
Публічний звіт голови  

Немирівської районної держаної адміністрації 

Погорелюка Юрія Миколайовича за 2018 рік. 

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» 

Немирівською районною державною адміністрацією підготовлено звіт про 

проведену роботу у 2018 році.  

Немирівський район заснований 7 березня 1923 року. Він розташований 

у центральній частині Вінницької області і має площу 129 тис га. Населення 

краю складає 48 тисяч жителів. Немирівський район є найбільшим в області 

за площею, кількістю населених пунктів, територіальних громад та закладів 

соціально-культурного призначення. Устрій району складають 95 населених 

пунктів, об’єднаних в 27 територіальних громад (6 - ОТГ, 21 – сільська рада).  

Втілюючи в життя соціальні ініціативи Президента України, Кабінету 

міністрів України, великі зусилля були спрямовані на покращення освітніх та 

медичних послуг, приведення у належний стан територій населених пунктів, 

вирішення нагальних проблем населення.  

Стабільний розвиток району впродовж 2018 року це результат тісної 

співпраці обласної та районної державних адміністрацій, органів та служб 

району, районної та сільських рад, ОТГ, депутата Верховної Ради України 

Демчака Руслана Євгенійовича та депутатів всіх рівнів. 

В районі розпочато процес децентралізації і 2018 рік район прожив і 

працював у складі 6  ОТГ а саме: Немирівська, Брацлавська, Ситковецька, 

Мельниківська, Ковалівська та Райгородська, до складу яких увійшло 22 

громади не об’єднаними  залишились 21 сільська рада.  

В умовах децентралізації відбувся перерозподіл фінансових ресурсів між 

районним бюджетом та бюджетами новоутворених ОТГ. Так, поряд з 

районним бюджетом функціонує ще 6 ОТГ. У 2018 році бюджет району в 

цілому по власних доходах (враховуючи бюджети ОТГ) склав 187,2 млн. 

грн., з них бюджет району – 47,3 млн. грн., бюджет об’єднаних громад 140 

млн. грн. 
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Одночасно до ОТГ були передані об’єкти освітньої та медичної сфери 

разом з повноваженнями щодо їх управління. Найбільш активною є  

Немирівська ОТГ, в якій утворені власні управління та відділи: освіти, 

фінансів, міський центр ПМСД, ЦНАП та інші. Зважаючи на те, що 

Немирівський район одним із перших включився в реформу по 

Децентралізації, тому досвід щодо взаємодії, співфінансування спільних 

об’єктів та вирішення проблем давався нелегко. Однак завжди знаходилися 

спільні позиції щодо вирішення вказаних питань.  

За   2018 рік до районного бюджету надійшло власних доходів в сумі   

24, 6 млн. грн., отримано понад план 5,6 млн. грн.  

Дохідну частину бюджету до плану на 2018 рік виконали всі 22 місцевих 

бюджети.  

Видатки, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів 

району, профінансовано на 98 %  в сумі 375,4 млн. 

З утворенням в кінці 2017 року Брацлавської ОТГ, а також з переходом 

закладів первинної медицини на фінансування з Державного бюджету та 

передачею закладів освіти і соціально-культурної сфери району у 

комунальну власність об'єднаних громад – видатки бюджету району 

зменшились на 9,6 % або на 39,7 млн. грн.  

Для ефективного використання коштів районного бюджету встановлено 

жорсткий контроль за цільовим використаням бюджетних коштів і субвенцій. 

Вживаються заходи щодо упорядкування та оптимізації мережі штатів 

бюджетних установ і закладів. 

Для належної організації оплати праці та соціально-трудових відносин 

постійно проводиться аналіз рівня  середньомісячної заробітної плати, яка в 

2018 році склала 7 тисяч 147 грн., що займає 9 місце по Вінницькій області. 

Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активних 

підприємствах Немирівського району  за звітний рік відсутня.  

Заборгованість із заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.  

З метою забезпечення відкритості і прозорості, неухильного додержання 

законодавтсва під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг 

Немирівська РДА, починаючи з 2015 року, проводить роботу з впровадження 

у діяльність бюджетних установ та організацій системи електронних 

закупівель «ProZorro». Протягом 2018 року здійснено 291 закупівлю, сума 
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економії склала - 1 млн. 535 тис. грн. в т. ч. 157 - допорогових закупівель, 

економія – 708 тис. грн., що становить 46,1% від загальної економії коштів.  

З метою недопущення правопорушень у сфері державних закупівель, 

створення конкурентного середовища, забезпечення раціонального та 

ефективного використання державних коштів постійно проводиться 

роз’яснювальна робота щодо впровадження процедури електронних 

закупівель товарів. Кожного тижня головою районної державної 

адміністрації проводиться нарада з представниками районних установ, які 

проводять державні закупівлі, на якій кожен їх представник інформує про 

проведену роботу, ціну товарів, проблемні питання. За даним напрямком 

закріплена відповідальна особа, яка проводить моніторинг та контроль по 

кожній закупівлі. 

Основними бюджетоутворюючими підприємствами є: ТОВ «Агроінвест» 

с. Ковалівка, ТОВ «Агро-Астра» с. Рачки,  ФГ «Ромашка» с. Воловодівка, 

ТОВ «Немирів Лат Інвест» с. Сподахи, ТОВ «Вінницька Промислова Група» 

м. Немирів, ДП «Клінічний санаторій «Авангард», ТОВ «Немирівське КХП» 

м. Немирів, ТДВ «Брацлав» смт. Брацлав, ТОВ «ЛВН Лімітед».  

Обсяг реалізованої промислової продукції Немирівському району 

складає 1,79 млрд. грн., що становить 128 % до аналогічного періоду 

минулого року. Як і в попередні роки, основними галузями виробництва 

продукції є харчова промисловість та машинобудування. 

Важливу роль в розвитку економіки району відіграє мале 

підприємництво. 

Господарську діяльність на території району здійснюють майже 

2 тисячі суб’єктів малого підприємництва, з них: 465 юридичних осіб та 1500 

фізичних осіб. Започаткували свою діяльність у 2018 року 329 суб’єктів 

господарювання. 

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого  

та середнього підприємництва зросла у порівнянні з минулим роком майже 

на 30 % і становить 93 млн. грн. 

Основним природним багатством Немирівщини є її родючі землі. В 

районі загалом нараховується 81 тис. га орних земель та 1 тисячу 800 га 

земель водного фонду. 
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Між власниками земельних часток (паїв) та агроформуваннями 

укладено майже 20 тис. договір оренди землі. Загальна сума виплат складає  

142 млн. грн., що в середньому становить 2 тисячі 900 грн. за 1 га. Середня 

ставка орендної плати по району в минулому році становитиме 8 %. 

По 9 земельних ділянках  державної власності відбувся  продаж права 

на земельних торгах сільськогосподарського призначення, що збільшило 

надходження до бюджету на 1,4  млн. грн. 

Для учасників АТО по Немирівському районі Головним управлінням 

Держгеокадастру у Вінницькій області видано 669 наказів щодо дозволів на 

розроблення проектів землеустрою на площу 988 га. 

Вагоме місце в розвитку району займає аграрний сектор. Всього 

вироблено сільськогосподарської продукції на суму близько 588 млн. грн. у 

порівняльних цінах 2010 року.: в тому числі: в рослинництві 545 млн. грн., в 

тваринництві 44 млн. грн. На 100 гектар сільськогосподарських угідь по 

району вироблено валової продукції на суму 157 тис. грн. Обсяг виробництва 

продукції сільського господарства на душу населення у 2018 році становить 

11,8 тис. грн. 

Сільськогосподарськими підприємствами району  зібрано  зернових та 

зернобобових культур 260 тис. тонн з площі 34,3 тис. га, що на 70 тис. тонн 

більше ніж у минулому році при середній урожайності 75,8 центнерів з га. 

Під урожай 2019 року посіяно 15,7 тис. га озимих культур на зерно, в 

т.ч.: озимої пшениці - 12,3 тис. га, озимого ячменю - 640 га, озимого жита 

30 га. Крім того посіяно 2,8 тис. га озимого ріпаку. 

Із залученням  інвестицій в розвиток агропромислового комплексу 

району в обробіток введено практично усі пустуючі землі 

сільськогосподарського призначення. Новостворені потужні підприємства 

використовують сучасну високопродуктивну техніку і технології. 

Проводиться робота по розвитку інвестиційної політики в районі, постійному 

пошуку потенційних інвесторів, які вкладатимуть кошти в інвестиційно-

привабливі підприємства сільського господарства. 

За 2018 року вкладено внутрішніх капітальних інвестицій на загальну 

суму близько 55 млн. грн. В ТОВ «Ситковецьке» завершено інвестиційний 

проект по будівництву підприємства по переробці олійних культур. 

Кошторисна вартість проекту становить 50 млн. грн. Планується переробляти 

за добу 130 тонн олієвмісних культур (соняшнику, сої та ріпаку). У ТОВ 
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«Органікс» підходить до завершення проект по будівництву холодильної 

камери з регульованим газовим середовищем, потужністю 1000 тонн. 

Вартість проекту 3,9 млн. грн. 

Пріоритетним напрямком у 2018 році є державна підтримка особистих 

селянських господарств. 453 фізичні особи, які утримують 891 теля 

скористалися державною допомогою на суму 974 тис. грн. Проводилось 

відшкодування у розмірі 50 % вартості придбаних установок  

індивідуального доїння та холодильного обладнання на суму 27 тис. грн. В 

рамках Урядової програми підтримки аграріїв щодо компенсації вартості 

придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва аграріям виплачено компенсацію в сумі 942 тис. грн.  

Житлово-комунальне господарство 

Завдяки ефективній взаємодії новоствореного державного дорожнього 

фонду з територіальними громадами району, а також залученню 

спонсорських коштів проведено ремонт доріг комунальної власності 

загальною площею 127 тис. квадратних метрів на суму 17 млн. грн., в тому 

числі:  

- капітального ремонту – 29 тис. квадратних метри на суму 14 млн. грн. 

- поточного ремонту – 97 тис. квадратних метри на суму 3 млн. грн.  

Завдяки проведенню в області п'ятнадцятого обласного конкурсу 

розвитку територіальних громад до району залучено додатково понад 1 млн. 

грн.: в тому числі за рахунок основного фонду конкурсу – 732 тис. грн. та за 

рахунок екологічного фонду – 364 тис. грн. Це дало змогу реалізувати 13 

проектів спрямованих на розвиток територіальних громад, а саме: придбано 

сміттєві контейнери, створюються туристичні маршрути, придбано ряд 

дитячих та спортивних майданчиків та інше. 

З метою забезпечення гострої потреби жителів району у якісній питній 

воді та наданій можливості залучення коштів обласної програми «Питна 

вода», субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевих 

бюджетів вдалося реалізувати проекти з будівництва водогонів в селах 

Зарудинці, Ометинці, Ковалівка, Головеньки, Обідне, Кудлаї, Дубовець, 

Чавульське, Червоне, Мельниківці та смт Ситківці протяжністтю 74 км на 

суму понад 15 млн. грн. 

Особлива увага в районі приділялась благоустрою. В заходах з 

благоустрою населених пунктів взяли участь близько 2 тис. чоловік, 
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прибрано 9,5 тис. квадратних метрів доріг загального користування, 

проведено упорядкування пам'ятників, газонів, ліквідовано 136 стихійних 

сміттєзвалища. За участю близько однієї тисячі осіб, в тому числі працівників 

районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій району проведено роботи з 

упорядкування придорожніх смуг автомобільної дороги Стрій - Тернопіль - 

Кропивницький – Знам’янка, протяжністю 44 км. 

Наближаючись до Європейських стандартів у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами за рахунок обласного природоохоронного 

фонду Воробіївською, Рачківською, Кудлаївською, Вовчоцькою сільськими 

радами та Райгородською ОТГ придбано 128 контейнерів для роздільного 

збору твердих побутових відходів на суму 648 тис. грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток об'єднаних територіальних громад, коштів 15 обласного конкурсу 

проектів розвитку територіальних громад при співфінансуванні з місцевих 

бюджетів протягом 2018 року реалізовано проекти з реконструкції та 

модернізації мереж вуличного освітлення в м. Немирів, смт Брацлав та  

с. Грабовець на суму понад 880 тис. грн. 

В сфері містобудування в районі розробляється містобудівна 

документація для залучення нових інвестиційних проектів. 

Генеральний план населеного пункту розроблений по 3 населених 

пунктах Кудлаївської сільської ради, що в свою чергу надасть можливість 

виділення ряду земельних ділянок для учасників АТО. Розроблення 

детальних планів території надало можливість впровадити на території 

району ряду важливих інвестиційних проектів. 

Інвестиції 

У м. Немирів розпочато виробництво електротехнічної кабельної 

продукції для автомобілів підприємством «Fujikura». На підприємстві 

позміннно зайнято 400-500 працівників. Виробничі потужності підприємства 

«Fujikura» розміщено на базі складів Немирівської філії «ЛВН ЛІМІТЕД». 

Як вже зазначалась, на кінець 2018 року завершено реалізацію 

інвестиційного проекту ТОВ "Ситковецьке" в смт Ситківці заводу по 

переробці олійних культур. У минулому році працевлаштовано 12 

працівників, до кінця першого кварталу 2019 року буде набрано ще 8 

працівників. 
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Поблизу села Червоне на території Мельниковецької ОТГ 

ввели в дію новий асфальтобетонний завод спільного німецько-українського 

підприємства «Автострада». Виробництво сертифіковане, сучасне та 

екологічне. На даному заводі працює 54 особи, з яких 12 - жителі 

Мельниковецької ОТГ. 

Будівництво бригади по вирощуванню курчат-бройлерів "Наша ряба" 

на 1,5 млн. птахомісць. Проект реалізує МХП "Миронівський хлібопродукт". 

Обсяг інвестицій складає 400 млн. грн. Продуктивність бригади в рік 9,3 млн. 

курчат бройлерів. Планується створення понад 50 нових робочих місць. Сума 

сплачених податків до всіх рівнів бюджету орієнтовно становитиме щорічно 

2,5 млн. грн. На даний час проект знаходиться на стадії виготовлення 

проектно-кошторисної документації. Будівельні роботи розпочнуться навесні 

2019 року.  

Будівництво фотогальванічної електростанції в с. Мухівці за межами 

населеного пункту. Проект реалізовує ТОВ "Геліос 17" На даний час 

виготовляється проектно-кошторисна документація. Планується створення 

10 нових робочих місць, які переважно будуть залучені з числа жителів села. 

Будівництво сонячної електростанції потужністю 14 МВт в 

с. Ковалівка. Проект реалізовує ТОВ «САНВІН 16». Планується створити 

4 нових робочих місця на постійній основі та додаткові місця на сезонні 

роботи. Проект перебуває на стадії переоформлення землі під об’єктом. 

Будівництво сонячної електростанції в с. Червоне. Проект реалізовує 

ТОВ "СОЛАР ЕНЕРДЖІ-СКІФ". Планується створення 5 нових робочих 

місць. 

Будівництво «Мікроелектростанції Олексіївська» в с. Олексіївка. 

Проект реалізовує ТОВ «Балтфорт центр». На даний час проект пройшов 

громадське обговорення та виготовляється проект плану детальної забудови. 

Цивільний захист та оборона 

У зв’язку із веденням військових дій на території держави 

забезпечується постійна готовність сил і засобів цивільного захисту для 

ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації, надання оперативної 

допомоги населенню в разі їх виникнення. 

З метою забезпечення оперативного виконання заходів по ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в мирний час та під час особливого періоду 
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в районі створено 12 спеціалізованих служб цивільного захисту. 

Проводиться робота щодо підтримання їх у постійній готовності для 

виконання завдань з цивільного захисту.  

Для координації діяльності органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-

екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 

реагування на них підготовлено та проведено 14 засідань районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Для укриття і захисту людей від небезпеки, що може виникнути 

внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів 

ураження в особливий період в районі на обліку знаходиться 62 захисні 

споруди. Проводиться робота щодо забезпечення їх готовності до укриття 

населення. 

Відповідно до графіку проведення технічних перевірок та 

обслуговування апаратури оповіщення на 2018 рік кожен третій четвер 

місяця проводиться технічна перевірка працездатності системи оповіщення, 

короткострокове (на 2-3 сек.) вмикання електросирен. 

Здійснювалися заходи по навчанню з цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності в яких взяли участь 137 осіб.  

Знаходячись у стані ведення воєнних дій на сході держави активізовано 

роботу щодо підвищення обороноздатності та готовності до ведення 

територіальної оборони району. За звітний період проводилися такі навчання 

та тренування: роздільне штабне тренування, спільні штабні тренування зі 

штабами районів територіальної оборони, командно штабні тренування.  

Проводилися одноденні збори  посадових осіб штабу району тер оборони 

заняття з підготовки посадових осіб штабу району ТрО. 

27 вересня на базі Немирівського будинку культури було проведено 

мобілізаційне тренування  із практичним розгортанням пунктів прийому  

мобілізаційних ресурсів батальйону ТрО з участтю: керівного складу 

Вінницького обласного військового комісаріату; керівного складу окремої 

бригади територіальної оборони; військових комісарів комісаріатів 

Вінницької області; командирів та начальників штабів окремих батальйонів 

територіальної оборони. 



 9 

Виконуються завдання по оповіщенню та призову резервістів 

оперативного резерву першої, другої черги та військовозобов’язаних на  

навчальні збори до військових частин.  Відправлені до військових частин та 

навчальних центрів 66 чоловік з них 2 офіцери. 

Постійно проводяться заходи щодо призову юнаків району на строкову 

військову службу. Всього протягом звітного періоду призвано 65 чоловік, 

крім того – 3 чоловіки офіцерського складу.  

Для забезпечення особовим складом військових частин Збройних Сил 

України проведені заходи, щодо відбору та направлення громадян на 

військову службу за контрактом їх чисельність складає 55 осіб, що складає 

110% від планового завдання.  

За результатами усіх показників роботи Немирівський військовий 

комісаріат зайняв 2 місце в області. 

ЦНАП 

Центр надання адміністративних послуг Немирівської районної 

державної адміністрації (ЦНАП) створений для мешканців району, 

представників суб’єктів господарювання, яким надаються адміністративні 

послуги за принципом «єдиного вікна». В ЦНАПі надається 115 

адміністративних послуги. На кожну адміністративну послугу структурними 

підрозділами райдержадміністрації та органами виконавчої влади розроблено 

і затверджено інформаційні та технологічні картки. Протягом 2018 року 

через ЦНАП надано 17,4  тис. адміністративних послуг. 

Для покращення роботи Центру надання адміністративних послуг 

Немирівської РДА з урахуванням індикаторів оцінки якості роботи 

"Ідеальний ЦНАП очима громадян" придбано: 4 швидкісних принтера; 

впорядковано зону очікування, проведено ремонт стіни (штукатурні роботи, 

фарбування); придбано кулер з питною водою; встановлено системи 

кондиціювання; встановлено вивіску ЦНАПу; встановлено інформаційний 

термінал; встановлено систему відео спостереження з можливістю запису 

відео в архів та трансляцією в режимі он-лайн на сайті РДА; для осіб з 

вадами зору на сходинках до будівлі нанесено яскраво жовті стрічки. 

Наш ЦНАП один із 16 в Україні має кейс «Мобільний офіс». Його 

основне призначення – надання якісних адміністративних послуг жителям 

віддалених населених пунктів району, жителям похилого віку та особам з 

інвалідністю. Протягом двох місяців роботи «Мобільного офісу» було 
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здійснено 8 виїздів для надання адміністративних послуг з 

використанням мобільного ЦНАПу. 

Медицина 

Первинна медико-санітарна  допомога – це основна складова медичної 

допомоги, яка надається в амбулаторних умовах, що максимально наближає 

медичну допомогу до місця проживання людини. Так, первинна ланка 

медицини налічує 13 – лікарських амбулаторій, 5 – ФАПів та  33 – 

фельдшерських пункти. Обслуговують дану ланку 18 лікарів загальної 

практики сімейної медицини. 

05 червня 2018 року закладом укладено договір з Національною 

службою здоров'я України, відповідно до якого  з 1 липня 2018 року заклад 

отримав 7,3 млн. грн. За 2018 рік між пацієнтом та сімейним лікарем 

укладено понад 22 тисячі договорів. 

Всі лікарські амбулаторії забезпечені комп’ютерним обладнанням та 

необхідною медичною інформаційною системою. Протягом року 

покращилося матеріально-технічна база закладів відповідно до вимог 

Примірного табелю оснащення на суму 256,5 тис. грн.  Крім того, для 

проведення ремонтних робіт закуплено матеріалів  та послуг з поточного 

ремонту будівель на суму понад 120 тис.  грн.  

Люди із гіпертонічною хворобою, захворюванням сердечно-судинної 

системи та бронхіальної астми мають змогу купувати потрібні їм препарати, 

при цьому частина коштів – відшкодовується державою по програмі 

«Доступні ліки». До  вказаного проекту залучено 11 суб’єктів аптечної 

мережі та в 2018 р освоєно 1 млн. 235 тис. грн. бюджетних коштів.  

Паралельно з районним працює також міський ЦПМСД: 1 – 

Немирівська ЛА , 2 – ФАПи , 7 – фельдшерських пунктів. 

Осередком вторинної медичної допомоги є Немирівська Центральна 

районна лікарня та два її відділення у смт Брацлаві та Ситківцях. База 

районної лікарні налічує 10 відділень. Функціонує також відділення 

гемодіалізу від обласної лікарні.  

Лікарня обслуговує 48 тисяч населення району. Ліжковий фонд ЦРЛ 

становить 205 ліжок. Також розгорнуто 35 ліжок денного стаціонару. Працює  

430 осіб, з них 87 лікарів. 
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За 2018 рік  стаціонарно проліковано майже 8 тисяч хворих 

району та 400 осіб, які проживають за межами району, проведено майже 1200 

операцій. В пологовому відділенні народилося 302 дитини, більше 50 з інших 

районів. Породіллям видано 100 пакунків малюка, що є безповоротною 

одноразовою адресною допомогою, загальна вартість якої складає 3230 грн. 

Як і всі приміщення, приміщення ЦРЛ, збудоване ще за радянських 

часів, потребує капітальних ремонтів та модернізації, аби умови прийому 

хворих відповідали вимогам 21 століття. Так за минулий рік проведено 

реконструкцію пунктів зберігання та розподілу кисню, вартість робіт складає 

519 тис. грн.   

В Консультативній поліклініці за кошти спонсорів проведено ремонт 

коридору 1 поверху, ремонт та придбано меблі для хірургічного кабінету 

консультативної поліклініки Немирівської ЦРЛ. 

В рамках впровадження спільного зі Світовим банком проекту МОЗ 

України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», нами отримано 

Діагностичний автоматизований комплекс зі стрес системою велоергометр. 

Вартість діагностичного обладнання становить – 195 тис. грн. 

Районною лікарнею реалізовується районна Програма «Майбутнє 

Немирівщини в збереженні здоров’я громадян» на 2017-2020 роки. 

для лікування хворих на цукровий діабет, використано – 777 тис. грн. 

для лікування хворих на туберкульоз  – 129 тис. грн. 

Візитівкою району є також санаторій «Авангард» – це 

багатопрофільний лікувально-оздоровчий та реабілітаційний заклад, що має 

власне родовище мінеральної радонової води з цілющими властивостями. 

Знаходиться у розкішному дендропарку В старовинному палаці графині 

Щербатової  розташовані лікувально-діагностичне відділення.  

Освіта 

2018 рік став роком продовження реформування і освітньої галузі.  

У районі функціонує 31 заклад загальної середньої освіти, в тому числі   

в ОТГ  - 16  закладів  освіти,  навчається 3986 учнів,  працює 713  

педагогічних працівників.  

З 1 вересня 2018 року  по новому Державному стандарту початкової 

освіти почали працювати 15 перших класів в закладах загальної середньої 
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освіти Немирівського району, за парти сіли 137 учнів. Для учнів 1-х 

класів створено нове освітнє середовище, що є більш комфортним і 

відповідає вимогам сьогодення. Для першокласників придбано нові 

одномісні парти, дидактичні посібники, комп’ютерну техніку. Для шкіл 

нашого району державою було виділено 542 тис. гривень, співфінансування з 

місцевого бюджету склало 54 тис. гривень. 

Не залишились поза увагою діти з особливими освітніми потребами. В 

2018 році було створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний 

центр», що дасть можливість «особливим  дітям» здобувати освіту та 

допоможе інтегруватись в суспільство. 

У 28 закладах дошкільної освіти навчається та виховується 1428 дітей - 

523 у міській і 905 у сільській місцевості. З дошкільнятами працює 171 

педагог. У закладах дошкільної освіти створено всі умови, щоб дошкільнята 

зростали здоровими та щасливими. 

В 2018 році за сприяння  народного депутата Руслана Євгенійовича 

Демчака за кошти субвенції з державного бюджету у вересні проведено 

роботи з реконструкції системи опалення навчального приміщення  

Чуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Бенери на суму 300 тис. грн., в грудні 

проведено  роботи по заміні  віконних блоків у приміщеннях Рубанської та 

Дубовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 700 тис. грн. 

У листопаді-місяці за залишки коштів освітньої субвенції 2017 року 

проведено ремонтні роботи по заміні зовнішніх вікон в Бугаківській та 

В.Бушинській ЗОШ І-ІІ ступенів на загальну суму 350 тис. грн. 

В усіх закладах загальної середньої освіти району організовано 

харчування учнів. Учні пільгових категорій харчуються за рахунок держави. 

Вартість харчування 10 гривень. Учні 5-11 класів з малозабезпечених сімей, 

учні учасників АТО харчуються за рахунок сільських рад. Діти непільгових 

категорій харчуються за рахунок батьків та сільських рад (50% на 50%).   

Підвіз учнів до загальноосвітніх навчальних закладів  здійснюється з 

41-ого населеного пункту до 13 шкіл, всього підвозиться 269 учнів та 32 

учителя 7-ма шкільними автобусами; 17 учнів та 4 вчителя підвозяться 

орендованим транспортом. 

У 2018 році для забезпечення перевезення учнів навчальних закладів 

району проведено процедуру закупівлі бензину, дизельного палива на суму 

689 тис. грн. 
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Для забезпечення перевезення учнів навчальних закладів району за 

залишки коштів освітньої субвенції 2017 року придбано два шкільних 

автобуси на суму 3,5 млн. грн.  

Культура 

Загальна мережа закладів культури району складає 104 об’єкти, в тому 

числі в ОТГ – 48 закладів культури. При районному будинку культури 

працює 13 колективів художньої самодіяльності, які носять почесні звання 

«народний» та «зразковий». 

Загальна сума витрачена на проведення ремонтів становить 2.2 млн. 

грн., з яких бюджетні кошти становить 1.8 млн. грн. Щонайбільшу увагу до 

проведення ремонтів було приділено у Райгородськіому, Муховецькому, 

Новоселівському та Немирівському районному будинках культури.  

Галузь культури працює над збереженням духовної спадщини, 

народних традицій, обрядів та звичаїв українського народу. В районі 

проведено обласний фестиваль «Народні музики Поділля», у якому взяли  

участь більше 20 районів області. Кращі фольклорні колективи району є 

учасниками щорічного обласного свята фольклору імені Гната Танцюри. З 

нагоди відзначення 204-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка народні 

умільці Немирівщини були учасниками на Міжнародному мистецькому святі 

«В сім’ї вольній, новій». 

Загалом працівники галузі культури району взяли участь у 8 

Міжнародних, 5 Всеукраїнських та 14 обласних фестивалях. 

Водночас район опікується й питаннями збереження і охорони 

культурної спадщини та розвитку туризму. На території Немирівського 

району знаходиться 323 пам’ятки культурної спадщини занесених до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України з яких 8 пам’яток мають 

статус національного значення. 

Соціальний захист населення, дітей, молоді та сімей. 

В районі, як і в державі актуальним є питання соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів 

проведення АТО. На території району проживає 242 таких осіб, яким  

призначено та виплачено адресну допомогу в сумі 1,5 млн. грн. Усі особи 

забезпечені тимчасовим житлом. 21 учасник бойових дій пройшли 

оздоровлення. 6 учасників бойових дій пройшли психологічну реабілітацію. 
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1 інвалід війни 2 групи з числа військовослужбовців, які брали 

участь в АТО забезпечений житлом на суму 547,2 тис. грн. 

Значна робота проводиться, з особами з інвалідністю які були 

забезпечені  технічними  засобами  реабілітації на суму понад 2 млн. грн. 22 

дитини з інвалідністю пройшли курс комплексної реабілітації.  

Для державної підтримки  сімей  з дітьми, малозабезпечених сімей, 

осіб з інвалідністю  та інших соціально незахищених верств населення  в 

районі призначено  та виплачено  допомог на суму 78,3 млн. грн.  Цю 

допомогу отримують  більше 3тис. сімей щомісячно. 

Соціальним захистом з надання субсидій охоплено  кожне друге 

домогосподарство району. Виплачено субсидії на краплений газ та тверде 

паливо – 7,7 млн. грн.,  на житлово-комунальні послуги  – 139,1 млн. грн. 

Заборгованість по виплаті субсидій відсутня. 

30 % населення району відносяться до пільгових категорій населення.  

Грошову допомогу  ветеранам  війни  та  жертвам  нацистських   

переслідувань  виплачено на  суму  1,7  млн. грн. 

На перевезення пільгових категорій профінансовано 100 %. 

Жителі району, які мають статус постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи отримали компенсаційні виплати на суму 

1,5  млн. грн.  

Пенсію в районі отримують 14 555 чоловік. Сума виплати пенсійного 

забезпечення 343,7 млн. грн. За звітний період призначено 382 нових 

пенсійних справи, здійснено 788 перерахунків пенсій.  

В районі реалізується державна політику в галузі материнства, 

дитинства, сім’ї та молоді. У нас проживає 8352 дітей, з них на обліку 

перебувають 83 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, з них 80% дітей влаштовані до сімейних форм виховання. 

Створено та функціонують 8 прийомних сімей та один дитячий будинок 

сімейного типу в яких проживають 20 дітей. Продовжується робота по 

реалізації права кожної дитини на сім’ю, протягом звітного періоду 9 дітей 

знайшли свої родини та влаштовані в сім’ї опікунів та прийомних батьків.  

З метою запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності та 

негативних явищ в молодіжному середовищі постійно проводяться 

профілактичні рейди, обстежуються умови проживання дітей. Всього під 
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соціальним супроводом перебували 22 сім’ї,  в яких проживають 45 дітей. 

У складних життєвих обставинах перебували - 55 сімей, де виховується 

136 дітей. З позитивним результатом  знято з соціального супроводу  14 

сімей, на вихованні яких знаходиться  30 дітей. 

В результаті  проведеної роботи, в районі відсутні безпритульні та 

бездоглядні діти.  

Для 3-х дітей-сиріт за рахунок коштів з державного бюджету у розмірі  

315  тис. грн. та коштів Райгородської ОТГ у розмірі 52,3 тис. грн. було 

придбано квартиру площею 39 кв. м.,  та будинок площею  69 кв. м. 

Для дітей пільгових категорій проводяться благодійні акції приурочені 

до Міжнародного Дня захисту дітей та  дня  Святого Миколая, якими було 

охоплено понад 500 дітей. Усі учасники акцій отримали солодощі, призи та 

подарунки  з районного бюджету на 38 тис. грн. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи районних органів влади є 

також турбота про здоров’я підростаючого покоління, реалізації 

конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок. З   районного  

бюджету  використано 198 тис. грн. та оздоровлено 42 дитини пільгових 

категорій. Проводилося оздоровлення та відпочинок дітей також за рахунок 

коштів виділених з місцевих бюджетів ОТГ в сумі 642 тис. грн. 

За кошти  обласного бюджету оздоровлено 79 дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 57 дітей оздоровлено за рахунок 

державного бюджету. 

В літній період 1218 дітей відпочили в пришкільних таборах. В 

наметових літніх таборах відпочили 153 дитини.  На базі Вінницького 

ДЮСШ «Колос»,  «Подільський Артек» м. Ладижин, «Молода гвардія»  

м.Одеса, «Артек»  м. Київ, таборі   «Аіст»    м. Приморськ оздоровилися 107 

дітей району. За межами України  (Америка, Італія, Польща) за підтримки 

Міжнародних дитячих Фондів оздоровилися 35 дітей пільгових категорій. 

З метою  національно – патріотичного вихованню з  районного 

бюджету виділено 5 тис. грн. для проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

На території Брацлавської селищної ради на березі річки Південний 

Буг  проводилися щорічні польові військово-патріотичні дитячо-юнацькі 
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Таборові збори “Звичаєва Січ – 2018”, в яких взяли участь діти з 

різних куточків України для заходу з районного бюджету було виділено 

25  тис. грн. 

Спортивний спосіб життя у сучасному світі набуває все більшої 

популярності. Пишаємося високими досягненнями в спорті наших видатних 

спортсменів: 

Іван Чупринко встановив новий світовий рекорд з класичного жиму 

лежачи на Чемпіонаті Світу з пауерліфтингу у Франції, а Шкарапута Ірина на 

цьому ж Чемпіонаті виборола бронзову нагороду. 

Коломієць Віталій став бронзовим призером Чемпіонату Європи з 

пауерліфтингу у Латвії. 

На кубку області з класичного жиму лежачи наші спортсмени зайняли 

три І місця (Буряк Сергій, Авраменко Ілля, Плат Андрій)  та два ІІІ місця 

(Угнавий Тарас та Зінько Максим).  На кубку області з гирьового спорт 

зайняті І місце -  Чуб Микола, IV місце – Чулко Володимир та V місце – Плат 

Максим.   На Чемпіонатах області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат)  

збірна команда виборола дев’ять перших місць. Чотирикратними призерами з 

багатоборства стали Кахно Артем, Павловська Ольга, Василенко Анна, 

Василенко Олена, Новак Дар’я, Мельник Вадим, Гиренко Вадим,  Коровко 

Дмитро, Багіров Тимур. На Чемпіонаті області з футболу команда «Агро-

Астра» с. Кірово виборола почесне перше місце.  

 

Підсумки 

На 2019 рік заплановано немало. Розроблено Перспективний план 

розвитку територій Немирівського району на 2019-2021 рр., який обговорено 

в територіальних громадах. Даний план передбачає будівництво 29 

водогонів, реконструкцію 17 мереж зовнішнього освітлення, ремонти 18 

доріг, 12 шкіл,  3 клубів, реконструкцію та ремонт 3 об’єктів галузі 

медицини, будівництво 4 фотогальванічних електростанцій. Але це далеко не 

повний перелік проектів, які потребують реалізації. Поряд із цим доведеться 

вирішувати ще низку питань, які будуть виникати, але їх неможливо 

запланувати заздалегідь.  

Вже зовсім недалека перспектива, коли, нарешті, плоди реформ стануть 

відчутними для абсолютної більшості суспільства. 
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Створення армії та відновлення економічного зростання;  асоціація з 

Євросоюзом і безвізовий режим;  децентралізація і Томос; курс на вступ до 

НАТО та Євросоюзу – це чіткі та системні, послідовні кроки відповідно до 

довготривалої стратегії нашої держави. А перехід до європейської якості 

життя українців – це  головний зміст державної політики, яка спирається на 

єдність нашого народу. 

Наша команда працює злагоджено.  Завдячуючи співпраці з 

підприємствами усіх форм власності та органами місцевого самоврядування 

ми зможемо досягти поставлених цілей для покращення життя громади 

району, як це і вимагає Президент України. 

У нас є підстави впевнено дивитися у майбутнє. 

 

 


