –

захисту науково-дослідних робіт  учнів членів МАН у 2018 році два учні стали 

переможцями (1 та 3 місце). Відповідно до Положення переможцям  ІІІ етапу 

предметних олімпіад та Всеукраїнських конкурсів щороку виплачується  

стипендії.  

Більше 2 тис. учнів шкіл району взяли участь у конкурсах, олімпіадах, 

турнірах районного та обласного рівнів. 

У ІІ етапі  учнівських олімпіад взяли участь 615 учнів закладів загальної 

середньої освіти району, з них 209 учнів стали призерами. 

В ІІІ обласному  етапі олімпіад та конкурсів Хмільницький район 

представляли 36 учасників. Результатом їхньої праці стали 9 призових місць. 

Призерам обласних учнівських олімпіад та конкурсів протягом 10 місяців 

поточного року ( з березня по грудень включно) виплачується стипендія 

 

              Розвивається  навчально-матеріальна база закладів освіти. Протягом 3-х 

останніх років придбано 513 комплектів парт та 76 стінок, 34 комплекти 

меблів для 1-го класу Нової української школи та дидактичний матеріал, 

отримали  конструктори LEGO. 

                  При співфінансуванні державного та районного бюджету проведено 

капітальний ремонт приміщення №1 ( початкової школи) в ОЗШ с. Уланів.        
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Реалізується  інвестиційний проект "Капітальний ремонт (санація) будівлі 

ЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів", що фінансується за рахунок коштів  державного фонду 

регіонального розвитку.  На капітальний ремонт основного приміщення 

опорного закладу загальної середньої освіти в 2018 році передбачено 3млн.799 

тис. грн.   

                  Розпочато ремонти спортивних залів в НВК «ЗШ І-ІІІст.-ДНЗ» с. Лозова 

та ЗШ І-ІІст. с. Куманівці.  

       В усіх школах функціонують шкільні їдальні. Проведені будівельно-

монтажні роботи по реконструкції з добудовою приміщення шкільної їдальні в 

ЗШ І-ІІст. с. Соколова та в НВК «ЗНЗ І-ІІІст-ДНЗ» с. Сьомаки. Щороку, у міру 

фінансових можливостей, проводиться оновлення  технологічного 

обладнання, посуду: придбано 25 холодильників та морозильних камер, 8 

електроплит. 

       Рішенням № 284 20  сесії 7 скликання  районної ради збільшена середня 

вартість шкільних обідів з 10 грн.25 коп. до 12 грн.10 коп, а в дошкільних 

установах з 20 грн.20 коп. до 24 грн.50 коп. 

       З 1 вересня 2018 року харчувалося 1710 дітей, з них 489 пільгових 

категорій. 

       П’ятнадцятьма шкільними татрьома орендованими автобусами 

організовано підвіз 644 учнів та 72 педагога. При співфінансуванні  

державного  та місцевого бюджетів придбано 2 шкільних автобуси для ЗШ І-

ІІІст. с. Лип’ятин (2016 рік) та  с. Зозуленці (2017рік), сільські ради                           

с. Кропивна та  с. Петриківці,  придбали автобуси, якими підвозять школярів.  

          В 2018 році розпочато роботи по облаштуванню внутрішньої вбиральні у 

філії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уланів - ЗШ І-ІІ ст. с. Рибчинці та другої у ЗШ І-ІІІ ст.               

с. Зозулинці. 

       Проводиться робота по переведенню шкільних котелень на альтернативні  

види палива (вугілля, дрова, палети). Резервні джерела теплопостачання 

встановлено в НВК «ЗШ І-ІІІ ст. –ДНЗ»: с. Березна, с. Сальниця, с. Томашпіль, 

ЗШ І-ІІІ ст. с. Порик, ОЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів. Придбано 6 котлів. 

   Станом на 1 січня 2019 року на обліку перебуває 88 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (26 дітей – сиріт, 62 дитина, 

позбавлена батьківського піклування). 

На території району діє 2 дитячих будинки сімейного типу та 3 

прийомних сім’ї, в яких виховується 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Батьки–вихователі та прийомні батьки 

забезпечують умови для життя та розвитку дітей. 

Проводиться робота щодо забезпечення житлових, майнових прав дітей 

У 2018 році в район було виділено Субвенцію в обсязі  837 тис.грн., за яку 

придбано 2 житлових будинки для 4 осіб з числа дітей – сиріт.  

      Обидва будинки, придбані для дітей-сиріт у Хмільницькому районі, досить 

нові і добротні, мають  по чотири кімнати та по два входи. Також нові 

господарі володітимуть присадибними  земельними ділянками та 

господарськими спорудами.  
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Відповідно до програми «Підтримки сім’ї, дітей та молоді 

району»  проведено ряд заходів для молоді.  

 

Забезпечено дотримання законодавства України, щодо розвитку 

фізичної культури та спорту в районі.  Сектором фізичної культури та 

спорту  було проведено на районному рівні різноманітні змагання. 

До Дня фізичної культури та спорту в селі Уланів відбулося спортивно-

масове свято під час якого було проведено 1 етап чемпіонату району з 

футболу серед школярів, а також відзначено кращих спортсменів і працівників 

фізичної культури та спорту нашого краю. 

Вся ця робота сприяла тому, що наші спортсмени в поточному році взяли 

участь в спортивних заходах обласного рівня та неодноразово займали на них 

призові місця.  

 

    Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та 

формуванню туристичної привабливості району. 

        Станом на 1 січня 2019 року мережа закладів культури району становить  

98 закладів, з них 5 – районного підпорядкування.  

       В 2018  році здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, забезпечення належних умов праці, 

ефективного використання комунального майна та енергоресурсів.  

    В 9-ти закладах культури району проведено та проводяться зовнішні і 

внутрішні капітальні ремонти, благоустрій території на це витрачено коштів в 

сумі 2 млн.577 тис. грн., із них 992 тис. грн. місцевий бюджет,                       

1млн. 315 тис.грн. кошти сільських рад, 50 тис.грн. обласний бюджет, 70 тис. 

грн. спонсорські кошти, а саме: проведено благоустрій території 

Морозівського сільського клубу на  суму 80.7тис.грн. із них 40.7 тис.грн. 

кошти сільської ради та 40 тис.грн. спонсорські кошти; 

- замінено 6 вікон на металопластикові, 3 дверей та встановлено опалювальну 

систему в Сальницькому сільському Будинку культури на суму 161 тис.грн. із 

них 117 тис.грн. районний бюджет 44 тис.грн. кошти сільської ради; 

- внутрішній капітальний ремонт приміщення в Широкогребельському 

сільському Будинку культури на суму 400 тис. грн. районний бюджет; 

- внутрішній та зовнішній капітальний ремонт в Вишеньківському сільському 

клубі на суму 263 тис.грн. із них 103 тис. грн. кошти сільської ради,                     

110 тис. грн. районний бюджет, 50 тис. грн. участь у обласному конкурсі 

проектів розвитку територіальних громад. 

- зовнішній капітальний ремонт приміщення Кушелівського сільського клубу-

бібліотеки на суму 108.0 тис. грн.кошти сільської ради; 

- зовнішній капітальний ремонт приміщення Куманівецького сільського 

Будинку культури на суму 165 тис. грн. із них 55.8 тис. грн. кошти сільської 

ради, 99.9 тис. грн. обласний бюджет,10  тис. грн. спонсорські кошти; 

- капітальний ремонт, реконструкція приміщення Уланівської бібліотеки –

музей на суму 1млн.210 тис. грн. із них 945 тис.грн. кошти сільської ради,    

265 тис. грн. районний бюджет; 

- капітальний ремонт концертної зали Пустовійтівського сільського клубу;  
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-  6 вікон на металопластикові та вхідні двері в приміщенні 

Маркушівської сільської бібліотеки на суму 20 тис. грн. кошти сільської ради. 

 

    В закладах культури  клубного типу діє  196 клубних формувань, учасників 

яких є понад 2 тисячі осіб. Із загальної кількості клубних формувань більше 

153 - це колективи самодіяльної художньої творчості. Кращі традиції 

народного мистецтва продовжують 16 «народних» та 2 «зразкових»  

 

аматорських колективів, які приймають участь  в обласних фестивалях та 

конкурсах, та у святкових заходах на території району.  

    

    Реалізовано низку районних заходів: перший районний фестиваль колядок і 

щедрівок та Різдвяних вертепів « Защедруймо, нашій господині – славній 

Україні» в с. Пустовійти, перший районний фестиваль «Квітуча оселя 

об’єднує села», який пройшов в мальовничому куточку с. Крутнів, в 

Хмільницькому міському парку ім. Т.Г. Шевченка пройшов Х Міжнародний 

етнофестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь», 6-ий районний фестиваль 

дитячої та юнацької творчості, присвячений  Міжнародному Дню захисту 

дітей «Щедрість серця – дітям». 

   З метою пропагування та збереження  сімейних традицій та цінностей, 

популяризації української пісні в Куманівецькому сільському Будинку 

культури відбувся районний конкурс «Співуча родина» за участю 15 творчих 

співучих родин. 

  

   Райдержадміністрацією постійно здійснюються заходи щодо соціального 

забезпечення та соціального захисту громадян, які потребують допомоги і 

соціальної підтримки з боку держави.  

 

       Станом на 1 січня 2019 року користується субсидією на природній газ 

4624 домогосподарства; 

     -  домогосподарства, яким призначена субсидія готівкою для придбання  

твердого палива та скрапленого газу,  становить 811 на суму 2 млн. 230 тис. 

гривень; 

    -   невикористані суми субсидії (монетизація)  за опалювальний період 

2017/2018 років виплачено 3821 одержувачам в сумі 2 млн. 336 тис. гривень; 

          Допомогами  користується  2921 сім’я. За 2018 рік допомоги 

профінансовано на суму   51млн. 560 тис. гривень; 

 Перебуває на обліку 10 тис.469 пільговиків. 

 З початку року надано пільг: 

         - на житлово-комунальні послуги на суму 5 млн.456 тис. грн. 

- на тверде паливо 219 осіб одержали  пільги готівкою на суму 307 тис. 

грн. 

Згідно бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації учасників бойових дій антитерористичної 

операції та забезпеченням постраждалих учасників антитерористичної 

операції санаторно-курортним лікуванням» у 2018 р. пройшли санаторно-
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курортне лікування 12 осіб на суму 98 тис. грн.,  професійну адаптацію 

пройшли 7 осіб на суму 60 тис. грн.  

На обліку перебуває 434 багатодітних сім’ї, у яких виховується 1497 

дітей.  

 Шестидесяти чотирьом  сім’ям з числа багатодітних нарахована та 

виплачена компенсація за тверде паливо на суму 71 тис.791 грн.  

          Видано 43 посвідчення (батьків багатодітної сім’ї) та 110 посвідчень 

(дитини з багатодітної сім’ї). 

В районі проведено щорічну 13 Всеукраїнську благодійну Акцію «Серце 

до серця», під час якої були зібрані кошти в сумі: 17 тис.214 грн.,  які були 

перераховані на єдиний рахунок акції. 

 У 2018 році в районі охоплено оздоровленням та відпочинком 799 дітей 

шкільного віку, з них 375 дітей з числа пільгових категорій.  

З місцевого бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій  в 2018 

році були виділені кошти в сумі 100 тис. грн. 

 

Відповідно до пріоритетів роботи Хмільницького об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Вінницької області за 2018 року 

забезпечено стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій, 

наповнення бюджету Пенсійного фонду України.  

Управлінням  забезпечується виконання планових показників власних 

доходів. 

До бюджету управління за  2018 рік  надійшло власних коштів в сумі   

2 млн. 36 тис. грн.  при плані 1млн.678 тис. грн., що становить 121,3 %   

виконання планових завдань або на 357,8 тис. грн.. більше від запланованого.  

      Станом на 1 січня 2019 року на обліку в об’єднаному управлінні перебуває 

29 тис. 382 пенсіонерів. 

   До управління звернулося 418 осіб переміщених з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції, в тому 

числі м. Донецьк та Донецька область – 279 особи, м. Луганськ та Луганська 

область – 126 особи, АР Крим – 13 осіб. 

Осіб, переміщених з тимчасово окупованої території, яким виплачується 

пенсія 190. 

 

      Протягом 2018 року працівниками управління проведено 16 перерахунків 

пенсій та виплат відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет на 2018 рік» та 

постанов Уряду. 

Для підвищення якості обслуговування громадян органи фонду надають 

послуги не лише безпосередньо в управлінні, а й дистанційно та на виїзних 

прийомах.  

У громадській приймальні управління, що працює за принципом  

”єдиного вікна”, у 2018 році отримали відповідні послуги 36 тис. 621 особа 

(Хмільник 22 тис.745, Літин 13 тис. 876) осіб.  

Забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також 

докладається максимум зусиль для своєчасного та повного перерахунку 

пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві. 
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Важливим питанням є розвиток інформаційної сфери та 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади.  

З метою забезпечення вільного доступу до інформації про діяльність 

райдержадміністрації, забезпечення гласності та відкритості діяльності, 

поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, 

інформування населення та висвітлення діяльності районної державної 

адміністрації здійснюється через офіційний веб-сайт, на офіційній сторінці у 

соцмережі  Фейсбук,  та засобах масової інформації.  

 

Підсумовуючи сказане, необхідно відзначити, що Хмільницька районна 

державна адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме з органами місцевого 

самоврядування, підприємцями, сільгоспвиробниками з тим, аби продовжити 

започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, відновленню 

процесів нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності і, 

основне, недопущенню зниження рівня життя населення та підтримки 

найуразливіших верств населення району. 

 

       Головною метою перспективного плану розвитку району на 2019-2021 

роки є продовження позитивних тенденцій розвитку району для покращення 

рівня життя і добробуту населення шляхом забезпечення економічного 

зростання, складовими якого є збільшення обсягів інвестицій та поступової 

зміни їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на 

оновлення основних виробничих фондів, забезпечення енергозбереження, 

впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, створення 

нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури.  

 

    Пріоритетним напрямком економічного розвитку району є подальше 

формування його позитивного інвестиційного іміджу та максимальне 

сприяння реалізації інвестиційних проектів в галузях економіки: 

   Філією ««Жданівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром» заплановано 

реалізацію інвестиційного проекту «Будівництво жомосушильного комплексу 

жомогрануляційного відділення та складу зберігання гранульованого жому», 

вартість проекту 144,7 млн.грн. 

   Завершення робіт з реалізації інвестиційних проектів АПНВП «Візит» с. 

Томашпіль: 

   ВП с. Уланів - «Реконструкція  МТФ з добудовою молочного блоку», 

вартістю 30 млн.грн.; 

  ВП с. Соколова – «Реконструкція свинокомплексу», вартістю 18 млн.грн.  

 

   Першочерговим завданням у соціальній політиці є збереження рівня доходів 

населення шляхом недопущення заборгованості із заробітної плати на 

економічно-активних підприємствах та створення умов для  зростання  

середньомісячної заробітної плати до 8760 грн. (+18,4%).     
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 У 2019-2021 роках в галузі житлово-комунального господарства 

та інфраструктури заплановано  продовження робіт з благоустрою населених 

пунктів:  

    -  будівництво водогонів в селах  Ступник, В.Митник, Томашпіль, 

В.Остріжок, М.Остріжок, Б.Рукав, загальною протяжнісю 39,9 км.              

      

         Пріоритетом завданням в галузі охорони здоров’я є покращення  умов  

надання  медичних  послуг  та  поліпшення матеріально-технічної бази  

лікувально-профілактичних  закладів  району. Для реалізації намічених 

заходів планується: 

-    перехід в електронний формат медичних карток, рецептів на «Доступні   

ліки», направлень до спеціалістів та лікарняні листки. 

-   проведення капітального ремонту лабораторії та котельні з заміною 

котлів Хмільницького центру ПМСД, амбулаторії ЗПСМ с. Ш.Гребля; 

-   проведення капітального ремонту відділення екстреної невідкладної 

медичної допомоги Хмільницької ЦРЛ; 

-   проведення реконструкції відділення реанімації та інтенсивної терапії 

та фасаду із заміною віконних та дверних блоків хірургічного корпусу 

Хмільницької ЦРЛ. 

 

 Основним завданням галузі освіти району є: 

 створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у 

якісних освітніх послугах, приведення до вимог сучасності та потреб 

територіальних громад мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

закладів за рахунок   оптимізації  мережі закладів освіти району та -   

створення освітнього середовища для роботи в Новій українській школі для 

майбутніх 1-х класів; 

        -       закінчити капітальний ремонт (санація) ЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів;  

-  за рахунок залучення коштів Державного Фонду регіонального 

розвитку планується розпочати капітальний ремонт (санація) будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Сальниця (9545 тис.грн.) 

-   проведення капітального ремонту даху НВК ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ с. 

Воронівці й центру дитячої та юнацької творчості с. Уланів; 

-   проведення капітального ремонту котелень з встановленням резервного 

джерела теплопостачання в школах сіл В.Митник, Маркуші, Вишенька, 

будівель ЗШ І-ІІІ ст. с. В. Митник, с. Ш.Гребля, с. Березна;                                      

-   завершення капітального ремонту частини приміщень молодших класів 

НВК ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ с.Тараски та НВК ЗШ І-ІІІ ст. с.Порик та с.Сьомаки; 

-   утеплення приміщень ЗШ І-ІІст. та закладу дошкільної освіти в 

с.Голодьки 

 

Пріоритетними завданнями в галузі спорту на 2019 рік є: 

- придбання штучного покриття для багатофункціонального 

спортивного майданчика на базі Уланівської ЗОШ І-ІІІ ст. і 

тренажерного обладнання для спортивного клубу «Богатир» 

с.Сальниця;  
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- завершення капітального ремонту 

спортивних зал в НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –ДНЗ» сіл Тараски, Лозова 

та ЗШ І-ІІ ст. с.Куманівці; 

- проведення реконструкції частини приміщення школи під 

спортивну залу в с. Морозівка. 

 

Стратегічною метою сфери культури є: 

- Інтенсивний розвиток та актуалізація документно –      

інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях 

і забезпечення доступу до них; 

- розвиток туристично-рекреаційної сфери, охорона, збереження і 

популяризація пам’яток культурної спадщини та сприяння розвитку 

центрів культури й відпочинку на селі;  

- проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж 

теплопостачання районного Будинку культури. 

-  проведення  капітального ремонту приміщення сільського 

Будинку культури с.Широка Гребля за рахунок коштів ДФРР                                            

-   проведення капітального ремонту приміщення клубів сіл 

Рибчинці, Вишенька, Тараски, Марянівка, Х.Кривошиїнські та бібліотеки-

музею с.Уланів; 

      -  проведення капітального ремонту покрівлі Будинку культури в        

с. Великий Митник; 

      - завершення капітального ремонту клубу с.Пустовійти. 

 

 

 

Дякую за  увагу! 

 


