


Пріоритетні напрямки роботи райдержадміністрації        
протягом 2018 року 

Залучення інвестиційних
коштів в соціально-

економічний розвиток
району

Формування позитивного 
туристичного іміджу

району

Розвиток територіальних 
громад, децентралізація 

влади, міжнародна 
співпраця

Зростання 
конкурентоспроможності 

економіки району

Програма економічного і 
соціального розвитку 

Чечельницького району на 
2018рік



Основні цілі Стратегії збалансованого 
розвитку Чечельницького району

на період до 2020 року

Програма економічного 
і соціального розвитку 

Чечельницького району 
на 2019 рік

5.Розвиток 
соціальної та 

туристичної сфери 
району

6.Розвиток місцевого 
самоврядування. 

Децентралізація влади та 
міжбюджетних відносин

3. Залучення інвестицій 
та розвиток 

міжнародних відносин

1.Забезпечення безпеки 
життєдіяльності 

населення району

4.Екологічна безпека 
навколишнього 

природнього середовища

2.Зростання 
конкурентоспро-

можності економіки 
району



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Основні завдання:

 Забезпечення громадської безпеки
 Територіальна оборона
 Запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій



Безпека життєдіяльності 
населення району

Чечельницький районний 
військовий комісаріат

• виконання завдань щодо призову
громадян на строкову службу

• формування загону оборони та роти
охорони районного військового
комісаріату

• виконання завдань щодо
залучення громадян на
військову службу за контрактом

• покращення умов роботи та
матеріальної бази районного
військового комісаріату

2018 РІК 



Безпека життєдіяльності 
населення району

У 2018 році до лав збройних сил України для 
проходження строкової військової служби призвано

– 28 юнаків:
• весняний призов – 13 юнаків
• осінній призов – 15 юнаків

• залучено на військову
службу за контрактом
28 громадян

• відібрано для навчання у
ВВНЗ – 6 осіб

• направлено на навчальні
збори 14 резервістів

2018 РІК 



2018 РІК 

Безпека життєдіяльності 
населення району

Допомога учасникам АТО та ООС, членам їх 
сімей

 забезпечено 235 родини учасників АТО
дровами на суму 705,7 тис.грн.

 виділено кошти в сумі 16,8 тис.грн на
професійну адаптацію учасників АТО

 оздоровлено 17 учасників АТО сума
використаних коштів 133,7 тис.грн.

 виплачено щомісячної грошової допомоги
для компенсації за пільговий проїзд на суму
23,8 тис.грн.

 придбано путівки на оздоровлення дітей
учасників АТО на суму 178,8 тис.грн.

 компенсація за навчання у ВНЗ дітей
учасників АТО виділено 31,4 тис.грн.

 Матеріальна допомога з бюджетів
сільських рад - 250,4 тис.грн.

 Мотивація служби за контрактом
жителям району 140,0 тис.грн.



Виділення земельних ділянок учасникам АТО

Всього звернулося – 275 громадян в тому числі:
• 190 учасників АТО з Чечельницького

району
• 47 учасників АТО, які не проживають на

території Чечельницького району
• 38 учасників бойових дій в Афганістані та

ліквідатори на ЧАЕС

Зареєстрували право власності на земельні
ділянки всі, крім:
• 21 громадян виготовляють проекти

землеустрою
• 13 громадянам, яким зарезервовані земельні

ділянки

Безпека життєдіяльності 
населення району 2018 РІК 



Безпека життєдіяльності 
населення району

2018 РІК 
Проведено:

 41 засідання районної комісії з
питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій,
на яких розглянуто 48 питань;

 1 командно – штабне навчання із
цивільного захисту;

 25 посадових осіб та фахівців
пройшли підготовку на курсах із
цивільного захисту



Безпека життєдіяльності 
населення району

2018 РІК 

З метою покращення умов роботи
згідно районних Програм виділено кошти
в сумі 360 тис.грн:

130,0 тис.грн. – районному сектору ДСНС;
100,0 тис.грн. – районному відділенню

національної поліції;
40,0 тис.грн. – районному військовому

комісаріату;
90,0 тис.грн. – кошти Резервного фонду

Покращення умов роботи та 
матеріальної бази



Безпека життєдіяльності 
населення району

Основні завдання на 2019 рік
 виконання завдань з призову та залучення

громадян на військову службу за контрактом;
 забезпечення речовим майном загонів оборони

району;
 покращення стану цивільного захисту

населення;
 створення підрозділів місцевої пожежної

охорони;
 покращення стану забезпечення рятувальним

обладнанням та засобами захисту оперативно –
рятувальної служби району;

 вирішення проблеми утилізації непридатних
отрутохімікатів, які зберігаються біля села
Демівка;

 обладнання населених пунктів району камерами
відеоспостереження, відеонагляду;



ЗРОСТАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Основні завдання:
Виконання бюджету 2018 рік
Розвиток малого та середнього бізнесу
 Спрощення адміністративних
процедур (ЦНАП)
 Розвиток галузей економіки:
 сільського господарства
 промисловість
 інвестиційна діяльність у
сільському господарстві
 Енергозбереження та використання
альтернативних і відновлюваних джерел
енергії



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району 2018 РІК БЮДЖЕТ



Зростання конкурентоспроможності 
економіки районуБЮДЖЕТ



2018 рік
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Зростання конкурентоспроможності 
економіки районуБЮДЖЕТ



2018 рік

Зростання конкурентоспроможності 
економіки районуБЮДЖЕТ



2018 рік

Показник
 видатки за 

2018 рік

%  в 

загальному 

обсязі

Районний бюджет 160101,9 100,00%

Державне управління 2251,2 1,40%

Освіта 57123,4 35,68%

Охорона здоров`я 22794,6 14,24%

Соціальний захист та соціальне забезпечення 61512,2 38,42%

Культура i мистецтво 2460,0 1,54%

Фiзична культура i спорт 772,2 0,48%

Економічна діяльність 12,0 0,01%

Інша діяльність 80,4 0,05%

Міжбюджетні трансферти 13095,9 8,18%

Селищний бюджет 10869,4 100,00%

Державне управління 2008,2 18,47%

Освіта 5030,1 46,28%

Соціальний захист та соціальне забезпечення 264,8 2,44%

Культура i мистецтво 99,7 0,92%

Житлово-комунальне господарство 1751,6 16,11%

Економічна діяльність 1476,9 13,59%

Інша діяльність 30,2 0,28%

Міжбюджетні трансферти 207,9 1,91%

Сільські бюджети 27969,2 100,00%

Державне управління 11590,6 41,44%

Освіта 7445,0 26,62%

Соціальний захист та соціальне забезпечення 758,9 2,71%

Культура i мистецтво 3635,5 13,00%

Житлово-комунальне господарство 2203,8 7,88%

Економічна діяльність 1074,8 3,84%

Міжбюджетні трансферти 1260,6 4,51%

Усього 198940,5

Співвідношення видатків за галузями  бюджету району  за 2018 рік , 

тис.грн

Зростання конкурентоспроможності 
економіки районуБЮДЖЕТ



2018 рік

Зростання конкурентоспроможності 
економіки районуБЮДЖЕТ



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району 2018 РІК 

Розвиток підприємництва 

Кількість зареєстрованих 
СМП



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району2018 РІК 

Розвиток підприємництва 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва 
Чечельницького району на 2019-2020 роки

Фінансування реалізації даної програми передбачає кошти в сумі 240,0 тис. грн: 
• 120,0 тис. грн. – кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття;
• 120,0 тис. грн. – кошти місцевих бюджетів, (селищної, сільських рад) на

території яких буде розвиватись підприємництво



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

2018 РІК 

Види 
адміністративних 

послуг

К-сть наданих 
послуг 

за 2017рік

К-сть наданих 
послуг 

за 2018 рік

Відхилення 
(збільшення, 
зменшення)

Земельні 
відносини 3655 2500 -1155

Реєстрація прав 
на нерухоме майно 1589 2620 +1031

Реєстрація бізнесу 778 585 -193
Соціальні послуги 102 6440 +6338
Документи 
дозвільного 
характеру

6 12 +6

ВСЬОГО 6130 12157 +6027

Чечельницьким районним сектором управління Державної
міграційної служби України у Вінницькій області за 2018 рік
виготовлено закордонних паспортів в кількості 1349 штук, I-T
карток 576 штук

Адміністративні послуги 



Збільшення кількості
адміністративних послуг Структура послуг

Соціальні 
послуги

Земельні 
відносини

Реєстрація 
бізнесу та 
майна 

Інші в т.ч. 
дозвільні 
документи

Зростання конкурентоспроможності 
економіки району
Центр надання адміністративних послуг 

Чечельницького району 
2018 РІК 



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

2019 РІК 
Покращення якості надання адміністративних послуг

забезпечення ефективної діяльності Центру надання
адміністративних послуг;

фінансове забезпечення роботи Центру надання
адміністративних послуг;

реалізація заходів Програми сприяння
функціонуванню ЦНАП у Чечельницькому районі на
2018 рік;

Збільшення переліку адміністративних послуг із 98
до 200

Запровадження автоматизованої системи роботи
ЦНАП

За програмою U-LEAD з Європою, подача заявки на участь
у даному проекті для підтримки модернізації ЦНАП



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

Загальна площа району становить 75,9 тис.га
Площа сільськогосподарських угідь по району – 50,6 тис.га

в т.ч. ріллі    - 41,5 тис.га
Знаходиться в користуванні сільськогосподарських 

підприємств:
Сільськогосподарські угіддя – 28,3 тис.га

в т. ч рілля – 28,1 тис.га
Наявність діючих сільськогосподарських підприємств - 16 

Фермерських господарств – 53
Чисельність працюючих 492 особи

2018 РІК 



сільськогосподарські 
угіддя; 50254

Землі під водою; 867

відкриті землі без 
рослинного покриву; 

325

Ліси і інші лісовкриті 
площі; 20145

заболочені землі; 929

Пасовище; 6671
Забудовані землі; 2265

Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

2018 РІК Структура земельного фонду Чечельницького району 
у 2018 році

(га)



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району 2018 РІК 

Використання орних земель 
резервного фонду,  (га)

у власність постійне 
і тимчасове 

користування ; 
1415,54

у користуванні (на 
умовах оренди) ; 

1241,37

не надано; 764,86

Використання орних земель 
запасу,   (га)  

Надані у 
власність 
постійне і 
тимчасове 

користування; 
2054,10

Надані у 
користування на 
умовах оренди; 

1652,15

ненадано у 
користуванння; 

294,93



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району 2018 РІК 

Нарахування орендної плати за використання земель запасу та 
резерву 2016 – 2018 роки
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Зростання конкурентоспроможності 
економіки району
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Валове виробництво зернових та зернобобових 
культур по Чечельницькому районі

2014 – 2018 роки

(тис.тонн.)



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

Урожайність зернових та зернобобових культур по сільськогосподарських
підприємствах району 2014 – 2018 роки 

(ц/га)

0

100

200

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
урожайність зернових 58,4 41,5 64,7 51,4 72,3
урожайність кукурудзи 72,1 31,8 85,3 32 104,5

урожайність зернових урожайність кукурудзи



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

Урядова програма по отриманню дотації на утримання 
молодняку ВРХ у 2018 році

Постанова КМУ №107 від 07.02.2018 року
«Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для підтримки

галузі тваринництва»

Скористалися програмою Уряду:
 651 фізичних осіб по 15 сільських та селищній радах
Утримується у домогосподарствах:
 1182 голів молодняку ВРХ
Сума коштів нарахована та виплачена за утримання
молодняку ВРХ у 2018 році по Чечельницькому районі:
 1516,1 тис.грн.

2018 РІК 
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Виробництво молока по 
сільськогосподарських підприємствах
Чечельницького району 2016-2018 рр.

Валовий надій молока, ц

Надій молока на корову, наявну на початок 
року, кг

Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

2016                2017               2018



Будівництво мінімолокопереробного 
заводу «Villa Milk» в с. Каташин

Прогнозовані обсяги виробництва
продукції – 5,0 тис.л., молока за добу.

Заплановано створити 16 нових
робочих місць

Загальна вартість інвестиційного
проекту становить 27,0 млн.грн.

Термін введення в експлуатацію
заводу – І квартал 2019 року

Зростання конкурентоспроможності 
економіки району



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

Промисловість

Промислова галузь в районі представлена
підприємством ТОВ «ЛісМайстер», яким за 2018
року вироблено промислової продукції в
діючих цінах на суму 26,2 млн.грн., що на 6,9
млн.грн. більше ніж за аналогічний період
минулого року

Підприємством ТОВ «ЛісМайстер» у 2018 році придбано
нових станків та обладнання на суму 1,3 млн.грн.

В перспективі на 2019 рік передбачено – 2,6 млн.грн.

2018 РІК 



Зростання конкурентоспроможності
економіки району

Інвестиційні проекти:
«Будівництво електростанції  з використанням 

відновлюваних джерел енергії» 

На території Білокамінської сільської
ради загальною площею 41,5 га.

Планується створення 6 робочих
місць

На території Лузької сільської ради
загальною площею 87,5 га.

Планується створення 8 робочих місць.
Термін початку реалізації проекту

березень 2019 року



Середньомісячна заробітна плата по району
у 2018 році в порівнянні з 2017 роком

Січень - грудень Січень - грудень Відхилення

2018р 2017р. (збільшення, зменшення)

(грн.) (грн.) +/- %

Всього по району 6251,8 5052,4 1199,4 123,7

Сільське
господарство 6658,3 5217,1 1441,2 126,9

Промисловість 4336,4 3527,2 809,2 122,9

Зростання конкурентоспроможності
економіки району



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

2019 РІК 
Сільське господарство

реалізація ряду інвестиційних проектів щодо
збереження та переробки сільськогосподарської
продукції

нарощення експортного потенціалу
агропромислового комплексу

розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації
забезпечити приріст заробітної плати в
сільському господарстві та ефективної
зайнятості населення

Завершення будівництва та введення в
експлуатацію мінімолокопереробного заводу
«Villa Milk» с. Каташин

Реконструкція корівника ТОВ АФ «Україна – О
на 150 голів із встановленням сучасного
доїльного обладнання



Зростання конкурентоспроможності 
економіки району

2019 РІК 

реалізація ряду інвестиційних проектів у сфері
відновлювальних джерел енергії на території
Лузької сільської ради площею 87,5 га., та
Білокамінської сільської ради площею 41,5 га

створення нових робочих місць у промисловому
секторі

модернізація виробництва на переробних
підприємствах району

забезпечення приросту заробітної плати в
промисловості та ефективної зайнятості
населення

Промисловість, енергозбереження та використання 
альтернативних і відновлювальних джерел енергії



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Основні завдання:
 Інвестиційний розвиток
 Експорт-імпорт товарів

 Міжнародне та транскордонне співробітництво  



Залучення інвестицій та розвиток 
міжнародних відносин

2018 рік2017 рік



2018 РІК

ХV обласний конкурс проектів 
розвитку територіальних громад

Переможцями конкурсу стали 10 проектів на
суму 3,5 млн.грн., в т.ч. кошти Фонду
конкурсу – 1,1 млн.грн., кошти місцевого
бюджету та партнерів - 2,4 млн.грн.

Рекреаційна зона смт. Чечельник

Красиве село с. Берізки Чечельницькі

Встановлення обігрівачів в 
Жабокрицькому СБК

Зупинемо екологічне лихо 
с. Берізки Чечельницькі

Заміна вікон в Демівській СЗШ

Залучення інвестицій та розвиток 
міжнародних відносин



У 2018 році за рахунок субвенцій з Державного бюджету виділено 1 млн. 588 тис.грн.
Розпорядженнями КМУ №934-р від 05.12.2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенцій з
Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій».

За рахунок субвенції з Державного бюджету, яка була виділена у 2017 році (перехідний залишок),
Розпорядженням КМУ №310-р від 11.05.2017 року та Розпорядженням КМУ № 861-р від 03.12.2017 року у
2018 році проведено роботи:
 реконструкція приміщення школи під НВК у селі Жабокричка – 506,0 тис.грн;
Технічне переоснащення системи теплопостачання дитячого садка в селі Луги – 228,0 тис.грн;
Придбання мультимедійного комплексу для Чечельницької СЗШ І-ІІІ ст. №1 – 79,3 тис.грн.

Залучення інвестицій та розвиток 
міжнародних відносин



Координація за реалізацією проектів, в яких районна 
державна адміністрація може виступати бенефіціаром

Залучення інвестицій та розвиток 
міжнародних відносин

2019 РІК Продовження співпраці з міжнародними
донорськими організаціями



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА

Основні завдання:
Охорона навколишнього природного
середовища

 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

Поводження з ТПВ



2018 РІК 

Національний природний парк
«Кармелюкове Поділля»

Створений згідно Указу Президента 
України від 16.12.2009 року №1057.

Територія з унікальним біологічним та
ландшафтним біорізноманіттям, значним
генофондом рідкісним та типових рослин та
багатою історико-культурною спадщиною.

Екологічна безпека навколишнього 
природнього середовища

Державне підприємство
«Чечельницьке лісове господарство»

(площа 17100 га)



З 1 січня 2018 року відповідно до
статті 32 Закону України "Про відходи"
потрібно сортувати все сміття за
видами матеріалів, а також розділяти
його на придатне для повторного
використання та для захоронення

Сортування сміття за видами матеріалів

Екологічна безпека навколишнього 
природнього середовища

Берізко-Чечельницькою сільською радою
придбано 50 контейнерів для сортування
скла та пластику на суму 87,5 тис.грн.

Каташинською сільською радою придбано
30 контейнери для роздільного сортування
ТПВ на суму 200 тис.грн.

http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=79091


Поводження з твердими побутовими відходами
В рамках спільного проекту, який протягом 2018 року реалізовувася на території

району, по Програмі транскордонного співробітництва Україна – Молдова проведено
наступні заходи:

- придбано автомобіль МАЗ для перевезення ТПВ – 1 млн. 382 тис.грн;
- проведено інформаційну компанію, придбано спецодяг для працівників КП

«Чечельниккомунсервіс» – 198,0 тис.грн;
- виготовлено техніко-економічне обгрунтування для поводження з побутовими

відходами – 180,0 тис.грн;
Загальна вартість проекту 290,0 тис.євро, грант – 162,5 тис.євро, співфінасування

партнерів 113,5 тис. євро, в тому числі Чечельницька громада – 14,0 тис. євро.

Екологічна безпека навколишнього 
природнього середовища 2018 РІК 



2019 РІК 

завершення будівництво очисних споруд каналізаційних
мереж в смт Чечельник по технології «BIOTAL»;

впровадження практики роздільного збирання побутових
відходів з облаштуванням майданчиків для роздільного
збору ТПВ, будівництво екологічно-безпечних полігонів
твердих побутових відходів;

здійснення заходів щодо забезпечення контролю за
безпечністю та якістю харчових продуктів, ветеринарно-
санітарного та епізоотичного благополуччя;

проведення робіт із врегулювання відносин у галузі водних
об’єктів (ставків);

налагодити дієвий контроль за охороною праці на всіх
організаційних рівнях, на кожному підприємстві, установі,
організації;

збереження біотичного та ландшафтного
різноманіття НПП «Кармелюкове Поділля», ДП
«Чечельницьке лісове господарство».

Екологічна безпека навколишнього 
природнього середовища



РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА 
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ 

Освіта

Охорона здоров’я

Соціальний захист

Ринок праці

Культура

Спорт

Туризм

Основні завдання:



Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Освіта

Мережа освітніх закладів району 
складає:

 17 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких
навчається 1764 учні;

 13 дитячих навчальних закладів та 3 групи дітей
дошкільного віку при навчально-виховному
комплексі в яких перебуває 633 вихованці;

 3 позашкільних заклади – 1146 гуртківців.

2018 РІК 



2018 РІК Освіта
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ
виконано внутрішні ремонтні приміщення
Чечельницької районної станції юних натуралістів на
суму 29,7 тис.грн;
придбано меблі для 1 класу КЗ «Лузька СЗШ І-ІІ ст.» на
суму 54,5 тис.грн;
придбано мультимедійне обладнання для КЗ
«Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст.№1» на суму 79,0 тис.грн;
придбано комп’ютерне обладнання для Чечельницького
районного будинку дитячої творчості на суму 29,7 тис.грн.

 КЗ “Демівська СЗШ І-ІІІ ст.” (замінено 79
вікон та 3 дверей на суму 300,0 тис.грн.)

 Здійснено заміну 16 дверей першого
поверху КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ
ст.№1» на суму 93,0 тис.грн;

 Замінено 5 вікон на енергозберігаючі в КЗ
“Бритавська СЗШ І-ІІ ст. на суму 20,0
тис.грн;

 За рахунок коштів спонсорів замінено 12
вікон в КЗ “Любомирський НВК” на суму
52,0 тис.грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
у рамках реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти

Для закупівлі сучасних меблів, комп’ютерного
обладнання та дидактичних матеріалів для 1
класів Чечельницького району, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 4
квітня 2018 року №237, виділено 651,0 тис.грн.

На умовах співфінансування з районного
бюджету виділено 72,4 тис.грн.

Надано субвенції із бюджетів Бондурівської,
Вербської, Куренівської, Каташинської, Лузької,
Тартацької, Поповогребельської сільських рад
загальною сумою 127,9 тис.грн.

Спонсорська допомога у придбанні
обладнання для перших класів становить 235,4
тис.грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району Освіта



2018 рік
У рамках реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

В класних кімнатах проведено
ремонтні роботи на загальну суму
94,0 тис.грн., позабюджетних коштів

Всі заклади освіти району отримали для 1 класів набори
конструкторів LEGO.

Для всіх перших класів придбано комп’ютерне обладнання
(багатофункціональний принтер, ламінатор, папір, плівка,
чорнила) на суму 117,7 тис.грн.

Придбано 190 комплектів одномісних парт та стільців на
суму 214,3 тис.грн.

З метою ефективної організації освітнього процесу
закуплено дидактичний матеріал на суму 269,0 тис.грн.

За кошти місцевих бюджетів та спонсорські кошти,
укомплектовано решту освітніх осередків для 183
першокласників, 17 робочих місць учителів

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району Освіта



2018 рікСТВОРЕННЯ ОПОРНИХ ШКІЛ 
Сесією Чечельницької районної ради (рішення 18 сесії 7

скликання від 16 лютого 2018 року № 353), затверджені
умови проведення конкурсу на визначення опорного
закладу.

Відділом освіти проведено конкурси та визначено
опорними 2 заклади:
 КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №1»

Кількість учнів – 373, проектна потужність - 600;  
 КЗ «Ольгопільська СЗШ І-ІІІ ст.»

Кількість учнів – 294, проектна потужність – 450

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району Освіта



2018 рікДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КЗ “ЖАБОРИЦЬКИЙ НВК І-ІІ ст.”

Розпочало роботу дошкільне відділення Жабокрицького
навчально-виховного комплексу. На реконструкцію
приміщення, будівельні роботи, умеблювання, придбання
білизни, побутової техніки використано:

1 млн. 064 тис.грн.

Введення в дію дошкільного відділення 
забезпечило збільшення відсотка 
охоплення дітей  5-річного віку 
дошкільною освітою на  3,9%

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району Освіта



2018 рік
КОМУНАЛЬНА  УСТАНОВА  

«ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ 

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 
На виконання Постанови Кабінету

Міністрів України від 12 липня 2017 року
№545 «Про затвердження Положення про
інклюзивно-ресурсний центр» та відповідно до
рішення 19 сесії 7 скликання Чечельницької
районної ради від 18 травня 2018 року №347
створено КУ “Чечельницький ІРЦ”

На придбання обладнання для КУ «Чечельницький ІРЦ» 
використано 180,7 тис.грн. коштів державної субвенції

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району Освіта



Предмет Кількість учасників Показник якості 
навченості

Українська мова 61 53,4%

Історія України 47 49%

Математика 37 40%

Англійська мова 13 59,6%

-РЕЗУЛЬТАТИ

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Освіта



2018 рік

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 

У ІІІ (ОБЛАСНОМУ) 

ЕТАПІ ОЛІМПІАД

Кількість місць

І ІІ ІІІ Всього

- 3 4 7

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 

В ОБЛАСНИХ КОНКУРСАХ

Кількість місць

І ІІ ІІІ Всього

- 1 2 3

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

ОБДАРОВАНІ ДІТИ
Районна пррограма «Обдаровані діти на 2018-2023 роки».

На відзначення учнів та учителів було виділено із районного
бюджету 16,0 тис.грн.

Вперше у районі відбулося свято «Обдаровані діти –
гордість Чечельниччини», на якому нагороджено грамотами та
грошовими преміями 24 учні-переможці олімпіад і конкурсів
та 20 учителів, які підготували переможців

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Для стабільної роботи закладів освіти необхідно забезпечити:
 створення оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх,

позашкільних навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до
якісної освіти;
 забезпечення якісного, збалансованого харчування та

використання продукції місцевих товаровиробників;
 підключення до мережі швидкісного Інтернету усіх

загальноосвітніх навчальних закладів;
 забезпечення якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому

незалежному оцінюванні.

2019 РІК 

Освіта

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 РІК 
Охорона здоров’я

На первинному рівні охорону здоров’я в районі
представляє КНП «Чечельницький центр
первинної медико - санітарної допомоги
Чечельницької районної ради»,

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Укладено договір з Національною службою
здоров'я України від 05 червня 2018 року.

Отримано ліцензію (реєстраційне досьє від
14.08.2018 р. №11/1408-М) згідно Наказу МОЗ
України від 23.08.2018 р. № 1536



2018 рік

Структура підприємства

61

Адміністративно-управлінський відділ до якого входять :
1 головний лікар, 1 заступник головного лікаря,  1 головна медична сестра, 1 помічник лікаря епідеміолога,  1 головний 

бухгалтер, 2 бухгалтери, 0,5 інспектор із кадрів, 0,5 інженер з охорони праці, 0,5 інспектор з метрології, 1 інженер-
програміст,2 статист-медичний ( 11,5  посад)

Лікувально-профілактичні 
підрозділи (58 посад)

Допоміжні підрозділи в тому числі господарські: 1 завідувач господарством,   
1 робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, 1 водій 

автотранспортних засобів,1 секретар, 0,5 прибиральник  службових приміщень 
(4,5 посад)

Чечельницька А ЗПСМ      
10 тис населення 
6 лікарів ЗПСМ

1,5 лікар педіатр,
1 реєстратор медичний, 

0,5 біолог, 
10 м/с  ЗПСМ, 1,5 
молодші медичні 

сестри, 1водій
ФП с Рогізка – 1 м/с

ФП с.П.Гребля- 1,5 м/с, 
ФП с.Тартак – 2 м/с, 

ФП с.Б.Камінь – 1 м/с 
27 посад

Ольгопільська
А ЗПСМ        
4225 осіб

1 лікар терапевт, 
1педіатр 4  м/с  ЗПСМ, 

1 лаборант,
1 мол. мед. сестра,

1 водій
ФП с. Стратіївка - 1 

м/с
10 посад

Вербська А ЗПСМ          
3337 осіб

1 лікар ЗПСМ,
2 м/с ЗПСМ

0,5 молодшам/с,
1 водій

ФП с. Луги – 1 м/с
МП с. Куренівка 0,5 м/с
ФП с. Бритавка – 1 м/с

7 посад

Демівська А ЗПСМ         
2437 осіб

1 лікар ЗПСМ ,
2 медичні сестри 

ЗПСМ, 1 молодша 
м/с, 1водій

ФП с. Берізки  1 м/с 
ФП с. Любомирка 1 

м/с

7 посад

Каташинська А ЗПСМ        
1843 осіб

1 лікар  ЗПСМ,
2 медичні сестри ЗПСМ, 

0,5молодша медична 
сестра,
1водій

МП с. Дохно – 0,5м/с                
МП с.  Жабокричка 1м/с     
ФП с. Бондурівка - 1 м/с 

7 посад

Разом – 74 посади: лікарів   - 14,5 , м/с, лаборанти  - 38, молодші м/с – 5 , спеціалісти – 4 , інші – 12,5

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

Районні програми  для покращення 
медичного забезпечення населення

62

Районною програмою «Підтримки КНП «Чечельницький Ц ПМСД» до 2022 року, проводиться дофінансування
з сільських та районного бюджетів.

За кошти Національної служби здоров‘я України, згідно розпорядження № 19 від 12.01 2018 року «Про
дооснащення АЗПСМ медичним обладнанням» було придбано медичного обладнання на суму 106,1 тис.грн.

Найменування медичного обладнання
Придбано станом на 01.12.2018 

року 

К-ть од. Сума грн.

25 9810,8Тонометр з набором манжет для дітей та дорослих

Стетофонендоскоп - -

Отоофтальмоскоп портативний - -

Рулетка вимірювальна 1,5м - -

Глюкометр у комплекті комплекті 24 10400

Ростомір 14 10192

Ваги для дорослих 11 11270

ЕКГ~ апарат портативний 3-х 1        канальний. 4 64385,39

Всього 78 106058,2

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Лікарі та медичні сестри їх кабінети до оснащуються
100% медобладнанням та устаткуванням відповідно табелю
оснащення, експрес діагностикою та витратними
матеріалами.

З районного бюджету освоєно коштів понад 120 тис.грн.



2018 рікФінансування галузі

63

І півріччя 2018 року виділено коштів з  медичної субвенції 2891,7 тис.грн, 

Дофінансовано з районного бюджету, сільських рад та дотації з державного бюджету – 838,7 тис.грн.

ІІ півріччя 2018 року отримано коштів із НСЗУ – 4067,9 тис.грн.

Дофінансовано з районного бюджету, сільських рад та дотації з державного бюджету – 1520,6 тис.грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рікБезкоштовне амбулаторне лікування 
пільгових категорій населення

64

№
п/п Найменування витрат

К-ть осіб,що 
знаходяться на 

обліку

План з 
уточненнями
на 2018 рік

тис.грн

Профінансовано
грн.

1 Інваліди  війни 1,2,3 групи(ВВ, Афг ,АТО) 59 14253,8 14253,8

2 Учасники бойових дій (ВВ, Афг ,АТО) 217 48887,75 48887,75

3 Учасники війни 292 10374,85 10374,85

4 Вдови,члени сім'ї загиблих воїнів 91 127,30 127,30

5 Діти - інваліди   52 66937,60 66937,60

6 Епілепсія 14 - -

7 Психзахворювання 131 5322,70 5322,70

8 Онкологія 267 60611,50 60611,50

9 Стан після пересадки клапана серця 4 3544,50 3544,50

10 Імунопрофілактика(туберкулін) 1200 40000,00 40000,00

11 Інваліди загального захворювання 64 3389,25 3389,25

12 Цукровий діабет (орфанні захворювання) 4 4142,00 4142,00

13 Зубопротезування пільгової категорії населення 718 11230,36 11230,36

14 Слухопротезування 28 20850 20850

ВСЬОГО 3113 276671,61 грн. 276671,61 грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

Урядова програма  «Доступні ліки»

65

З метою залучення суб'єктів господарювання,
що здійснюють роздрібну торгівлю до Урядової
програми «Доступні ліки» в районі було проведено
в 2017 - 2018 роки спільні зустрічі виконавчої влади
району з суб'єктами господарювання та залучено до
співпраці 4 аптеки.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Відповідно до програми «Доступні ліки» з державного бюджету виділено
754,8 тис.грн. Протягом 2018 року, програмою «Доступні ліки» скористались - 565 осіб,
виписано - 13522 рецепти на суму 723,8 тис.грн.

На І квартал 2019 року по Програмі виділено кошти в сумі - 170,3 тис.грн.



2018 рікРайонні  та програми  для покращення 
медичного забезпечення населення

66

 Програми «Майбутнє Чечельниччини в збережені здоров'я громадян на 2016-2020 роки»;
 Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Чечельницький центр первинної 

медико-санітарної допомоги Чечельницької районної ради на 2018-202 2роки»;
 Програма «Місцеві стимули до 2020 року».

За рахунок  районного бюджету закінчили навчання 2 студенти  в ВНДМУ ім М.І. Пирогова , які на 
даний час проходять  навчання в інтернатурі. 

З  метою  покращення медичного обслуговування дитячого населення прийнято на роботу  лікаря 
педіатра в Ольгопільську АЗПСМ. 

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рікПідписання декларацій 

67

Заклад працює в електронній
системі МІС – eHealth,
підписано 12070 декларацій, з них
діти – 2101.

Лікарі ЗПСМ забезпечені
комп’ютерною технікою, створено 11
робочих місць.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

Заробітна плата

68

І півріччя ІІ півріччя
Лікарі 7815,0 грн 17867,0 грн
Медичні сестри            4758,0 грн 6837,0 грн

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



КНП «Чечельницька центральна районна
лікарня Чечельницької районної ради»

Структура ЦРЛ складається з 6 стаціонарних
відділень, розрахованих на 75 ліжок.

Надано медичну допомогу 3018 особам

2018 рік

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Виготовлено проектно – кошторисну документацію для здійснення
капітального ремонту педіатричного та терапевтичного відділень
кошторисна вартість - ), вартість ПКД 123,0 тис.грн;
придбано діагностичну систему ЕКГ навантаження “AMEDTEC 
ECGpro Stress-test” (Виробник: AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH)
з велоергометр ergoselect 50 P9 вартістю 194,8 тис.грн;
Придбано 10 комп’ютерів «BRAIN» для облаштування робочих 
місць лікарів на суму 300,0 тис.грн. 
Придбано електричні плити ПЕ – 4Ш (2шт.) вартістю 29,7 тис.грн.



2018 рік

Проліковано хворих              

2017р.            2018р.

Середнє число роботи ліжка      

2017р.                2018р

Середні
терміни лікування

2017р.            2018р.  

Терапевтичному 881 1120 334,09 349,6 9,65 9,62

Реабілітації та відновного 
лікування

504 722 263,81 303,3 8,92 8,01

Гінекологічному 168 260 344,12 339,8 6,10 6,51

Патології вагітних 110 134 298,96 341,6 7,94 7,83

Педіатричному 540 707 320,09 330,6 7,92 7,04

Невідкладні стани 95 82 - - - -

ВСЬОГО: 2820 3025 335,04 349,90 8,71 8,11

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Діяльність  стаціонару



2018 рік

Рік Всього 
відвідувань

У т.ч. відвідувань 
із приводу 

захворювань

Доля відвідувань із 
захворюваннями до всього 

відвідувань ( %)

2017 88028 43346 49,27 %

2018 79258 39240 49,50 %

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

КОНСУЛЬТАТИВНО ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА 



2018 рік

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО
УПОРЯДКОВАНОГО ТА ЗАТВЕРДЖЕНОГО ШТАТНОГО РОЗПИСУ

№ з/п Категорія працюючих Кількість працівників

За штатним 
розписом

Фактично 
фізичних осіб

А Б 1 2
1.0 Всього працюючих (ф/о) 218,5 200

У т.ч.
1.1 Лікарі 48,75 39

1.2 Середній  медичний персонал 91,5 87
1.3 Молодший медичний персонал 38,5 40

1.4 Інші 39,75 48
Із них:

1.4.1 Бухгалтери 5 5
1.4.2 Економісти 2 2

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Видатки на забезпечення хворих 
препаратами інсуліну

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

2018 рік



20192021 роки

Перелік об‘єктів та проектів, 
що планується до будівництва, капітального ремонту, 

реконструкції 

74

Найменування об’єкту, що
планується, проектується або

вводиться в експлуатацію з 2019 р. по 
2021 р.

Адреса Етап реалізації Примітка*

Вербської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини 
будівництво

с. Вербка
вул. Соборна, 

буд. 154/ а, 

На протязі першого
півріччя 2019 року  

Кошторисна вартість
будівництва

15 млн. 665 тис грн

Демівська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини 
реконструкція даху та покрівлі
амбулаторії

с. Демівка, 
вул.. Героїв Майдану, буд

№ 27, 

На протязі другого 
півріччя 2019р -початок 

2020 року

Кошторисна вартість
реконструкції становить 

1 млн. 300 тис грн

Ольгопільська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини,
реконструкція будівлі амбулаторії

с. Ольгопіль, 
вул.. Шляхова,

буд.  № 111

На протязі першого
півріччя 2019 року  

Проектно-кошторисна
документація - 70 тис. грн.  

за рахунок районного 
бюджету Кошторисна
вартістю робіт складає

11 млн.  грн.  

Каташинська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини,  
реконструкція будівлі.

с. Каташин , 
вул. Садова, 

буд № 7, 
На протязі 2019 року

Кошторисна вартість
реконструкції
199,0 тис грн

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Вербська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
Комунального некомерційного   підприємства   

«Чечельницький центр   первинної   медико-санітарної  
допомоги» Чечельницької районної  ради,  по вул.Соборна, 

154а, в  с.Вербка,  Чечельницького району – будівництво

Загальна площа забудови - 368,9 кв.м.
Робочих місць – 7
Кошторисна вартість – 15665,3 тис.грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району 2019 рік



2019 РІК Охорона здоров’я

Проведення капітального ремонту 1 поверху КНП
«Чечельницької ЦРЛ»

Замінити двері та віконні блоки на металопластикові

Продовження упорядкування внутрішніх територій та
майданчиків установи

Придбати спецобладнання, апаратуру медичного,
технічного та господарського призначення

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Культура
Роботу галузі культури району

забезпечують 38 закладів: 16 клубних
(районний будинок культури, 13 сільських
будинків культури та 2 сільських клуби та
1 РБК), 19 бібліотек, дитяча музична школа,
2 музеї

2018 РІК 

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Зміцнення матеріально – технічної бази
Загально сума – 1 млн.120,9 тис.грн.

бюджетні – 847,9 тис.грн.
спонсорські – 165,0 тис.грн.

Придбання  обладнання 
Загальна сума – 98,0 тис.грн.

бюджетні – 20,0 тис.грн.
спонсорські - 78,0 тис.грн.

Ольгопільський СБК – 197,8 тис.грн

ДМШ -134,5 тис.грн

Встановлення інфрачервоних обігрівачів  
середньої і дальньої дії – 185,8 тис.грн. 

(с.Жабокричка) 

Костюми для жіночого
колективу  с.Жабокричка

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району 2018 РІК 

Культура



2018 рік

На ремонт пам’яток історії та облаштування
прилеглої території використано 176,1 тис.грн:
 бюджетні - 79,6 тис.грн;
 спонсорських - 96,5 тис.грн.
найбільше Демівською сільською радою – 127,5 тис.грн.

с.Демівка

с.Берізки

с.Любомирка с.Луги

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Найвагоміші  досягнення 
в роботі галузі 

Завершено експонування та умеблювання
Ольгопільського краєзнавчого музею

Ансамблю духових
інструментів с.Вербка
присвоєно звання
“народний”

Народний хоровий колектив АФ “Ольгопіль” зайняв
І місце серед 35- учасників Всеукраїнського
фестивалю “Калиновий спів” м. Кропивницький. Фестиваль “Голубці” с.Демівка

На ІХ регіональному
конкурсі “Струни Поділля”
м.Вінниця Ядвіга Оксна
зайняла ІІ місце у номінації
“вокал”

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району 2018 рік



Культурно-мистецькі та 
просвітницькі заходи: 

Фестиваль «Прийшов Спас – свято у нас!»
( с.Жабокричка)

Чечельницький район  в  обласному 
мистецькому проекті

«Різдво в Буші» на території державного 
історико – культурного заповідника «Буша» 

Ямпільського району.

Всеукраїнська 
науково-

практична 
конференція “Роль

національних 
природних  парків  

у розвитку 
туризму”

смт.Чечельник

3- й фестиваль 
колядок і 
щедрівок 

«Віфлиємське
світло» 

смт. Чечельник

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району 2018 рік



2018 рік

Діяльність бібліотек спрямована на формування 
національної свідомості, відродження культурно-

історичних цінностей.

Протягом року сільськими
філіалами та ЦРБ проведено -
265 книжково – інформаційних
виставок.

У ЦРБ надійшло 2281
примірників книжкової
продукції на суму
851,0 тис.грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

В Чечельницькій ДМШ навчаються
165 учнів, з них: 145 - основний склад та
20 - в групах самоокупності.

Вихованці беруть участь у районних
заходах та обласних конкурсах
«Подільська весна», «День українського
баяна та акордеона».

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2019 РІК 

Культура

створення на базі районних будинків культури родинних 
центрів культури та дозвілля; придбання освітлювальної 
апаратури

Будівництво опалювального пункту модульного типу у
Чечельницькій дитячій музичній школі

впровадження нестаціонарних форм роботи бібліотек в 
обслуговуванні сільського населення

Зосередження роботи клубних формувань, творчих
аматорських колективів на активну участь у районних,
обласних, регіональних заходах

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



У 2018 році 3279 громадянам було призначено
житлову субсидію на тверде паливо та скраплений
газ на суму 8728,2 тис.грн.

Середній розмір субсидії у 2018 році – 3043,30
грн., що 21,59 грн. більше ніж у 2017 році.

Найменший розмір субсидії становить - 1,77 грн.
Найбільший розмір – 5333,16 грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

Соціальний захист



2018 рікОздоровлення дітей 

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рікВсеукраїнський фестиваль
«Будь молодим – живи активно»,

Захід «Молодь на шляху до
подружнього життя»
спільно з ГО «Філософія
серця»

З нагоди
Європейського дня
боротьби з
торгівлею людьми
було проведено
вуличну акцію
«Хода за свободу»Свято новорічної ялинки

в м. Вінниця

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



Залучення безробітних до громадських 
робіт з благоустрою по селищній та 

сільських радах

На оплату праці безробітних, залучених
до громадських робіт протягом 2018 року, було
використано всього 464,8 тис.грн., в тому числі
кошти Фонду загальнообов'язкового
державного страхування України на випадок
безробіття – 174,6 тис.грн., кошти місцевого
бюджету – 290,7 тис.грн.

Задіяно у громадських роботах 301 особа.

4 роботодавці створили 7 нових робочих
місць. На відшкодування єдиного внеску з
початку року використано 58,7 тис.грн., коштів
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району 2018 РІК 



Пенсійне забезпечення населення району

Чисельність пенсіонерів 
по району - 6702 осіб

Середній розмір пенсії 
за 2018 р. по району – 1874,55 грн.   

Виплачено пенсій та допомог
за 2018 р.- 152,7 млн. грн

Мінімальна пенсія по Україні
станом на 01.01.2019 р. – 1497 грн.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2018 рік

На обліку у службі перебуває 48 дітей:
 17 дітей сиріт;
 31 дитина позбавлена батьківського піклування.

З них 43 дитини влаштовані до сімейних форм виховання та 5
дітей перебувають в інтернатних закладах.

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



2018 РІК 

Розвиток соціальної сфери району
Спорт

Робота відділу культури і 
туризму райдержадміністрації 

спрямована на виконання  
програми «Цільова соціальна  
Програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 2017 –
2020 роки». На виконання 

заходів з місцевого бюджету 
виділено  55.000 грн.. 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

Волейбольні турніри серед дівчат

Волейбольні турніри серед юнаків

Турніри з настільного тенісу

Футбольні турніри серед юнаків

Футбольні турніри серед дітей



2018 РІК 2018 РІК

Не олімпійські види спорту

Чемпіони України з рукопашного бою
Рубан Антон, Соловей Олександр, Кривіцький Микола.

Бронзовий призер чемпіонату України  
Панасюк Андрій
Чемпіон області 
Чернега Артем

Призери чемпіонату області 
Сініцин Максим, Шиян Артур, Мураховський Ростислав



2018 РІК 2018 РІК

Не олімпійські види спорту

Фінал кубка України 
з Ушу саньшоу (м. Херсон) 

Рубан Антон 
чемпіон України у трьох розділах –

Ціньда (легкий контакт), 
Туйшоу ( боротьба) ,

Саньда (повний контакт)
Барабаш Кіріл 

чемпіон України
в розділі Саньда (32 кг) 

срібло в розділі Ціньда (36 кг)
Соловей Олександр  

чемпіон України
в розділах Саньда та Туйшоу



 НПП «Кармелюкове Поділля» було проведено 
VІ Міжнародний молодіжний форум 
«Південне Поділля – перлина України»;

 Проведено тренінг соціального проекту з 
фінансової грамотності «FinIQ International»: 
сім’я-2017, для багатодітних сімей;

 Проведено Всеукраїнську інформаційно-
профілактичну акцію “Відповідальність
починається з мене”

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



2019 РІК 

запровадження ефективних форм роботи з 
профілактики дитячої бездоглядності

виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або 
не бажають виконувати виховні функції та 
забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в 
таких сім’ях

створення єдиного електронного банку даних про 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

проведення профілактичної роботи з сім᾽ями, що
потрапили у складні життєві обставини, в яких
проживають діти

Соціальний захист та дотримання прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування

Розвиток соціальної та туристичної 
сфери району



 Розвиток інфраструктури територіальних
громад

 Налагодження ефективної співпраці
органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з інститутами
громадянського суспільства (ІГС)

 ProZorro

 Інформаційна сфера

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА 
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Основні завдання:



2018 – 2019 роки

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин
Модель

плану спроможних ОТГ 
Чечельницького району

Назва  ОТГ Чисельність населення Насел.
пунктів

Площа,
км2

Загал Дошкіл
віку

Шкіл
віку

Чечельницька 14 608 689 1310 17 521,4

Ольгопільська 6 885 362 648 5 233,4



2019 рік

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин

проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи з
жителями територіальних громад району щодо добровільного
об’єднання територіальних громад та децентралізації влади;

забезпечення проведення організаційних заходів щодо
добровільного об'єднання територіальних громад району
відповідно до Перспективного плану;

стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання
територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх
ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних
проектів;

сприяння встановленню максимальної відкритості,
прозорості та підзвітності суспільству місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;



2018 рік
Проведення ремонтних робіт 

автомобільних доріг загального користування 
місцевого та комунального значення

Всього 
8,28 млн. грн.

Державний бюджет – 6,08 млн.грн.
в тому числі:

- О-02-16-07 Піщанка-Чечельник - 1,7 млн. грн;
- С-02-25-10 Білий Камінь-Рогізка - 1,6 млн. грн;
- С-02-25-09 Вербка-Бритавка - 0,4 млн. грн;

Місцевий бюджет - 2,2 млн.грн.
(комунальні дороги)

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних відносин



Фінансування ремонтних робіт автомобільних доріг 
загального користування місцевого та комунального значення

Заплановано 
18,7 

млн. грн

Державний 
бюджет -

14,7 
млн. грн

Місцевий 
бюджет –

3,0 
млн. грн

 виконання робіт з ремонту та
утримання вулиць і доріг
комунальної власності

 Дорога O-02-16-07 Піщанка -
Чечельник – 1,8 млн.грн;

 Дорога О-02-25-03 Чечельник – Білий
Камінь– 1,5 млн.грн;

 Дорога С-02-25-09 Вербка - Бритавка –
1,1 млн.грн;

 Дорога С-02-25-11 Ольгопіль -
Любомирка – 1,2 млн.грн;

 Дорога O-02-02-02 Бершадь -
П’ятківка –Жабокричка - Бондурівка –
1,5 млн.грн;

 Дорога О-02-25-01 Чечельник-Кодима
– 5,5 млн.грн.

2019 рік

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин



2018 рік

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин
Житлово-комунальне господарство

продовження роботи по поводженню з ТПВ,
роздільний збір ТПВ, будівництво сортувальної
станції із встановленням пресу для пресування
сортованого сміття на території району

продовження реалізації програми з відшкодування
частини відсотків за кредити, які взяті населенням
на енергозберігаючі заходи

проведення капітального та поточних ремонтів
автомобільних доріг загального користування за
рахунок державного, місцевих бюджетів та
позабюджетних коштів у вигляді співфінансування
виконання робіт

реалізація заходів програми «Питна вода»



Економія коштів за результатами

допорогових закупівель, проведених

в системі Prozorro

Районний бюджет

Всього 
процедур

Допорогові 
закупівлі 

Економія 
коштів,
6,1 % від загальної 
суми закупівель

190 на 
суму 12,1 
млн. грн.  

181 на 
суму 6,8 
млн. грн. 

735,0 тис.грн

2018 РІК 

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Розвиток місцевого самоврядування. 
Децентралізація влади та міжбюджетних 

відносин



Дякую за увагу!


