Розгорнуті аналітичні матеріали до публічного
звіту голови Жмеринської районної державної
адміністрації Легези О.В. за 2018 рік
Агропромисловий комплекс є одним із найбільших і важливих секторів
економіки району. Від ефективності роботи цієї галузі залежить соціальноекономічна ситуація в районі, робота переробних підприємств та інших галузей,
рівень і якість життя населення.
Основу
агропромислового
комплексу
району
складають
84
сільськогосподарських підприємства різних організаційно-правових форм
господарювання та господарства населення, з них: приватних підприємств – 14
од., товариств – 19 од., фермерських господарств – 51 од. та Чернятинський
аграрний коледж.
Агропідприємства мають в обробітку площу в розмірі 46,5 тис. га ріллі, з
них 68% ріллі обробляється високо інтегрованими сільськогосподарськими
підприємствами, 32 % - іншими та фермерськими господарствами. Частка
фермерських господарств в структурі використання ріллі становить 17 %.
Крім того в районі 16,2 тис. га або 25,8 % від усієї площі ріллі
обробляється населенням.
У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить
рослинництву, валова продукція даної галузі в середньому за останні роки
займає 93%. Перевага надається вирощуванню зернових культур, а саме озимої
пшениці, ячменю озимого та ярого, кукурудзи, гороху та проса, з технічних
культур вирощують озимий та ярий ріпак, сою, соняшник.
Посівна площа сільськогосподарських культур в 2018 році по
агропідприємствах району становила 42,6 тис. га., що у порівнянні з минулим
роком менше на 1,7 тис. га.
Структура посівних площ у 2018 році по агропідприємствах складала:
зернові – 60,1 %, технічні культури – 39,3 %.

В 2018 році отримано валовий збір зернових культур у вазі після доробки
по сільськогосподарських підприємствах району на рівні 203,2 тис. тонн, що
більше на 57,1 тис. тонн ніж в минулому році при середній урожайності - 74,9
ц/га що на 17,2 ц/га більше проти минулого року.

Серед сільськогосподарських підприємств району найбільшу урожайність
зернових культур отримали підприємства : СТОВ «Мир» -114,8 ц/га , ТОВ
«Поділля АГРОПРОДУКТ» - 89,3ц/га , ФГ «Шарм ОМ»-85ц/га.
Поряд з цим по господарствах району під урожай 2019 року проведено
підготовку ґрунту під посів озимих на площі 14599 га, з них засіяно озимими
зерновими культурами – 8807,51 га, які знаходяться в доброму та задовільному
стані на площі 7700 га , або 87,4% та 1106 га слабкі та зріджені або 12,6% .
Озимий ріпак посіяно на площі 4848 га з яких 3654,4 га знаходиться в доброму
та задовільному стані , або 75,3% та 1194 га слабких та зріджених посівів , або
24,6%.
Прогнозованою структурою посівних площ під урожай 2019 року
передбачено, що вся посівна площа буде становити 45,1тис.га що на 2,5 тис.га
більше проти минулого року, зернові культури будуть засіяні на площі 24,2 тис.
га, що становитиме 53,7% від загальної площі ріллі, технічні культури
прогнозується посіяти на площі 20,8 тис. га , або 46,1% та 0,2%, або 88,5 га буде
засіяно кормовими культурами та картоплею і овочами.
Сільськогосподарськими підприємствами підготовлено грунт на зяб на площі
27,9 тис. га з яких 11тис.га поверхнево , а на площі 16,9 тис.га проведена
зяблева оранка .
По району зареєстровано більше 14 тис. договорів оренди земельних паїв,
за нашими підрахунками, вже
виплачено орендної плати населенню за
використання земельних та майнових паїв більше 71,8 млн. грн. що становить
100% від нарахованої орендної плати, і складає 8% від нарахування орендної
плати від грошової вартості орендованих земель.

ФГ «Адоніс» отримало державну підтримка на розвиток хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними в сумі
70,0 тис.грн.
Крім того 4 сільськогосподарських підприємства району
отримали
часткову компенсацію вартості за придбання 9 –ти одиниць техніки в сумі
понад 600,0 тис.грн.
Всього
тваринництвом
займаються
4
сільськогосподарських
підприємства, які утримують 17 голів великої рогатої худоби, 11 078 голів
свиней та 395 голів птиці (гусей).
За 2018 рік збільшена чисельність свинопоголів’я на 4 126 голів (59 %),
нарощено обсяги виробництва м’яса (реалізація) – на 3 158 тонн (34 %). Всього
підприємствами за рік вирощено 920,9 тонн та реалізовано на забій 1 249 тонн
м’яса в живій вазі.

Населенням утримується 4 604 голови великої рогатої худоби, в т. ч. 3703
корови та 5134 голови свиней. За рік вироблено 19,4 тис. тонн молока при
продуктивності
дійного
стада
4968
кг
молока
від
корови.
Сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами заготовлено 1 151,3
тонн молока та надано послуг населенню на 5,6 млн. грн. Середня ціна молока
базисної жирності за рік склала 4,86 грн./кг (- 0,34 грн./кг до середньої ціни за
2017 р.).
Всього за 2018 р. державною програмою підтримки тваринництва
скористалося 528 фізичних осіб, які отримали 1 274,6 тис. грн. за утримання та
збереження 1 000 голів молодняку великої рогатої худоби. Станом на 1 грудня
кількість отримувачів дотації від вересня 2018 року зросла на 223 особи, або в
1,7 разів, сума виплати зросла на 777,6 тис. грн., або в 2,6 разів. Завдяки
впровадженню даного виду державної підтримки вдалося зберегти 261 голову
молодняку ВРХ до 13-місячного віку. ( Довідково: в області дотацією за
молодняк скористалося 14 500 фізичних осіб у 625 сільських громадах, які
отримали 31,6 млн. грн. за 27100 гол. молодняку ВРХ.)
З обласного бюджету фізичним особам було виплачено 46,8 тис. грн.
відшкодування за закуплені 13 установок індивідуального доїння корів.

Жмеринський психоневрологічний будинок-інтернат отримав державну
дотацію за поголів’я корів в сумі 18,0 тис. грн.

На протязі 2018 року впроваджувалося 2 інвестиційних проекти. В вересні
запущено виробництво промислового вирощування креветок на базі колишньої
хутрової фабрики на території Леляцької сільської ради. Будівництво пташника
на 600 головомісць на території Кармалюківської сільської ради законсервовано
в зв’язку з недостатнім фінансуванням.
Основними завданнями в галузі є залучення інвестицій в розвиток
тваринництва, забезпечення зайнятості сільського населення та збільшення
виробництва продукції тваринництва шляхом збереження та вирощування
поголів’я с/г тварин при максимальному використання коштів бюджетів усіх
рівнів.
Промисловий комплекс району представлений 8-ма промисловими
підприємствами, а саме: в харчовій галузі працюють
ДП «Укрспирт»
Мартинівське МПД (спирт етиловий ректифікований з харчової сировини),
ПрАТ «Чернятинське пиво» (солод, пиво), спільне підприємство «Комбінат
кооперативної промисловості» (хлібобулочні, макаронні та кондитерські
вироби), добувна галузь представлена ТОВ «Демидівський граніт» (щебінь,
відсів), в галузі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів (цегла
керамічна) працює ТОВ «Конкорд», легка промисловість представлена ТОВ
«Швейна фабрика «Браїлівчанка» (спеціалізований одяг), в галузі виробництва
деревини та виробів з неї - ДП «Жмеринське лісове господарство», в галузі
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води ДП «Монтажник».

За січень-грудень 2018 року промисловими підприємствами району
реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму 234,5 млн. грн.,
що більше в порівнянні з 2017 роком на 45%, або на 73,6 млн.грн.
Протягом 2018 року в порівнянні з минулим роком збільшено обсяги:
- в добувній промисловості - на 55%, за рахунок нарощення обсягів
виробництва ТОВ «Демидівський граніт», питома вага виробництва щебеневої
продукції становить 78% від усієї виробленої промислової продукції в районі;
- по виробництву деревини – на 46% за рахунок збільшення обсягів
виробництва ДП «Жмеринське лісове господарство»;
- в легкій промисловості - на 62% за рахунок нарощення обсягів
виробництва ТОВ «Швейна фабрика «Браїлівчанка»;
- в галузі з виробництва харчових продуктів - на 35% за рахунок
стабільної роботи СП «Комбінат кооперативної промисловості» та збільшення
обсягів виробництва солоду майже в 2,5 рази по ПрАТ «Чернятинське пиво».
Незначний спад допущено в галузі виробництва стінових матеріалів – на
7% зменшено обсяги виробництва цегли на ТОВ «Конкорд» та в галузі
виробництва та розподілення електроенергії, газу та води зменшено обсягти
розподілення газу на 5,5% по ДП «Монтажник».
Продовжує простоювати: Мартинівське місце провадження діяльності
ДП «Укрспирт».

Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до
бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі
зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі
залежить від діяльності суб’єктів підприємництва.
В економіці району мале і середнє підприємництво відіграє важливу
роль. Його підтримка і розвиток є одним із пріоритетних завдань кожної
територіальної громади.
За даними моніторингу станом на 01.01.2019 року у сфері малого і
середнього бізнесу району працює загалом 894 суб’єкт підприємництва, з яких
121 малих підприємств, 5 середніх, 66 фермерських господарства та 702
фізичних особи – підприємців.
В районі протягом 2018 року створено 5-ть нових суб’єктів
підприємництва – юридичних осіб, з них: 3 - фермерських господарства, а саме:
ФГ «Перепечай», с. Мала Жмеринка, ФГ «Витвірня», с.Северинівка, ФГ
«Дашковецьке», с. Кармалюкове, 1- ТОВ «Поділляагроюніон», с.Щученці та 1
СОК «Яблуневий шлях» с. Северинівка. Розпочали власну справу 131 фізична
особа-підприємець, а припинили підприємницьку діяльність 133 особи.
Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими
господарствами, складає 6586 га, з них сади займають 101,7 га, ягідники – 0,5 га .
Одним із головних завдань розвитку малого і середнього підприємництва
залишається вирішення питань зайнятості населення. В Жмеринському районі у
малому і середньому бізнесі працює понад 45 % усього зайнятого населення, або
понад 1500 осіб.
Спостерігаються зміни у розподілі існуючих суб’єктів малого і середнього
підприємництва за видами діяльності у порівнянні з попередніми роками.
Суттєве підвищення рахується по підприємствах, які працюють у аграрній
сфері.

За 2018 рік в реєстраційній діяльності фізичних осіб - підприємців,
зупинилася тенденція, яка закріпилася ще з минулих років, коли суттєво
переважала кількість фізичних осіб, що припинили підприємницьку діяльність,
над тими, що зареєструвались.
Так, протягом 2018 року розпочали власну справу 131 підприємець, що
більше в порівнянні з минулим роком на 35%, припинили підприємницьку
діяльність 133 осіб, що на 40% менше в порівнянні з 2017 роком.
Районною державною адміністрацією проводиться робота по підтримці і
захисту сфери підприємництва району. 9 сесією Жмеринської районної ради 7
скликання від 20.12.2016 року затверджено Районну програму розвитку малого
і середнього підприємництва на 2017-2018 роки. На виконання Районної
програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки на
2018 рік було передбачено асигнування в сумі 120,0 тис. грн., а саме на часткове
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами
малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
Конкурсною комісією 04 липня 2018 року було оголошено конкурсний
відбір проектів для часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових
ставок за кредитами банків, залученими суб’єктами малого і середнього
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
За період оголошеного конкурсу жодної заявки від суб’єктів малого
підприємництва району на участь у конкурсному відборі не надійшло.
В районі діє Жмеринська регіональна рада підприємців та Жмеринська
районна асоціація фермерів та приватних землевласників.
За 9 місяців 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок
усіх джерел фінансування освоєно 70,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що
менше на 12% або на 9,9 млн. грн. показника аналогічного періоду 2017 року.

Зменшення відбулося за рахунок того, що в 2017році значний обсяг
капітальних коштів було інвестовано в бюджетну сферу району.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку району станом на 01листопада 2018 року
становить 111,0 тис. дол. США, що менше в порівнянні з початком року на
0,5%.
На території району діє три підприємства з прямими іноземними
інвестиціями, це: ТОВ «Кристал» смт. Браїлів, ТОВ «Куриловецьке і К» с.
Курилівці, ТОВ «Торговий дім «Валінор» смт.Браїлів, ТОВ «Агросервіс
Біликівці-1» с.Кармалюково та ТОВ « Поділлялатінвест» смт.Браїлів.
За січень – вересень 2018 року прийнято в експлуатацію 1012 м2
загальної площі житла, що на 42,4% менше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року.
Прогресивним є
процес
підвищення соціальної активності та
самоорганізації громад району, з метою спільного впровадження невеликих за
обсягом проектів у соціальній сфері та покращення якості життя. Для участі у
15 обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад у 2018
році подано 22 проекти від громад Жмеринського району. Переможцями
визнано 8 проектів, сума коштів передбачених із фонду обласного конкурсу на
їх реалізацію становить 894,0 тис. грн. (на впровадження енергозберігаючих
заходів та проведення капітальних ремонтів приміщень). В тому числі з
екологічного напряму визнано переможцями 3 проекти територіальних громад
Жмеринського району, сума коштів передбачених із фонду
обласного
конкурсу на їх реалізацію становить 295,0 тис.грн.
В 2018 році Жмеринський район отримав фінансову підтримку держави у
вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 7 млн.
757 тис. грн., а саме:
- капітальний ремонт хірургічного відділення центральної районної
лікарні -1 млн. 250 тис. грн.;

- реконструкцію даху з утепленням горищного перекриття поліклінічного
відділення центральної районної лікарні – 1 млн.100 тис. грн. ;
- придбання медичного обладнання по центральній районній лікарні – 5
млн. грн.;
- нове будівництво водогону по Носковецькій сільській раді – 125 тис.
грн..;
- будівництво вуличних водопровідних мереж питної води по
Біликовецькій сільській раді – 282 тис. грн.
По Жмеринському району за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2018 році реалізувався проект «Реконструкція
спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацька,3 в смт.Браїлів
Жмеринського району». Загальна проектно-кошторисна вартість
проекту
становить 24408,1 тис.грн. Дані по проектній потужності: загальна площа
об’єкта по завершенню реконструкції становитиме - 1580 кв. м. в тому числі:
1019 кв.м. спортивний зал; максимальна кількість осіб, що одночасно можуть
займатися в спортивно-оздоровчому комплексі
становить 38 чоловік.
Замовником реконструкції даного об’єкту є: Департамент будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької ОДА.
Зовнішньоторговельний оборот району за 10 місяців 2018 року має
позитивне сальдо і становить 4074,8 тис. дол. США, зокрема, обсяг експорту
становить 4440,8 тис. дол. США, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року
збільшився на 27%, а обсяг імпорту зменшився на 13,4%, і складає 366,0 тис.
дол. США. На даний час в районі спостерігається збільшення обсягів експорту
товарів за рахунок експортних поставок по підприємствах: ТОВ «Курланд»
(пшениця, кукурудза, ріпак), ДП «Держлісгосп» (деревина).
За 9 місяців 2018 року загальний обсяг роздрібного товарообороту ( у
порівняльних цінах) становить 7,9 млн. грн., що на 78% менше в порівнянні з
відповідним періодом минулого року . Роздрібний товарооборот в розрахунку
на одну особу складає 236 грн.
Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах за 9 місяців 2018 року
становить 5,3 млн. грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом
минулого року на 4,5%.
Всі структурні підрозділи райдержадміністрації запровадили процедуру
електронних закупівель товарів, робіт з будівництва,
реконструкції,
капітального або поточного ремонту приміщень та споруд, вартість яких більша
ніж 5000 грн. та не перевищує суми, визначеної Законом України «Про публічні
закупівлі», використовуючи при цьому інформаційно-телекомунікаційної
системи «Рrozorro». Так, за січень-грудень 2018 року зекономлено бюджетних
коштів в сумі 1284,7 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом
минулого року на 77%, або на 559,2 тис.грн. Найбільше зекономлено державних
коштів в галузі медицини – 992,3 тис.грн.

Зведений бюджет Жмеринського району по загальному фонду за 2018
рік виконано на 101 % до затверджених показників місцевими радами, що
складає 362 млн. грн. і більше проти 2017 року на 14 млн. грн.
Доходів за 2018 рік надійшло до зведеного бюджету району 73 млн. тис.
грн., або 107 % до затверджених показників місцевими радами, що більше на 5
млн. грн. і проти 2017 року на 5млн. грн.

Із затверджених місцевими радами 13 джерел надходжень доходів, план
2018 року виконано по 12-ти. Не виконані планові показники по рентній платі за
використання надр місцевого значення – 99 %.
Із 24 сільських, селищного та районного бюджетів план 2018 року по
доходах загального фонду виконано по 24 сільських та районному бюджетах. Не
виконані планові показники по Браїлівському селищному бюджету(99 %).
На видаткову частину спрямовано 349 млн. грн., що становить 105 % до
затвердженого плану і 99 % до уточненого плану на рік та більше порівняно з
2017 роком на 18 млн. грн.
Першочергове спрямування коштів здійснювалось на виплату заробітної
плати з нарахуваннями, енергоносії та інші захищені статті бюджету.
Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 163 млн.
грн., що становить 99 % до уточненого плану на рік.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.
На проплату за спожиті енергоносії бюджетними установами, які
фінансуються з місцевих бюджетів, використано 11 млн. грн., що складає 98 %
до уточненого плану на рік. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019
року немає.
На здійснення заходів соціального економічного розвитку окремих
територій з державного бюджету отримано субвенцію в сумі 7 млн. 757 тис.
грн., які використано на:
-капітальний ремонт хірургічного відділення центральної районної
лікарні -1 млн. 250 тис. грн.;
-реконструкцію даху з утепленням горищного перекриття поліклінічного
відділення центральної районної лікарні – 1 млн.100 тис. грн. ;

- придбання медичного обладнання по центральній районній лікарні – 5
млн. грн.;
- нове будівництво водогону по Носковецькій сільській раді – 125 тис.
грн..;
- будівництво вуличних водопровідних мереж питної води по
Біликовецькій сільській раді – 282 тис. грн.
Жмеринським управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області протягом 2018
року мобілізовано до бюджетів усіх рівнів Жмеринського району та м.Жмеринка
– 502325,8 тис.грн. податкових платежів, що на 86580,9 тис.грн. або на 20,8%
більше 2017 року. До Державного бюджету у 2018 році мобілізовано - 184487,2
тис.грн. податкових платежів (+18,8% або +29169,1 тис.грн. до аналогічного
періоду 2017 року), в т.ч. до загального фонду Державного бюджету – 184411,8
тис.грн. податкових платежів (+18,8% або +29136,8 тис.грн. до аналогічного
періоду 2017 року). До Державного бюджету по податку на прибуток у 2018 році
надійшло – 10729,2 тис.грн., що на 5080,2 тис.грн. більше 2017 року, збір податку
на додану вартість становить – 66936,9 тис.грн., шо на 9551,4 тис.грн. більше
2017 року.
До місцевих бюджетів Жмеринського району та м.Жмеринка протягом 2018
року надійшло – 316045,5 тис.грн. податкових платежів, що на 57342,5 тис.грн.,
або на 22,2% більше 2017 року, в т.ч. по податку на доходи фізичних осіб –
246895,4 тис.грн. (+52741,9 тис.грн. або 127,2% до факту 2017 року), платі за
землю – 26436,1 тис.грн. (-1041,4 тис.грн. або 96,2% до факту 2017 року,
пояснюється утворенням Гніванської ОТГ до складу якої увійшла Демидівська
сільська рада, в 2017 року було перераховано до місцевого бюджету 1654,6
тис.грн. плати за землю), єдиному податку – 31182,2 тис.грн. (+3322,1 тис.грн.
або 111,9% до факту 2017 року).
Протягом 2018 року до місцевих
бюджетів Жмеринського району
найбільшу питому вагу надходжень забезпечили наступні платники:
- ТОВ «Курланд» (код ЄДРПОУ 34657396) – 11769,2 тис.грн., що на 401,3
тис.грн. менше 2017 року;
- ТОВ «Поділля Агропродукт» (код ЄДРПОУ 41104967) – 7345,6 тис.грн.,
що на 7211,2 тис.грн. більше 2017 року;
- відділ освіти Жмеринської РДА (код ЄДРПОУ 2141325) – 6754 тис.грн., що
на 950,2 тис.грн. більше 2017 року;
- ПП «Корнер» (код ЄДРПОУ 31909570) – 4549,7 тис.грн., що на 1321,3
тис.грн. більше 2017 року;
- СТОВ «Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994) – 3942,8 тис.грн., що на 738,4
тис.грн. більше 2017 року;
- ТОВ «Куриловецьке і К» (код ЄДРПОУ 34744719) – 2169,64 тис.грн., що на
543,7 тис.грн. більше 2017 року.
Жмеринським управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області протягом 2018
року мобілізовано до місцевих бюджетів Жмеринського району 69368,3 тис.грн.
податкових платежів. Помісячний розпис доходів, затверджений органами
місцевого самоврядування, виконаний - на 108,9% (+5694,8 тис.грн.). В
порівнянні з 2017 роком приріст надходжень становить – 4932,8 тис.грн. або
7,7%. До загального фонду місцевих бюджетів при помісячному розпису доходів
в сумі 63660,7 тис.грн. надійшло 69346,2 тис.грн. або 108,9%. По податку на
доходи фізичних осіб помісячний розпис доходів виконано на 114,7% (+4806,1

тис.грн.), в порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 3940,8 тис.грн.,
або на 11,8%, по платі за землю помісячний розпис доходів виконано на 98% (316,3 тис.грн.), по єдиному податку помісячний розпис доходів виконано на
106,4% (+845,9 тис.грн.), в порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на
2092,1 тис.грн., або на 17,4%.
Станом на 01.01.2019р. платниками податків Жмеринського району
допущено податковий борг з платежів до місцевого бюджету в сумі 9589,5
тис.грн., в тому числі борг по підприємствах по яких триває або порушена
процедура банкрутства – 249,98 тис.грн., що становить 2,61% від загальної суми
боргу. Борг економічно активних платників податків юридичних осіб, станом на
01.12.2018р. складає 80,1 тис.грн., заборгованість фізичних осіб – 2478,35 тис.грн.
Податковий борг до місцевого бюджету району станом на 01.01.19р. зріс, в
порівнянні з сумою заборгованості платників податків, станом на 01.01.2018р.
(3443,96 тис.грн.) на 6145,54 тис.грн., що пов’язано в першу чергу, з несплатою
самостійно задекларованих грошових зобов’язань з орендної плати за землю
(Браїлівська с/р) платником податків ТОВ «Кристал» (ЄДРПОУ 371920) в сумі
2076,22 тис.грн., ростом заборгованості по платниках, що територіально
перебувають в межах території, що відійшла на обслуговування до Тиврівського
відділення Вінницької ОДПІ в зв’язку з включенням до Гніванської ОТГ та при
цьому нарахування з місцевих податків проходять по Жмеринському району, а
сплата до бюджету ОТГ в сумі 2181,94 тис.грн., несплатою донарахованих за
актом перевірки сум акцизного податку платником ТОВ «Вог рітейл» (37821544)
в сумі 1593,15 тис.грн., ростом заборгованості фіз. осіб в сумі 1258,39 тис.грн.
Вжитими
Жмеринською ОДПІ протягом 2018р. заходами, за рахунок
погашення податкового боргу до бюджету району забезпечені надходження в
сумі 924,54 тис.грн.
Протягом 2018 р. Жмеринською ОДПІ підготовлено 16 позовних заяви про
стягнення заборгованості в судовому порядку щодо боржників, що мають
заборгованість до місцевого бюджету на суму 3830,22 тис.грн.
Найбільші боржники до бюджету Жмеринського району станом на
01.01.2019р. з врахуванням банкрутів:

Браїлівський сокоморсовий завод – 167,9 тис.грн. (порушено
провадження у справі про банкрутство);

ТОВ «Кристал» –3526,7 тис.грн. (заявлено до стягнення в повному
обсязі);

ТОВ «Вог рітейл» - 1593,15 тис.грн. (подано позв на стягнення
боргу, подано позов на арешт рахунків в зв’язку з не допуском податкового
керуючого до опису майна в податкову заставу).
Станом на 01.01.19 р. Жмеринською ОДПІ направлено листи по всіх
справах, які знаходяться на виконані в органах ДВС щодо направлення до суду
позовів про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівників
боржників за межі України.
Станом на 01.01.2019 р. заборгованість платників податків з ЄСВ складає
2714,14 тис. грн., що на 2135,97 тис. грн. більше за суму заборгованості з ЄСВ,
станом на 01.01.2018 р., яка складала 578,17 тис.грн.
Основною причиною росту заборгованості є донарахування зобов’язань за
2017р. та за 3 квартали 2018 р. платникам податків, що не звітували або не
провадили діяльності.

Протягом 2018 р. платникам направлено 420 вимог про сплату недоїмки з
ЄСВ на суму 4149,58 тис.грн. Передано на виконання в органи ДВС 117 вимоги
на 1361,0 тис.грн.
Надходження, в рахунок погашення боргу з ЄСВ, станом на 01.01.2019 р.
склали 722,33 тис.грн.
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Станом на 01.01.2019 року робочими групами спільної комісії при
Жмеринській РДА проведено обстеження 112 суб’єктів підприємницької
діяльності, виявленню 8 неоформлених найманих працівників, додатково до
бюджету надійшло 2,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Крім того, в
результаті вжитих заходів, щодо виконання розпорядження обласної державної
адміністрації від 13.01.2017 року № 13 «Про забезпечення в області контролю за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення», проведення
обстеження спільними комісіями робочих місць за жовтень - грудень 2018 року,
згідно поданих звітів, 97 роботодавцями по Жмеринському району додатково
оформлено 258 найманих працівників, додатково до бюджету надійшло 91,5
тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
По результатам аналізу звітності, кількості найманих працівників, кількості
місць здійснення діяльності, було запрошено на засідання робочої групи при
Жмеринському управлінні ГУ ДФС у Вінницькій області 156 суб’єктів
підприємницької діяльності По результатам чого було
залучено до
оподаткування 111 суб’єктів підприємницької діяльності, оформлено найманих
працівників - 21 та відновили діяльність, шляхом отримання свідоцтва платника
єдиного податку 90 СПД. Додаткові надходження до бюджету складають 54
тис.грн., в т.ч. 43,6 тис.грн. – єдиного податку, 10,4 тис.грн.. - податку на
доходи фізичних осіб.
В процесі аналізу інформації про фактичні витрати на оплату праці станом
на 01.01.2019р. документальних перевірок не проводилося.
При проведені камеральних перевірок за несвоєчасну подачу звітності та
несвоєчасну сплату податків до місцевого бюджету сплачено 293,1 тис.грн., а
саме: 22,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, 173,3 тис.грн.грн єдиного
податку,
97,7 тис.грн. плати за землю. Працівниками Жмеринського
управління ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється постійний контроль за
виплатою заробітної плати не нижчої за законодавчо встановлений рівень,
погашенням заборгованості по податку з доходів з фізичних осіб. Згідно аналізу
поданої звітності форми 1-ДФ за І квартал 2018 року - 21 підприємство, за ІІ
квартал 2018 р. - 22 підприємства, за ІІІ квартал 2018 року – 18 підприємств,
виплачували заробітну плату меншу за мінімальний рівень. Всі керівники
підприємств запрошені на засідання робочої групи при ОДПІ. З наданих
керівниками підприємств пояснень встановлено, що підприємства працювали
згідно наказу не повний робочий день. Зарплата виплачувалася з мінімального
розрахунку але за фактично відпрацьований час. За 2018 рік 14 підприємств

підвищило виплату заробітної плати більшу за мінімальний рівень. Додаткові
надходження податку на доходи фізичних осіб складають 10,6 тис.грн.
Постійно проводиться аналіз фінансово – господарської діяльності
збитково працюючих підприємств та підприємств, які допустили заборгованість
до бюджету, керівники даних підприємств заслуховуються на робочих групах
при ДПІ. Надходження до бюджету району від погашення податкового боргу
становить 1175 тис.грн.
За 2018 рік сільськогосподарськими товаровиробниками до Жмеринського
району сплачено
27212,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб з
орендованих земельних паїв, що на 5822,4 тис.грн. більше ніж за 2017 рік. (Крім
того, по ОТГ Северинівка за 2018 рік сплачено 11714,2 тис.грн., що 671
тис.грн. більше ніж за 2017 рік.).
Регіональна політика протягом 2018 року у сфері оплати праці та виплати
соціальної допомоги населенню здійснювалась на засадах повного дотримання
державних соціальних гарантій та забезпечення своєчасності виплати заробітної
плати.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району за 9
місяців 2018 року становить 6334,0 тис. грн., що більше на 29,6% або на 1447,0
тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На постійному контролі залишається питання своєчасності виплати
заробітної плати.
В районі станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної
плати по економічно - активним підприємствам району відсутня, лише на
одному районному підприємстві-банкруті ДП «Браїлівський сокоморсовий
завод» в наявності є борг по заробітній платі, який становить 191,0 тис. грн.
Порівняно з початком 2018 року заборгованість зменшилася на 329,5 тис. грн.,
або на 63,3% ( станом на 01.01.2018 року 520,5 тис. грн.).
З метою узгодженого вирішення в районі проблем, що виникають в
соціально – економічній сфері та стосуються прав та інтересів працівників і
роботодавців, в районі створено на паритетних засадах району тристоронню
соціально-економічну раду.
Чинним актом рівноправних соціальних партнерів району є Угода між
Жмеринською районною державною адміністрацією, Жмеринською районною
радою, організацією роботодавців та координаційною радою профспілок

Жмеринського району на 2017 – 2019 роки, якою передбачені основні принципи
проведення соціально – економічної політики в районі, визначено її напрями та
основні завдання.
На підприємствах, установах та організаціях району укладено 154
колективних договорів.
Охоплено колективними договорами 4076 працівників всіх видів
економічної діяльності, або 100 % всіх штатних працівників району.
Зайнятість та легалізація. В районі створена Робоча група з питань
забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації
державної політики у сфері зайнятості населення, яка в 2018 році проводила
рейди-обстеження суб’єктів господарювання
стосовно дотримання
законодавства про працю. За звітний період обстежено 112 суб’єктів
господарювання,
виявлено вісім працівників без оформлення трудових
відносин.
За результатами роз’яснювальної роботи проведеної членами робочої
групи в 2018 році 97 роботодавцями додатково оформлено 258 найманих
працівників, додатково до бюджету надійшло 91,5 тис. грн.. ПДФО та 113,5 тис.
грн.. ЄСВ.
На виконання районної Програми зайнятості населення Жмеринського
району на 2018 – 2020 роки в частині створення нових робочих місць, протягом
11 місяців 2018 року створено 111 нових робочих місць (в 2017 році 257 р. м.).
З них, для найманих працівників у юридичних осіб – 16 нових робочих
місця, для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців – 42 нових
робочих місць, для фізичних осіб – підприємців – 53 нове робоче місце.
Станом на 01.01.2019 року в районі на обліку знаходиться 13279
одержувачів різних видів допомоги.
З них: 5621 одержувачів отримують 15 видів допомоги та 7658 чоловік є
одержувачами субсидій: 5358 - на оплату житлово-комунальних послуг, 2300- на
придбання скрапленого газу твердого та пічного побутового палива.
В 2018 році
за призначенням або продовженням виплати державних допомог сім’ям з
дітьми та малозабезпеченим сім’ям звернулась 3001 сім'я.
за призначенням субсидій звернулось 6955 сімей,
з них за призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг
4968 сімей
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива -1987 сім’ей.
В порівняні з 2017 роком за призначенням субсидій на оплату житловокомунальних послуг звернулось на 390 сімей менше ( в 2017 році 5358), на
придбання твердого палива та скрапленого газу на 338 сімей менше ( в 2017 році
2325).
Загальна сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг складає за 2018 рік 45906,5 тис. грн.,
заборгованості не має, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива - 5113,3 тис. грн. заборгованість 77,3 тис. грн.
нарахування грудня місяця)
В управлінні на обліку перебуває 160 внутрішньо переміщених осіб (99
сім'ї ).
В 2018 році 68 сім’ям виплачено щомісячну адресну допомогу на
загальну суму 1097,5 тис. грн.
З метою соціальної підтримки малозабезпечених громадян, ветеранів війни
та праці в районі прийнято програми соціального захисту, за якими найбільш
вразливим категоріям громадян оплачуються пільги за користування телефоном,
проїзд автомобільним та залізничним транспортом.
В районі на обліку перебуває 9101 особа пільгової категорії.
Надано пільг на житлово – комунальні послуги, проїзд авто - та
залізничним транспортом, послуги зв’язку, тверде палива та скраплений газ на
загальну суму 7228,4 тис. грн.
Одноразову допомогу до 9-го Травня в 2018 році виплачено 1206
ветеранам війни на загальну суму 1587,3 тис. грн.
57 особам з інвалідністю нараховано та виплачено компенсацію на бензин,
транспортні витрати та технічне обслуговування автомобілів на загальну суму
17,2 тис. грн.
Нараховано та виплачено матеріальну допомогу 35 особам з інвалідністю
та малозабезпеченим особам на загальну суму 24,9 тис. грн..
За звітний рік на облік для забезпечення санаторно – курортними
путівками до управління звернулось 30 осіб пільгових категорій, з них
оздоровлено – 17 осіб.
В 2018 році 261 особі з інвалідністю видано направлення для забезпечення
протезно – ортопедичними виробами, технічними та іншими засобами
реабілітації. Заводам виробникам за надані послуги по виготовленню протезно –
ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації перераховано 1013,7 тис.
грн.
З метою сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство 15 дітей – з
інвалідністю направлено в Вінницький центр комплексної реабілітації для дітей
з інвалідністю «Промінь».
За рахунок коштів районного бюджету виплачено одноразову допомогу
до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 13 вдовам на загальну
суму 24,2 тис. грн. по 1861 гривень кожній.
Відпущено безкоштовні ліки за рецептами лікарів та зубо-протезованю
учасників наслідків аварії на ЧАЕС на загальну суму 14,4 тис. грн..
В районі на обліку перебуває 329 учасників бойових дій, які безпосередньо
приймали участь в антитерористичній операції на сході України, 13 з яких
прирівняні до інвалідів Великої Вітчизняної війни ІІ-ІІІ груп та 11 членів сімей
осіб, які загинули в ході проведення антитерористичної операції.
10 учасників антитерористичної операції оздоровлено в санаторно –
курортних закладах, 3 учасника АТО пройшли навчання та отримали водійські
права категорії «В», 4 – пройшли курс психологічної реабілітації.
За 2018 рік виплачена матеріальна допомога 18 військовослужбовцям
строкової служби в сумі 39,7 тис. грн.

За 2018 рік 32 студентам Чернятинського коледжу Вінницького
національного аграрного університету виплачено соціальну стипендію в сумі
425,4 тис. грн.
При комунальній установі «Територіальний центр Жмеринського
району» функціонує три відділення:
- стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;
- соціальної допомоги вдома;
- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
Протягом 2018 року територіальним центром виявлено 1333 особи, які
перебували у складних життєвих обставинах і потребували соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), фактично обслужено 1268 осіб, що
становить 95%.
Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання обладнано на 35 ліжко місць. За звітний період в відділенні
перебувало 36 осіб.
Підопічні забезпечені чотириразовим харчуванням, інвентарем, одягом.
Медичні послуги надаються згідно призначень лікарів. Це переважно лікарі
Браїлівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, в якій
розміщене стаціонарне відділення. Усі особи з інвалідністю стаціонарного
відділення стовідсотково забезпеченні засобами реабілітації.
За рахунок районного бюджету та отриманої субвенції з Біликовецької,
Коростівецької сільських рад та Браїлівської селищної ради для їдальні
стаціонарного відділення закуплено нові столи, стільці, посуд, холодильник для
підопічних та оновлено м’який інвентар на загальну суму понад 60 тис. грн.
Ведеться активна робота по залученню спонсорської та благодійної
допомоги. Протягом року надійшло благодійної допомоги на загальну суму
понад 209 тис. грн.
Для жителів стаціонарного відділення організовуються заходи,
спрямовані на активному довголіттю, що сприяють покращенню настрою та
підвищенню емоційного фону а також допомагають подолати психологічну
межу старості. Так щодня проводиться ранкова зарядка, різноманітні майстер
класи від малювання до створення власноручних виробів. Члени релігійної
громади організовували для мешканців відділення пікнік на свіжому повітрі.
Проводяться заходи до усіх державних та релігійних свят.
В відділенні соціальної допомоги вдома працює 42 соціальних робітника.
Навантаження на одного соціального робітника складає 10,8 особи. Всі підопічні
відділення отримали житлові субсидії, забезпеченні паливом на осінньо-зимовий
період.
В рамках районної комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота» на період 2018-2019 років проводяться привітання підопічних
територіального центру з ювілейними датами народження: 90, 95 та 100 років з
врученням пам’ятних подарунків.
Територіальний центр постійно співпрацює з виконкомами селищної та
сільських рад, промисловими та сільськогосподарськими підприємствами,
приватними підприємцями, релігійними конфесіями, що дало можливість за

звітний період надати благодійну допомогу 969 підопічним відділення
організації надання адресної натуральної та грошової допомоги на загальну суму
181 тис. грн.
Перспективами розвитку територіального центру є впровадження
інноваційних форм роботи по забезпеченню надання всіх видів соціальних
послуг на основі індивідуального та комплексного підходів до кожного
підопічного, збільшення кількості отримувачів платних соціальних послуг,
розвиток співпраці з громадськими організаціями.
На сьогодні забезпечення і надання якісних соціальних послуг людям
похилого віку і особам з інвалідністю та створення належних умов перебування
в стаціонарному відділенні з урахуванням доступності залишається
пріоритетним напрямом роботи установи.
Жмеринським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України у
2018 році проводилась робота, відповідно до затвердженого Положення про
управління та Плану роботи на 2018 рік з визначеними основними
Пріоритетами.
Зусилля управління спрямовувались на реалізацію державної політики у
сфері пенсійного забезпечення громадян, виконання бюджету Фонду,
впровадження подальших кроків пенсійної реформи.
Управлінням впроваджуються нові стандарти з організації прийому та
обслуговування осіб, які звертаються до органів ПФУ, шляхом популяризації
послуг на веб-порталі Пенсійного фонду, користувачами якого за минулий рік
стало 9755 осіб.
Основними пріоритетами роботи управління є наповнення бюджету,
погашення заборгованості з платежів до Фонду та забезпечення своєчасної
виплати пенсій. На протязі року на пенсійні виплати управлінням спрямовано
867,9 млн. грн.
До бюджету управління за 2018 рік надійшло:
1. збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій в сумі 1070,7 тис. грн., при плані 1021,3 тис. грн., що
становить 104,8 % або на 49,4 тис. грн. більше запланованих.
- від продажу нерухомого майна - 778,2 тис. грн.. при плані 609,0,0 тис.
грн., що становить 127,8 % виконання планових показників;
- від продажу автомобілів - 292,5 тис. грн. при плані 412,3 тис. грн., що
становить 71,0% виконання планових показників.
2. власних коштів в сумі 3304,2 тис. грн. при плані 4019,5 тис. грн., що
становить 82,2% виконання планових завдань або на 715,3 тис. грн.. менше від
запланованих. Невиконання планових показників пов’язане з несплатою
поточних платежів по підприємствах з дієвим статусом
боргу,
які
відшкодовують витрати на виплату на доставку пільгових пенсій.(ПАТ
“Барський
птахокомбінат”,
ТОВ
“Барський
птахокомбінат”,
ДП
“Жмеринкаводоканал”, ДЗ “Відділкова лікарня ст. Жмеринка”,
ВАТ
“Жмеринське ЕВ АХП”, ТОВ
“Жмеринський м’ясокомбінат“, СТОВ
“Агрохімпостач”)
З метою економного використання державних коштів, зменшення видатків
на утримання управління, витрат на комунальні послуги, направлено лист до
Регіонального відділення фонду Державного майна у Вінницькій області, для

розміщення та оприлюднення оголошення на їхньому офіційному сайті щодо
наміру передачі в оренду частини приміщення управління, яке тимчасово не
задіяне у виробничому процесі. За кожним видом енергоносіїв в межах
встановлених лімітів споживання укладаються договори. При цьому обов’язково
дотримуються Заходи економного використання коштів на їх оплату з
урахуванням розпоряджень Уряду щодо підвищення енергоефетивності та
зменшення споживання енергоносіїв в т.ч природного газу.
Управлінням постійно вживаються заходи по погашенню боргів.
Протягом року заборгованість по платежах, які адмініструє Пенсійний
фонд складає 4935,1 тис. грн. ( в тому числі : м. Жмеринка та Жмеринський
район -2796,2 тис. грн., м. Бар та Барський район – 2138,9 тис. грн.). В
порівняні з 01.01.2018 роком заборгованість збільшилась на 418,5 тис. грн. (борг
на 01.01.2018 року – 4516,6 тис. грн.). Зростання боргу по відшкодуванню
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій відбулося по підприємствах:
ПАТ «Браїлівське» (порушено справу про банкрутство) на суму 197,2 тис. грн. та
ДП «Барський спиртовий комбінат» (порушено справу про банкрутство) на суму
100,2 тис. грн. Найбільшу заборгованість мають: ПСП «Мрія» - 306,3 тис. грн.,
ПАТ «Будівельно-монтажне управління № 1» - 266,8 тис. грн.,
ТОВ
«Жмеринська хутрова фабрика» - 172,4 тис. грн. та КП «Барський комбінат
комунальних підприємств» - 115,6 тис. грн.
Сума боргу платників, які перебувають в процедурах банкрутства – 3660,6
тис. грн або 74,2 % від загальної суми боргу . Борг економічно-активних
боржників та боржників з безнадійним статусом боргу – 1274,5 тис. грн.. або
25,8%.
Станом на 01.01.2019 року в державній виконавчій службі
знаходиться на виконанні 60 виконавчих документів на загальну суму – 1025,8
тис. грн., в тому числі: 9 вимог на суму 21,7 тис. грн. та 51 виконавчий лист
суду на загальну суму – 1004,1 тис. грн.
Управлінням вживаються заходи щодо покращення співпраці з органами
Державної виконавчої служби. З початку року за рахунок вжитих заходів
органами ДВС на рахунки управління надійшло коштів в сумі 65,5 тис. грн.
В напрямку зменшення боргу органи Пенсійного фонду тісно взаємодіють
з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
За звітній період, до Жмеринської міської ради, Жмеринської районної
державної адміністрації, Барської районної державної адміністрації направлено
35 матеріалів по 20 боржниках на засідання комісії з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з метою вжиття
заходів щодо погашення заборгованості. Проведеними заходами забезпечено
надходження коштів в сумі 113,6 тис. грн.
В 2018 році, за участю представників управління, органів Державної
фіскальної служби, Державної виконавчої служби та представників органів
виконавчої влади було проведено 8 спільних засідань по погашенню
заборгованості по платежах, що адмініструє Пенсійний фонд та заборгованості
по єдиному соціальному внеску.
Відбувається постійне інформування соціального партнера (Спілка
промисловців та підприємців України) при виявленні питань чи проблем
пов’язаних зі сплатою та погашенням заборгованості та інших фактів порушення
трудових та пенсійних прав застрахованих осіб.

До Вінницького окружного адміністративного суду протягом 2018 року
направлено 31 позовну заяву на суму 239,4 тис. грн.
про стягнення
заборгованості щодо відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених на пільгових умовах, в тому числі задоволено 21 позовну
заяву на суму 179,2 тис. грн., з яких надійшло коштів на суму 17,5 тис. грн. На
початок 2019 року вся сума заборгованості опрацьована в судовому порядку.
Постійно проводиться ознайомлення зі станом виконавчих проваджень,
в результаті чого складаються відповідні акти.
З метою вжиття заходів щодо завершення ліквідаційних процедур,
проводяться засідання комітету кредиторів по підприємствах – боржниках, де
ініціюючим органом є органи ПФУ.
В управлінні забезпечується контроль за своєчасністю винесення рішень
про призначення (перерахунок) та виплату пенсій, здійснюється облік і контроль
за відшкодуванням, списанням переплат пенсій, забезпечено роботу щодо
оформлення допомоги на поховання та недоотриманих у зв’язку зі смертю
людей сум пенсій, забезпечується правильність проведення відрахувань з пенсій
відповідно до виконавчих документів, а також посилено персональну
відповідальність посадових осіб за правильність призначення (перерахунку)
пенсій на етапі здійснення оцінки документів, наданих для призначення
(перерахунку)пенсій.
Станом на 1 січня 2019 року на обліку в управлінні перебуває 36384
пенсіонера (Жмеринка - 20249 осіб, Бар – 16135 осіб), тобто, на одного
працюючого припадає 2 пенсіонери.
Спеціалістами відділів з питань призначення, перерахунку та виплати
пенсій протягом 2018 року призначено пенсій 1232 заявникам. Відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 1230
особам:
В тому числі:
- за віком – 650
- за віком на пільгових умовах – 28
- за вислугу років - 35
- по інвалідності – 444
- в разі втрати годувальника – 73
Відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» призначено 2 пенсійні
справи.
Відмовлено в призначенні пенсії 32 особам.
За період з 01 січня по 31 грудня минулого року призначено грошову
допомогу відповідно до п.7-1 розділу XV Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – 22 заявникам.
Проведено перерахунків пенсій - 2098 пенсіонерам:
- з більшого заробітку – 49
- з додаванням стажу – 546
- з додаванням стажу та заробітку - 9
- інші перерахунки - 1494

В управлінні 5 громадян отримують пенсії по втраті годувальника за 2
загиблих в масових акціях громадського протесту («Небесної сотні») - подій, які
відбувались в 2014 році.
Протягом року виплачено пенсій на загальну суму 802,6 млн. грн із них:
- допомоги на поховання– 1768 чол., на суму 7851,61 тис. грн.,
- недоодержаних пенсій– 602 чол. на суму 1247,54 тис. грн.,
та оформлено 161 пенсійна справа у зв’язку з виїздом пенсіонерів до іншого
регіону. Станом на 01.01.2019 отримують пенсії 211 внутрішньо переміщених
осіб.
Питома вага пенсіонерів та одержувачів допомоги через поточні рахунки в
банківських установах складає 48%.
Управлінням систематично здійснються перевірки пенсійних справ осіб,
які виявили бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку
(відстрочка в призначенні пенсій) відповідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для недопущення
помилок в роботі, проводяться навчання зі спеціалістами пенсійного
забезпечення. З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення щодо питань формування та реалізації державної політики у сфері
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та пенсійного
забезпечення, в управлінні проходять щотижневі заняття «Школи майбутнього
пенсіонера».
Управлінням проводиться робота над покращенням якості обслуговування
громадян, та наближенням послуг фонду до територіальних громад.
За минулий рік, відповідно до укладених угод між територіальними
громадами, сільськими та селищними радами і Жмеринським об’єднаним
управлінням, для надання послуг створено 1 віддалене робоче місце та 4
агентських пункти. За період створення на робочих місцях проведено 262
прийомів громадян де надано 1473 послуги.
Здійснення допорогових закупівель з використання електронної системи
проводиться відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі».
Протягом 2018 року проведено 13 допорогових закупівель через систему
Prozorro, запланована сума коштів становила 485,4 тис. грн., торги проведено на
суму 464,1тис. грн., в результаті чого заощаджено кошти на суму 20,9тис. грн.
Крім того, проведено 1 надпорогову закупівлю за предметом закупівлі «Інші
завершені будівельні роботи», запланована сума коштів становила 1542,6 тис.
грн., торги проведено на суму 959,3 тис. грн., в результаті чого заощаджено
кошти на суму 583,3 тис. грн.
Ринок праці та його складові, протягом 2018 року, змінювались під
впливом тих об’єктивних процесів, які відбуваються у економіці міста та району
впродовж останнього часу. Складна економічна ситуація, в якій знаходиться
країна, мала значний вплив на зайнятість населення. Підвищення мінімальної
заробітної плати призвело до зростання середньої заробітної плати по області,
покращення умов праці найманих працівників та певною мірою, легалізації
частини тіньової зайнятості. Крім того, відкриття міжнародних ринків праці для
українських громадян, активізація їх працевлаштування закордоном, призводить,
з одного боку, до позитивних змін у рівні заробітної плати та умовах праці, що

пропонуються місцевими роботодавцями, з іншого – до відтоку кваліфікованої
робочої сили з локального ринку праці міста і району.
Відтак, ринок праці, як і в минулі роки продовжує розвиватися на фоні
невідповідності між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Кількість
поданих вакансій у порівняні з 2017 роком збільшилась на 17% та склала 1797
вакансій що свідчить про пожвавлення на ринку праці. Слід відмітити, що
середнє навантаження на 1 вакансію станом на 01.01.2019 склало 11 чол. на одне
робоче місце проти 19 осіб станом на 01.01.2018, а рівень укомплектування
вакансій в звітному році становив 82,1%, що на 6,5% менше від показника за
2017 рік.
Загалом протягом 2018 року на обліку в Жмеринській міськрайонній філії
Вінницького ОЦЗ перебували 1611 чол. (2017 рік – 1547 чол.), які мали статус
безробітного, з них жителів району - 711 осіб (2017 рік – 756 чол.).

Працевлаштовано 554 безробітних, з них сільських жителів 304, рівень
працевлаштування по району склав 42,8%, що на 2,8% вище від показника 2017
року. З працевлаштованих 18 чол. (3 – район) були працевлаштовані на нові
робочі місця, за які роботодавцю здійснюється компенсація в розмірі єдиного
соціального внеску. З числа працевлаштованих 3 чол. (1 - район) отримали
одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
До професійного навчання було залучено 241 чол. (172 - район), а рівень
охоплення професійним навчанням безробітних склав 14,9% (по району – 24%).
Значна кількість безробітних громадян проходили профнавчання за рахунок
стажування на робочих місцях та під замовлення роботодавців, що дозволило
довести рівень працевлаштування після навчання до 96%. Крім безробітних,
філією було працевлаштовано 906 громадян (400 - район), які статус
безробітного не отримували, а загальна кількість працевлаштованих (разом з
безробітними) склала 1510 чол. (726 - район). Слід відзначити також незначне,
на 0,8%, зменшення середньої тривалості пошуку роботи громадянами в
звітному періоді, яка склала 5,1 місяць.
Один із важливих засобів вирішення питання повернення громадян до
активної зайнятості - це залучення їх до участі в оплачуваних громадських та
тимчасових роботах, що сприяє вирішенню проблеми як роботодавців, що
потребують тимчасової робочої сили, так і громадян, що у період пошуку
постійної роботи потребують додаткового заробітку. Протягом 2018 року

спільно з органами місцевого самоврядування та підприємствами міста та
району організовано проведення громадських та тимчасових робіт. За звітний
період Жмеринською міськрайонною філією отримано 18 пропозиції на роботи
тимчасового характеру від підприємств, за якими були направлені та взяли
участь у цих роботах 18 безробітних громадянина. Також було заключено 14
договорів на організацію громадських робіт із благоустрою та упорядкування
об’єктів соціальної сфери з філією ДП «Вінницький облавтодор» «Жмеринський
райавтодор», Браїлівською селищною радою, Станіславчицькою сільською
радою, Жмеринським міським УПСЗН згідно яких залучено до громадських
робіт 129 безробітних (з них 77 – мешканці сільської місцевості). Безробітні
працювали на благоустрою придорожніх смуг, облаштуванні пам’ятника
загиблим воїнам, розчистці кладовища, прибиранні вулиць, впорядкуванні
документів. Фінансування організації громадських робіт здійснювалось
пропорційно рівними частинами за рахунок коштів підприємств, сільських рад
та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.
В умовах відсутності підходящої роботи для безробітних громадян та
невідповідності вакансій професіям, які отримують молоді громадяни в
навчальних закладах країни, особливої уваги потребує профорієнтаційна робота
з громадянами та школярами. Протягом звітного 2018 року отримали
профінформаційні послуги 1574 безробітних (694 - район), що складає 98% від
загальної кількості громадян, які мали статус безробітного. Також проводилась
профорієнтаційна робота з школярами міста та району. Так у 2018 році було
проведено 42 «Профорієнтаційних (уроків) семінарів для учнівської молоді», в
яких взяли участь 867 учнів шкіл міста Жмеринки та Жмеринського району,
надано 29 групових профконсультацій із застосуванням психологічного
тестування для 311 школярів. Крім того, проведено 4 заходи під назвою «День
відкритих дверей на виробництві» за участі 85 осіб. Проводились виїзні акції
Жмеринської міськрайонної філії з використанням мобільного центру зайнятості
та профорієнтаційного мобільного центру зайнятості за звітний період було
проведено 4 таких акцій, з них всі 4 з використанням мобільного
профорієнтаційного центру. Під час виїзних акцій надавались консультаційні та
профорієнтаційні послуги особам з числа учнів шкіл та жителів міста та
сільської місцевості в тому числі вимушено переміщеним особам.
Протягом 2018 року на обліку в філії перебувало 8 безробітних громадян,
які переїхали з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово
окупованої території, усім їм були надані профорієнтаційні та
профконсультаційні послуги, було запропоновано взяти участь в громадських чи
тимчасових роботах та пройти професійне навчання. З них 5 осіб були
працевлаштовані, 2 чол. залучені до професійного навчання та 3 чол. взяли
участь у оплачуваних громадських роботах. Станом на 01.01.2019 на обліку
перебуває 2 чол.
Ще одна проблема, яка виникла на сучасному етапі розвитку нашої країни
- внаслідок проведення спочатку антитерористичної операції (АТО) потім
операції об’єднаних сил (ООС) на сході нашої держави. В результаті з'явилась
ще одна категорія громадян, яка потребує вирішення питань працевлаштування
та адаптації в суспільство - це учасники бойових дій, які приймали участь в АТО
та ООС та були демобілізовані. В 2018 році на обліку, як безробітні, перебували
50 чол., з числа осіб, що приймали участь в АТО чи ООС. Всі вони отримали

профорієнтаційні послуги. Протягом року 13 чол. було працевлаштовано, в тому
числі 2 особи працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати допомоги
по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності, 4 чол.
залучено до професійного навчання. Станом на 01.01.2019 року на обліку
продовжує перебувати 9 чол.
Обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, які
звертаються до філії, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Труднощі працевлаштування інвалідів зумовлені низьким рівнем зацікавленості
роботодавців у створенні таких робочих місць. Результат спільної діяльності
Жмеринської міськрайонної філії Вінницького ОЦЗ і роботодавців - сприяння у
працевлаштуванні осіб з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням
рекомендацій
МСЕК, професійних навичок і знань інваліда. В філії
здійснюється професійний підбір необхідних працівників із використанням
психодіагностичних методик: проведення тестування, оцінка та інтерпретація
результатів. Протягом звітного періоду на обліку, як безробітні, перебувало 62
чол.(22 - район) з обмеженими фізичними можливостями. З них 21 чол. (8 район) працевлаштовано, 8 чол. залучено до професійного навчання та 4 чол. до
громадських чи тимчасових робіт. Всі 56 чол. отримали профорієнтаційні та
профконсультаційні послуги. Станом на 01.01.2019 продовжує перебувати на
обліку 16 чол.
З метою поліпшення ситуації на рику праці Жмеринською міськрайонною
філією проводилась робота по активізації співпраці з роботодавцями та
соціальними партнерами. Найбільш актуальні та гострі питання зайнятості
населення постійно знаходились під контролем міськвиконкому, вирішувались
спільно з соціальними партнерами, розглядались на засіданнях постійно діючих
комісій де виносились рішення та розглядались конкретні заходи щодо
вдосконалення роботи та поліпшення стану ринку праці. Для роботодавців
постійно проводились семінари, зустрічі та круглі столи мета яких довести до
роботодавців та соціальних партнерів інформацію про можливості служби
зайнятості, а також послуги, які роботодавці можуть отримати в службі
зайнятості. В 2018 році проведено 85 семінарів з керівниками підприємств та
представниками кадрових служб за участю 387 роботодавців. Надавалась
допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення 16
ярмарок та міні-ярмарок вакансій, за результатами проведення ярмарок вакансій
працевлаштовано 152 чол. Жмеринською міськрайонною філією Вінницького
ОЦЗ проведено 3 круглих столи за участю 30 роботодавців на тему:
«Забезпечення підтримки та надання послуг вразливим верствам населення за
підходом кейс-менеджменту», «Шляхи співпраці служби зайнятості з
соціальними партнерами та роботодавцями щодо підвищення зайнятості
населення шляхом залучення безробітних до громадських робіт»,
«Удосконалення співпраці, щодо надання соціальних послуг особам звільнених з
місць позбавлення волі». Проведено також 3 «Дні відкритих дверей на
підприємстві» та 8 «Презентацій роботодавця».
Враховуючи сучасні тенденції на ринку праці та виклики які вони
формують, Державна служба зайнятості на сьогодні є сервісною установою,
виконує соціальну функцію, надаючи допомогу людям, і завжди відкрита до
співпраці. Для забезпечення доступності до інформації та оперативного
отримання послуг впроваджуються інноваційні підходи на засадах рекрутингу,
нові онлайн сервіси, налагоджена комунікація з роботодавцями щодо підбору

персоналу шляхом електронного спілкування, на сайті Державної служби
зайнятості (www.dcz.gov.ua) запроваджено можливість створення власного
електронного персонального кабінету. Ця послуга надає можливість власнику
персонального кабінету мати більш широкий доступ до сервісів щодо пошуку
роботи чи пошуку собі працівника.
В Жмеринській міськрайонній філії проводиться широка інформаційна
робота, щодо популяризації нових інноваційних підходів в роботі служби
зайнятості. Так протягом 2018 року 102 роботодавці м. Жмеринка та
Жмеринського району зареєстрували свої персональні кабінети та 57
безробітних громадян електронні кабінети шукача роботи.
Для попередження ризиків довготривалого безробіття в 2018 році
Жмеринською міськрайонною філією Вінницького ОЦЗ запроваджено
профілювання безробітних та соціальний супровід під час та після
працевлаштування за підходом кейс-менеджменту. Профілювання безробітних це процедура поділу безробітного населення на окремі профільні групи залежно
від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття, який
визначається на основі соціально-демографічних даних, індивідуальних
характеристик, потенціалу працевлаштування, а також рівня мотивації до
працевлаштування. Основним завданням кейс-менеджменту є забезпечення
підтримки і надання допомоги безробітним, які відносяться до вразливих на
ринку праці груп населення, в процесі їх працевлаштування для підвищення
конкурентоздатності шляхом: розвитку необхідних навичок пошуку роботи,
підготовки резюме, проходження співбесіди, закріплення на робочому місці,
сприяння доступу до допоміжних та підтримуючих зайнятість послуг,
координації залучених послуг. Впроваджена інновація вже дає свої позитивні
результати, так з часу запровадження профілюванням охоплено 936 безробітних
громадян, з них 393 чол. (42%) були працевлаштовані, з 19 чол. з підходом кейсменеджменту працевлаштовано 8 чол. (42%).
Протягом року було забезпечено поступальний розвиток освітньої
галузі. Всього у районі функціонує 32 загальноосвітніх навчальних заклади, із
яких:
-10 – І-ІІІ ступенів
-15 – І-ІІ ступенів
- 2 - І ступеня та
- 5 – навчально- виховних комплексів, серед яких 1 – у складі школи І-ІІІ
ступенів, та 4- І-ІІ ступенів.
Вказані заклади охоплюють 3118 учнів та 89 дошкільнят.
Крім того 798 дошкільнят відвідують 37 різновікових груп у складі 18
дошкільних установ району. Таким чином всього різними формами дошкільної
освіти охоплено 82 % дітей віком від 3 до 6 років, а діти 6 років –охоплені
дошкільною освітою у дошкільних установах та групах при школах на 100%.
Із названих: 2 школи І-ІІІ ступенів та 2 ДНЗ функціонують у складі
Северинівської ОТГ із кількістю 394 школярів та 136 дошкільнят.
Дві школи : І-ІІІ та І-ІІ ступенів, у яких навчається 194 учні та 2
дошкільних установи, які відвідують 66 дошкільнят, ввійшли до складу
Гніванської ОТГ.
Відповідно до підписаних угод та в рамках переданого фінансування , на
прохання керівництва Гніванської ОТГ нами здійснювалося оперативне

управління двома загальноосвітніми закладами, що ввійшли до її складу, до
моменту становлення у них відповідного органу управління освітою, до жовтня
минулого року.
У минулому році Браїлівська школа І-ІІІ ступенів, у якій навчається
найбільша кількість учнів серед усіх закладів району -482 школярі, стала
опорним закладом.
Освітня галузь нашого району системно щороку демонструє поступальний
рух вперед та високі результати, які підтверджують її особливість та
високоспроможність.
Яскравим показником є результати зовнішнього незалежного оцінювання.
Минулого року випускники району продемонстрували гарні знання, що
дозволило району ввійти в десятку кращих та серед 33 адміністративних
одиниць області із обовязкових предметів посісти відповідно 8 місце – з
української мови, 7 – з історії та 10 – з математики, поступившись, як правило,
лише містам, що для нашого сільського району є особливо успішно показовим.
Продемонструвавли і найвищі за останні роки показники в
Всеукраїнських олімпіадах: в обласному етапі підкорено 20 призових місць,
проти 19 минулого року. Це дозволило району посісти 7-8 місце, обійшовши у
рейтинговій таблиці 27 районів та міст області, а девятикласник Мартинівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтин Загнітко, отримавши сім призових місць в
обласних та десять – в районних олімпіадах, виборов і І місце серед
дев’ятикласників України в олімпіаді з правознавства та отримав стипендію
Президента України. Вперше за всю історію проведення олімпіад район має
перемогу такого рівня.
Третє місце посіли учні району в обласному етапі мовного конкурсу
імені Петра Яцика, а також усі три призові місці в обласному етапі
Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка. При цьому
мали за честь представляти область і на республіканському рівні, де
п’ятикласниця Станіславчицької школи Кирнична Яна здобула для області
почесне ІІ місце.
Другий рік поспіль і освіта району, і ми усі можемо пишатися і
найкращим результатом у конкурсі «Учитель року», у якому вчителька фізики
Сербинівського НВК Лісовська Наталія Романівна виборола
І місце в
обласному етапі конкурсу та була учасником Всеукраїнського етапу.
Особливою гордістю є учнівська перемога і міжнародного рівня:
учениця 5 класу Кам’яногірської ЗОШ І-ІІ ступенів Чернюк Софія, успішно
дебютувавши у півфіналі ХХХІІ Міжнародного чемпіонату з розв’язування
логічних математичних задач, у складі математичної збірної України приймала
участь і в ХІХ Математичному Кубку Європи та Міжнарожному салоні
математичної освіти та культури у Франції, звідки повернулася з призовим
місцем.
Зважаючи на тільки вказані окремі із багатьох досягнень, щорічно на
виконання районної програми «Обдарованість»
з районного бюджету
виділяється в межах 100 тис. грн.. для відзначення учнів та учителів у рамках
святкового заходу, який наприкінці навчального року збирає усю освітянську
родину.
85 відсотків школярів охоплені гуртковою роботою, успішно
забезпечується її координація, в тому числі, районним будинком школярів та
юнацтва.

Маємо за правило максимально підтримувати як учнів, так і вчителів.
У районі прийнята й успішно функціонує програма «Програма
удосконалення системи організації харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Жмеринського району на 2018-2022 роки», відповідно якої,
забезпечуємо безкоштовним харчуванням 1337 дітей , в тому числі додатково до
визначених законодавством категорій ще 1158 школярів, тобто усіх учнів 1-4
класів, і як обов’язковий елемент –дітей учасників АТО, їх -54.
Організовується якісний підвіз усіх школярів, які цього потребують, а це
462 учні.
Надзвичайно задоволені, що вдається оновлювати
парк шкільних
автобусів: тільки за два останніх роки він поповнився трьома одиницями
транспорту на загальну суму 5,2 млн. грн.. коштів державного та місцевого
бюджетів. Залізні жовті красені передані для підвозу школярів Браїлівської І-ІІІ
ступенів, Тарасівської та Носковецької шкіл.
Потребуємо і подальшого оновлення автотранспорту, маємо усі підстави
бути впевненими, що і з нового року придбаємо декілька одиниць.
В рамках виконання завдань Концепції Нової української школи вперше за
останні 10 років отримали колосальну підтримку: за надані державою кошти – 1
млн. 283 тис. грн. для учнів 1-их класів закуплено шкільні меблі, навчальнометодичне та технічне забезпечення.
Для новоствореного опорного закладу «Браїлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені
В.О. Забаштанського», де навчається найбільша кількість учнів серед усіх
закладів району, отримали омріяний роками сучасний кабінет математики
вартістю 360 тис. грн., і це є зразок матеріального підсилення запроваджених
новацій в освіті.
8 навчальних закладів (Браїлівська І-ІІІ та І-ІІ ст., Кармалюківська,
Мартинівська,
Почапинецька,
Станіславчицька,
Жуковецька школи та
Сербинівський НВК) отримали комплекти сучасної техніки: ноутбуки,
проектори та ламінатори.
Загалом за 2018 рік на освітянську галузь використано - 75,6 млн. грн., з
яких 51,0 млн. грн. на заробітну плату педагогічним працівникам за рахунок
освітньої субвенції.
Усім педагогічним працівникам закладів освіти протягом року
виплачувалася максимально визначена законодавством надбавка у розмірі 20%
доплати за престижність на загальну суму 5,3 млн. грн. в т. ч. 15%, що становить
3,9 млн. грн. додатково до 5% обов’язкових.
До дня працівників освіти та у грудні сумарно забезпечено 100%
виплату грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу на загальну
суму 1, 9 млн. грн.
Виплачено 100% матеріальної допомоги на оздоровлення на суму 1,8
млн.грн.
Незважаючи на дефіцит, який складався на початок року, для
виплати заробітної плати працівникам, що фінансуються з місцевого бюджету,
спільними зусиллями, в тому числі за підтримки області, за що щиро вдячні,
вдалося виплачувати заробітну плату у повному обсязі.
Значна робота проведена по підготовці дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів до осінньо-зимового періоду.

У загальноосвітніх навчальних закладах району на проведення поточних
ремонтів було витрачено 280 тис. грн. бюджетних коштів, та залучено
позабюджетних коштів у сумі – 1,430млн.грн.
У 2018 році завершено розпочаті попередньо роботи та введено в
експлуатацію опалювальний пункт Станіславчицької ЗОШ І-ІІІ ст., на що
додатково витрачено коштів в сумі - 680 тис. грн.. І це дозволило успішно
перевести на альтернативні види палива передостанню і найбільш затратну зі
всіх шкіл, що опалювалися газом .
Реалізовано проект заміни вікон Почапинецької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму
147,0 тис. грн. за підтримки місцевої сільської ради, що дозволило зпокращити
температурний режим та ефективне використання енергоносіїв.
Кармалюківська ЗОШ І-ІІІ ст. стала переможцем 15-го обласного
конкурсу проектів розвитку територіальних громад з проектом «Надійну
покрівлю Кармалюковим нащадкам» та за ортимані кошти гранту сумі 100,0 та
додатково кошти місцевого бюджету у сумі 30 тис вдалося виготовити проект та
провести роботи по встановленню пожежної сигналізації.
Замінено котельне обладання по Людавському НВК спільно за кошти
бюджету та субвенцію сільської ради на загальну суму 70 тис грн.
За підтримки місцевої сільської ради тасільгосппідприємства замінено
котельне обладнання та частково елементи внутрішньої системи опалення
Жуковецької школи на загальну суму 145 тис. грн.
Службою у справах дітей упродовж 2018 року було розроблено і подано
на розгляд голови районної державної адміністрації 30 проектів розпоряджень з
питань захисту прав дітей.
З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток у
2018 році відбулося 10 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, яку
очолює голова районної держаної адміністрації Легеза О.В., на яких розглянуто
37 питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей.
Працівниками служби у справах дітей забезпечено представництво
інтересів дітей району у 43 судових засіданнях упродовж звітного року.
Проводилась попереджувально-роз’яснювальна, профілактична робота з
батьками, опікунами, піклувальниками. Зокрема проведено 108 актованих бесід
стосовно виховання дітей, 101 актована бесіда стосовно запобігання скоєння
дітьми правопорушень; 80 актованих бесід з дітьми та їх батьками щодо
здорового способу життя, щодо негативного впливу асоціальної поведінки на
дітей.
Також проведена інформаційна робота з дітьми, батьками дітей щодо форм,
проявів і наслідків домашнього насильства, інших проявів жорстокого
поводження з дітьми, в т. ч. торгівлі дітьми, якою охоплено 101 сім’ю, з них 31
сім’я опікунів, піклувальників, 3 прийомних сім’ї, 1 дитячий будинок сімейного
типу.
За 2018 рік спільно з Жмеринським ВП ГУНП у Вінницькій області,
виконкомами сільських та селищної рад проведено 37 рейдів «Канікули»,
«Неблагополучна сім’я», «Ялинка» тощо, під час яких обстежено 37 сімей та
попереджено 47 батьків про відповідальність відповідно до закону.
На обліку в службі у справах дітей перебуває 13 дітей, що опинились в
складних життєвих обставинах, які виховуються у 5 сім’ях. Всі вони забезпечені

соціальним супроводом. За звітний період проведено 109 актованих обстежень
умов проживання та виховання дітей в сім’ях, в т.ч. всіх 46 дітей, що
виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників.
У 2018 році в районі посиротіло 10 дітей, яким надано статус дитинисироти. Всі вони влаштовані до сімейних форм виховання: 7 – під
опіку/піклування, 3 – в дитячий будинок сімейного типу.
Станом на 31.12.2018 р. на обліку служби перебуває 93 дитини, із них: 20
дітей-сиріт і 73 дітей, позбавлених батьківського піклування. 47 дітей
перебувають під опікою/піклуванням; у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу виховується 44 дітей; в державних закладах – 2 дітей-інвалідів (1
дитина в закладі системи Міністерства освіти і науки, 1 дитина в закладі системи
Міністерства охорони здоров’я). Таким чином, сімейними формами виховання
охоплено 98 % дітей, що мають правовий статус, і лише 2 % - перебувають в
закладах.
В районі функціонує 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 7 дітей, і 1
дитячий будинок сімейного типу, в який у 2018 році було довлаштовано 3 дітей,
та в даний період виховується 9 дітей.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких
загинули в ході проведення антитерористичної операції, і діти Героїв
Небесної Сотні традиційно приймали участь у районних заходах з нагоди
відзначення Міжнародного Дня захисту дітей та дня Святого Миколая, під час
яких отримали набори солодощів, подарунки та матеріальну допомогу на
загальну суму 30 тис.грн.
Жмеринським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді відповідно до положення про центр проводиться соціальна робота за
такими напрямками:
- ведення обліку та соціальна робота із сім’ями, що потрапили в складні
життєві обставини, за звітний період на обліку центру перебувало та
отримувало соціальні послуги 180 сімей в них 381 дитина. Під соціальним
супроводом перебувало 12 сімей;
- робота з сім’ями учасників антитерористичної операції. За звітний період
охоплено 258 сімей, проведено 20 груп- зустрічей з учасниками АТО та
членами їх сімей, охоплено 118 осіб, проведено 3 тренінгових заняття для
дітей учасників АТО в яких прийняли участь 28 дітей. Під соціальним
супроводом перебувало 2 сім’ї інвалідів учасників АТО.
- під соціальним супроводженням центру перебуває три прийомні сім’ї та
дитячий будинок сімейного типу в яких виховуються та проживають 16
дітей. Протягом звітного періоду здійснено 38 відвідувань.
Для
прийомних батьків та батьків-вихователів протягом поточного року
проведено чотири групи зустрічей.
- соціальними послугами охоплено 29 сімей опікунів/піклувальників, які
виховують 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою індивідуального підходу до роботи здійснено оцінку потреб
кожної дитини з них 5 сімей перебувають під соціальним супроводом.
- особливу увагу спеціалісти центру приділяють
сім'ям, в яких
виховуються діти з інвалідністю, соціальною роботою охоплено 176 дітей
та молоді даної категорії.

27 березня в приміщенні районного Будинку культури відбувся
V
фестиваль «Повір у себе» в якому приймали участь 20 талановитих
дітей та молодь району з функціональними обмеженнями. В рамках заходу
проводились виставка творчих робіт. Переможці районного фестивалю
Дмитренко Валентина, Ваврик Марійка та Шугайло Наталя
були
запрошені на ХХVІ Вінницький обласний фестиваль творчості і талантів
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе».
30 листопада відзначенно Міжнародний день людей з інвалідністю, який
відбувся
в приміщені Жмеринського районного будинку творчості
школярів та юнацтва. Захід проведено спільно з Браїлівською селищною
радою.
Основні досягнення центру в 2018 році, в порівнянні з 2017 роком:
- стовідсоткове охоплення соціальним супроводом сімей: діти з яких
перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають в
складних життєвих обставинах, діти з яких перебувають у центрах
соціально-психологічної реабілітації або дитячих будинках;
- соціально-психологічна робота з сім’ями учасників АТО
з метою
організації надання їм допомоги та проведення груп-зустрічей з родинами
учасників АТО;
- стовідсоткове
охоплення
соціальними
послугами
сімей
опікунів/піклувальників, в яких виховуються діти сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування;
Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту, а також
забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім'ї, запобігання та
протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми,
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в районі
проводиться робота щодо залучення жителів району до регулярних занять
фізичною культурою та спортом, формування у молоді свідомої необхідності
рухової активності, як невід’ємного чинника здорового способу життя та
успішної життєдіяльності.
Відповідно до Всеукраїнських та обласних програм в районі розроблені та
успішно діють цільові комплексні програми: «Районна програма розвитку
фізичної культури і спорту у Жмеринському районі на 2016-2020 роки»,
«Молодь Жмеринщини» на 2013- 2018 роки, «Районна програма оздоровлення та
відпочинку дітей влітку на 2016 – 2020 роки», «Районна цільова соціальна
програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2022
роки».
На фінансування фізкультурно - масової та спортивної роботи в 2018
році в рамках програми з районного бюджету було виділено 1 505,8 тис. грн., з
яких 805,6 тис. грн. виділено на районне сільське спортивне товариство “Колос”,
50 тис. грн. на програми в галузі молоді та спорту (змагання, навчальнотренувальні заходи), 650,1тис. грн. на утримання районної ДЮСШ, на
молодіжну роботу 15 тис грн. та 100 тис. грн. на оздоровлення.
В районі функціонує 22 спортивних зали, 16 футбольних полів, 85
спортивних майданчиків, 20 приміщень для фізкультурно-оздоровчих змагань, в

яких створені всі необхідні умови до занять фізичною культурою та спортом.
Забезпечують цей процес 52 фізкультурних працівники, з них 8 - це тренери
районної ДЮСШ , в якій займаються 320 дітей, що складає 11% від загальної
кількості учнівської молоді.
Протягом 2018 року різними формами фізкультурно - масової та
спортивної роботи було охоплено понад 4 тисячі жителів району, проведено
біля 100 спортивно-масових заходів, у яких прийняли участь чотири тисячі
фізкультурників, в тому числі в сільських спортивних іграх понад дві тисячі
спортсменів із 22 сільських, селищної рад.
Добре проходить Спартакіада школярів, районні молодіжні сільські
спортивні ігри в яких беруть участь всі загальноосвітні заклади району І-ІІІ
ступенів, Браїлівський технічний ліцей та Чернятинський коледж ВНАУ.
Збірні команди району брали активну участь в обласних змаганнях де за
підсумками обласних сільських спортивних іграх 2018 року серед сільських рад
та серед ОТГ посіли перші комплексні місця (смт.Браїлів та ОТГ Северинівки).
Разом з тим, із-за відсутності фінансування навчальні заклади недостатньо
забезпечені необхідним спортінвентарем, формою для проведення навчального
процесу, участі в спортивних змаганнях.
Лише у 14 сільських радах створені фізкультурно-спортивні клуби де
введені посади інструкторів – методистів з фізкультурно – масової, спортивної,
молодіжної роботи . Матеріально – спортивна база навчальних закладів району
покращується недостатньо в зв’язку з обмеженим фінансуванням.
На території району створено 11 фізкультурно-молодіжних-спортивних
клубів при сільських територіальних громадах ( «Стріла» Северинівка, «Сокіл»
Чернятин, «Авангард» Браїлів, «Нива» Жуківці, «Граніт» Могилівка, «Старт»
Станіславчик, «Зоря» Потоки, «Атлант» Кацмазів, «Фієрія» Леляки, «Юність»
Носківці та «Садівник» Кудіївці).
Розпочато розроблення проекту будівництва сучасного спортивного
комплексу в смт. Браїлів та розроблений проект будівництва штучного
спортивного майданчика в селі Рів.
В районі щорічно проводяться районні сільські спортивні ігри, районні
сільські молодіжні спортивні ігри, спартакіада школярів, чемпіонати, кубки, та
турніри з різних видів спорту, під час яких пропагується спорт та здоровий
спосіб життя.
В зв’язку із завантаженістю календаря змагань ( обласні ігри) не проведено
традиційних змагань «Козацькі забави», які планувалося провести у селі
Носківці.
В районі також проводиться робота, спрямована на соціальне становлення
та розвиток молоді, впровадження гендерної рівності в суспільстві,
оздоровлення учнівської та студентської молоді.
В районі з місцевого бюджету на оздоровлення дітей виділено 100 тис.
грн. та 100 тис. грн. на відпочинок дітей в пришкільних таборах.
Виходячи з можливостей районного бюджету із запланованих 20 дітей, які
планувалося оздоровити - оздоровлено 93 дитини.
Діти району оздоровлювались у наступних таборах:
34 дітей в ЛОСК ЛТД «Маяк», 14 дітей з числа талановитої та обдарованої
молоді за кошти батьків
За рахунок обласного бюджету:

11 дітей району оздоровилося в оздоровчому таборі «Подільський Артек»;
у Вінницькій дитячо-юнацькій спортивно-оздоровчій базі «Колос» оздоровлено 3 дітей;
9 дітей в ДОТ «Аіст»;
10 дітей - в УДЦ «Молода Гвардія»;
12 дітей - в оздоровчому таборі «Міжнародний дитячий центр «Артек»
(м.Київ).
Також проводилась відповідна робота з відпочинку дітей, в 5 пришкільних
таборах (працювали з 29 травня по 9 червня), змогли відпочити та набратись
позитивних емоцій 705 дітей (18%).
В розрізі категорій, оздоровчими послугами охоплено:
- діти, з числа багатодітних сімей – 32;
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 12;
- діти-інваліди – 3;
талановиті та обдаровані діти – 25;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці
дитячих будинків сімейного типу, діти з прийомних сімей – 21.
В цілому в районі оздоровились та відпочили 798 дітей (21 % від загальної
чисельності дітей району шкільного віку ).
Проведено також заходи до Дня матері (с.Кам’яногірка, відзначено 34
багатодітних матері), Дня сім’ї та захисту дітей (2 поїздки до м. Вінниця у
Подільський зоопарк та у сімейний парк активного відпочинку «Дитяча
планета» прийняло участь 60 дітей пільгової категорії), Дня молоді ( участь в
обласному заході «Пікнік на природі для дітей учасників антитерористичної
операції»).
Проведено конкурс ерудитів «Брейн ринг», в якому взяло участь 8
територіальних громад району (100 уч.).
Вже традиційним стало в районі проведення благодійної акції «Серце до
серця» - «Врятуй життя дитини». Так протягом квітня місяця в районі тривав
збір коштів на придбання медичного обладнання для дітей з вадами слуху. До
збору коштів активно долучилася громадськість району. Активними учасниками
виступили працівники всіх управлінь та відділів райдержадміністрації, сільських
та селищної рад, медичних установ. Як завжди активними збирачами коштів
була учнівська молодь,їх внесок становить 2 193 грн. Депутатський корпус
районної ради також цього річ активно долучився до збору коштів , їх внесок 1 585 грн. Серед територіальних громад першість у зборі коштів отримали
Жуковецька сільська рада та Северинівська ОТГ їх внесок - 1325грн. та 1257
грн. Окрім того працівники медичних закладів району зібрали 3 тисячі гривень.
Загальна сума збору по району складає 17 443 грн., дані кошти використали на
придбання дитячого обладнання в дитяче відділення КУ «Жмеринська
центральна районна лікарня».
У Жмеринському районі нараховується 411 багатодітних сімей, в яких
виховуються 1396 дітей.
Більша частина багатодітних сімей оформили
документи і отримують державну допомогу, яка включає 5 видів допомоги для
дорослих та дітей.
На даний час у районі 159 матерів, яким присвоєно почесне звання
України «Мати – героїня» і ще 1 подання знаходяться на розгляді в секретаріаті
Президента України про присвоєння цього звання.

2018 рік для медичної галузі району та України став стартом впровадження
в життя нових законодавчих актів України. Визначення приорітетним охорони
здоров'я в соціально – економічному розвитку району стало запорукою
успішного старту реформ медицини.
Проведена в попередні роки робота з покращення матеріально – технічної
бази лікувально – профілактичних закладів первинного рівня надання медичної
допомоги населенню, перетворення комунальної установи в комунальне
некомерційне підприємство Центру первинної медико-санітарної допомоги
стало запорукою підписання угоди з Національною службою здоров'я України,
ми стали першими із 149 медичних підприємств в Україні.
Наше медичне підприємство з 1 липня 2018 року розпочало працювати по
прямим договорам з Національною службою, що позитивно позначилось на
фінансовому стані закладу. Так в першому півріччі по медичній субвенції заклад
отримав 8,5 мільйона гривень тоді, як в другому півріччі кошти отримані від
Національної служби склали 14,3 мільйона гривень тобто надходження
збільшились на 5,8 мільйона гривень. Покращення фінансування закладу дало
змогу підвищити заробітню плату лікарям, медичним сестрам іншому персоналу.
На сьогодні кращі сімейні лікарі отримують заробітню плату в розмірі 20
тис.грн., медичні сестри 10 тис.грн. Варто відзначити, що за цей період
покращилось матеріально – технічне забезпечення закладу закуплено медичне
обладнання, інвентар, затратні матеріали для лабораторних досліджень,
медикаменти для надання медичної допомоги при невідкладних станах, паливо –
мастильні матеріали та інше. Запорукою покращення матеріального стану
підприємства також являється успішна робота по підписанню Декларацій
громадян з сімейними лікарями Центру. На 18.01.2019 року підписано 46 542
декларації, що складає 74,5 % від усіх жителів району.
Незважаючи на багато позитивного, що зроблено на первинці хочу
наголосити, що основним завданням змін в охороні здоров'я є покращення якості
надання медичної допомоги населенню, а тут не все гаразд. Тому даю доручення
начальнику відділу охорони здоров'я Райдержадміністрації, головному лікарю
центру розробити конкретні заходи, реалізація яких дасть позитивні зміни і люди
повинні відчути це в 2019 році.
Що стосується вторинки то 2017 - 2018 роки стали роками реконструкції
приміщень Центральної районної лікарні. Нам вдалося завершити ремонтні
роботи Терапевтичного, Дитячого відділень. Введено в експлуатацію після
проведеної реконструкції Гінекологічного відділення, яке перепрофільовано в
відділення Екстрених (Невідкладних) станів. Проведений капітальний ремонт
території лікарні. На завершальному етапі реконструкція Травматологічного та
Хірургічного відділень. На проведення робіт в 2018 році освоєно понад 4,5
мільйона гривень (3.8 мільйона з державного бюджету, 814 тисяч з районного
бюджету).
За рахунок коштів районного бюджету закуплено обладнання та інвентар на
суму понад 500 тис.грн., Жмеринська міська рада виділила 600 тис.грн. на
встановлення системи газопостачання (подача кисню для відділення Екстрених
(Невідкладних) станів).
На даний час на кошти з державного бюджету в сумі 5,0 млн.грн. та з
районного бюджету в сумі 1,0 млн. грн.. проводиться процедура тендерних
закупівель на сучасне діагностичне, лабораторне обладнання та обладнання для

хірургічного відділення (апарат ультразвукової діагностики, біохімічні та
гематологічні аналізатори, операційний стіл з рентгенологічною установкою та
інше).
В 2019 році плануємо не зменшувати темпи проведення ремонтних робіт
основного корпусу та поліклінічного відділення лікарні, закупівлю сучасного
діагностичного обладнання адже наша мета - створення лікарні інтенсивного
лікування першого типу Північного госпітального округу Вінницької області.
Великі вливання в охорону здоров'я повинні підкріплюватись реальним
вдосконаленням та підвищенням якості медичної допомоги, як на амбулаторно поліклінічному та особливо на стаціонарному етапі і це є основне завдання
головного лікаря та колективу лікарні.
Реалізацію державної політики в галузі культури Жмеринського району
забезпечують 97 закладів культури , серед них:
- районний Будинок культури – 1;
- центральна районна бібліотека – 1;
- Браїлівський міський будинок культури - 1;
- сільські клубні установи – 47;
- сільські бібліотеки – 39;
- Станіславчицька дитяча музична школа – 1;
- державний музей П.І.Чайковського і Н.Ф.фон Мекк – 1;
- народні музеї – 5,
- кіновідеопрокат – 1
Роботу галузі у 2018 році забезпечували 165 працівників, із них 135
спеціалістів та 30 техперсоналу.
Основним завданням клубних закладів району є розвиток аматорського
мистецтва з різних жанрів , народної творчості, художніх промислів та ремесел.
Серед колективів художньої самодіяльності - 12 колективів із званням
«народний» та 2 «зразковий».
Протягом 2018 року колективи художньої самодіяльності району
прийняли участь у 2-х Міжнародних, 4-х Всеукраїнських і 11-ти обласних
фестивалях та конкурсах, зокрема:
Міжнародних фестивалях – конкурсах:
Міжнародному фольклорному фестивалі «Берегиня» м. Луцьк – народний
аматорський колектив троїстих музик «Вусачі» Браїлівського селищного
будинку культури - 3 місце, народний аматорський фольклорний колектив
«Кралиця» Носківецького сільського будинку культури взяв участь.
Міжнародному мистецькому проекті «В сім’ї вольній , новій» - народна
умілиця Мельник Галина село Подільське.
Всеукраїнських фестивалях та конкурсах :
Всеукраїнський фестиваль «Зірковий бум» - зразковий хореографічний
колектив «Жмеринчанка» - 2 та 3 місце
Всеукраїнський фестиваль автентичних колективів на приз Гната Танцюри
– народний фольклорний колектив «Кралиця» Носковецького сільського
будинку культури
Всеукраїнський фестиваль борщу – зразковий духовий оркестр
Браїлівського селищного будинку культури – гран – прі

І Національний Чемпіонат України з фольклору «EURO FOLK – Харків
2018» народний фольклорний колектив «Кралиця» Носковецького сільського
будинку культури (2 місце)
Обласних фестивалях – конкурсах:
Мистецькому проекті «Різдво в Буші» - гурт колядників РБК;
Обласному конкурсі читців «Кобзар і Україна» - 1 місце Олена Юрченко
смт Браїлів ;
ХХVI обласному дитячо-юнацькому естрадному конкурсі «Музична
парасолька» - 1 місце Аліна Ліманковська РБК;
Мистецькому проекті «Подільська моя сторона» зразковий духовий
оркестр смт Браїлів;
Обласному фестивалі авторської пісні «Вклонімось матері» - Л.Тодосюк;
Участь творчих колективів та виставкових експозицій районів у
святкуванні Дня міста Вінниці з нагоди відзначення 655-ї річниці з часу
заснування міста – фольклорний колектив «Лелеченьки» Кармалюківського
СБК;
Обласному фестивалі «Скарби Поділля»;
Обласному мистецькому проекті «Україна вишивана» народна умілиця
Будзь Галина село Сербинівці;
Обласному конкурсі «Музики Поділля» народний аматорський колектив
троїстих музик «Рій» районного будинку культури - 2 місце та народний
аматорський колектив троїстих музик «Вусачі» Браїлівського селищного
будинку культури - гран – прі;
Обласному фестивалі «Мамину сорочку пригорну до серця» - народна
умілиця Бондар Людмила с. Сьомаки
Обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва до Дня сільського
господарства;
Обласному конкурсі авторів та виконавців гумору – 2 місце С.Бессараба
РБК.
Також, в 6-х обласних виставках декоративно-прикладного і образотворчого
мистецтва - «Різдвяне диво», «Шевченко в народному мистецтві», «Великодня
писанка», «Народна іграшка», «Скарби Поділля», «70 виставка декоративноприкладного мистецтва».
Велика увага приділяється організації культурно-освітньої роботи серед
населення Жмеринського району. З цією метою в клубних закладах проведено
культурно-мистецькі заходи : тематичні вечори, театралізовані свята, конкурси,
святкові концерти. Організовано
виставки декоративно - прикладного
мистецтва, виступи професійних колективів, зустрічі з цікавими людьми.
Здійснюються виїзні концерти творчої бригади РБК в територіальні громади
району.
З метою підвищення ефективності та якості культосвітньої діяльності,
організації змістовного відпочинку, збагачення та урізноманітнення форм
дозвілля населення у районі традиційно проводяться заходи:
- різдвяні вітання трудових колективів;
- «Водохреща» ;
- свято матері;
- «Свято вареників» ;
- Івана Купала;
- свято козацької сили та духу « Козацькі забави».

в роботі», «Відзначення державних та професійних свят» .
Майстри народної творчості
брали участь у 6 обласних виставках
декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва - «Різдвяне диво»,
«Шевченко в народному мистецтві», «Великодня писанка», «Народна іграшка»,
«Скарби Поділля», «69 виставка декоративно-прикладного мистецтва».
На проведення заходів з місцевого бюджету було використано 161
гривень.
З метою виявлення обдарованих дітей в районі
стало традицією
проведення конкурсів та фестивалів:
- міськрайонний конкурс читців «Кобзар і Україна»;
- районний конкурс солістів-вокалістів «Тобі співає молодь, Україно!»;
- регіональний фестиваль-конкурс народної хореографії пам’яті Віталія
Григоровича Сокирка «Жмеринський калейдоскоп – 2018р.».
Яскраві театралізовані заходи для дітей готуються та проводяться
фахівцями клубних закладів напередодні новорічних свят в усіх закладах
культури району . Для дітей з багатодітних сімей, дітей сиріт, інвалідів протягом
2018 року районним будинком культури було проведено новорічні дитячі ранки,
конкурсно-розважальну програму до Дня захисту дітей, демонстрація
мультфільмів, конкурсно-розважальна програма до Дня молоді «Повір у себе»,
дитячі ранки до Дня Святого Миколая Чудотворця.
В 2018 році відремонтовано 21 пам’ятку культурної спадщини на суму
38,5 тисяч гривень, проведено ремонти в 28 закладах культури на загальну суму
1854,5 тис. грн. в т. ч. 1052,1 тис. грн. - місцевий бюджет та 802,4 тис. грн.
позабюджетні кошти.
Загальна сума придбання протягом звітного року складає 205,3 тис. грн. За
рахунок місцевого бюджету 179,8 тис. грн. , позабюджетні кошти 25.5 тис. грн.
Доходи дирекції кіновідеомережі за 2018 рік складають 285,5 тис. грн., в
тому числі оренда (кінотеатра «Супутник» ) – 145,8 тис. грн., демонстрація кіно
відеофільмів – 14,7 тис. грн. ( місто – 12,0 тис грн., село – 2,7 тис. грн).
Продемонстровано 154 сеансів, в тому числі дитячих – 96. Обслужено- 6224
глядачів, в тому числі дітей – 364.
НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО
ТИПУ

Район
Село
ОТГ
Всього

Всього

Оренда
приміщень

Проведення
платних
заходів

Оренда
обладнання

56099
48279

47325
25595

8774
22559

-

31333

-

104378

72920

Інше
(що саме)

125,00 (здача
металобрухту)

Інформація
про показники роботи відділу містобудування та інфраструктури в 2018
році
I. Підготовлено та видано:

Будівельних матеріалів на будівництво житлових та садових будинків – 25.
Місто будівних умов та обмеження на розміщення та будівництво об’єктів
містобудування – 8, а саме:
1. Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» смт. Браїлів
- Браїлівська селищна рада.
2. Будівництво водогону – с. Носківці, - обслуговуючий кооператив
«Носковецьке джерело».
3. Реконструкція мережі водопостачання - с. Станіславчик, - Станіславчицька
сільська рада.
4. Будівництво свердловини та водопровідної мережі - с. Зоринці Почапинецька сільська рада.
5. Будівництво допоміжних приміщень свиноферми - с. Сідава, - ФОП
«Орловський Є.М.».
6. Будівництво сонячної електростанції потужністю 500 кВт в селі Людавка ТОВ «Екоенергопромінь».
7. Будівництво водопровідних мереж - с. Лопатинці - Біликовецька сільска
рада.
8. Реконструкція з добудовою культурно-оздоровчого комплексу з кафе - с.
Тартак - ТОВ «Юнік».
Виготовлено погоджень проектів землеустрою – 810.
Розроблено та затверджено:
1.Генеральний план с. Людавка.
2.Детальний план території для будівництва промислового об’єкту по
виробництву деревного вугілля на землях Біликовецької сільської ради.
3.Детальний план території для будівництва автозаправної станції змійкою
по автодорозі Браїлів – Гнівань на землях Браїлівської селищної ради.
Виконано топографічну основу та розпочато роботи по розробленню
генеральних планів зонування населених пунктів: Коростівецької,
Стодулецької, Почапинецької, Леляцької, Рівської, Луко-Мовчанської, СлободоМежирівської, Кам`яногірської, Людавської, всього 19 сіл.
В 2018 році на ці цілі профінансовано 394 тис. грн.
Дорожнє господарство На території Жмеринського району протяжність усіх
автомобільних доріг з твердим - покриттям складає – 379,3 км, з них:
- Дороги державного значення – 225,5 км;
- Дороги місцевого - 153,8 км.
За сприянням районної державної адміністрації філією «Жмеринський
Райавтодор» у 2018 році проводилася робота, щодо розвитку дорожньої мережі
району та приведення дорожнього покриття в належний стан.
Дороги загального користування

В Жмеринському районі на проведення капітального та ямкового ремонту
дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування у 2018 році
були виділені та освоєні кошти з Державного бюджету на суму 9,8 млн.грн.,.
Загальна протяжність відремонтованого покриття складає - 122,2 кілометра.
Відповідні ремонтні роботи проводилися на дорогах: М-21-БраїлівРижавка-Тиврів - 21,6 км, Браїлів-Жмеринка - Мала Жмеринка - 14,5 км, Браїлівст.Браїлів - 3,7 км, Мартинівка – Межирів – Рів - 9,4 км , Ст.Бар – Чернятин Жмеринка 15,6 км, Жмеринка – Тартак - ст.Браїлів - 4,3 км, Рожепи-Ярошинка 38,3 км, Петрані - М-21 - 14,8 км.
Комунальні дороги
На території смт. Браїлів проведено капітальний ремонт дорожнього
покриття за співфінансування селищної ради та за рахунок коштів субвенції. На
проведення даних робіт було передбачено кошти:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму – 390,176
тис.грн.;
місцевого бюджету – 400 тис.грн.;
спонсорська допомога – 705,937 тис.грн.;
Загальна сума робіт – 1496,113 тис.грн.
Проведено поточні ремонти комунальних доріг протяжністю - 3,1 кілометри
на суму – 971,2 тис.грн зокрема:
с. Дубова ямковий ремонт дороги протяжністю – 2,2 кілометри на суму
620,0 тис.грн.;
с. Жуківці ямковий ремонт дороги протяжністю – 0,300 кілометри на
суму 42,2 тис.грн.;
с. Мовчани поточний ремонт дороги протяжністю – 0,650 кілометри на
суму 309,0 тис.грн.;
Водопостачання
Актуальним на сьогодні є питання забезпечення населення якісною питною
водою. В переважній більшості населених пунктах відсутнє централізоване
водопостачання, якість води в домогосподарствах не відповідають санітарним
нормам. Для забезпечення населення якісною питною водою в районі за період
2017 - 2018 років проведено великий обсяг робіт по будівництву водогонів,
протяжність водогонів склала – 90,58 кілометри, на загальну суму робіт
14832,34 тис.грн, в тому числі з:
Державного бюджету – 2650,0 тис.грн;
Районного бюджету - 1637,0 тис.грн;
Кошти місцевого бюджету -1912,36 тис.грн,
Інші джерела – 8632,98.
Будівництво водогонів проведено в 14 населених пунктах Жмеринського
району.
Заходи виконані під час весняної акції з благоустрою в 2018 році.
Впродовж березня – квітня в Жмеринському районі проводилась організація
весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів

району. За для даного заходу було прийнято розпорядження голови
райдержадміністрації № 57 від 13.03.2018 року «Про організацію весняної акції
з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району», яким
затверджено відповідні заходи.
Виконкомами сільських та
селищної рад забезпечено
виконання
комплексу заходів, спрямованих на приведення у належний санітарний та
естетичний стан населених пунктів. Під час проведення даної акції проводилася
інформаційно - роз'яснювальна робота серед жителів територіальних громад
щодо покращення естетичного вигляду населених пунктів, роздавались
інформаційні листівки. До широкомасштабної акції з благоустрою було
залучено 802 чоловіка з числа трудових колективів підприємств, установ та
організацій, студентської та учнівської молоді, жителів територіальних громад
району.
Під час робіт із благоустрою, проведено заходи з санітарної очистки доріг та
придорожніх смуг – 951,4 тис.м.кв., приведено до охайного стану: території
установ та організацій, 75 - кладовищ, братські могили та пам’ятники, інше.
Прибрано більше 26 га парків, скверів, алей; 1136 тис. м. кв. дворових
територій. Приведено до належного стану 22 спортивних майданчики.
Відремонтовано та приведено в належний стан 24 дитячих майданчика.
Северинівською об’єднаною територіальною громадою було висаджено 3500
штук енергетичних верб. Іншими територіальними громадами було висаджено
дерев загальною кількістю 3540 дерев та 130 кущів. Ліквідовано 23 стихійних
сміттєзвалищ та вивезено 94,3 м3 сміття, упорядковано 16 паспортизованих
сміттєзвалищ.
Поводження з твердими побутовими відходами
В районі розроблена та затверджена рішенням 21 сесії 7 скликання від
12.04.2018 року Жмеринською районною радою «Програма поводження з
твердими побутовими відходами у Жмеринському районі на 2018-2019 роки».
На реалізацію даної програми передбачено кошти в сумі 300 тис.грн.
Головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 13.04.2018 року
№ 113 «Про впровадження в районі системного підходу у сфері поводження із
твердими побутовими відходами та забезпечення належного утримання місць
видалення відходів», відповідно даного розпорядження впроваджується
системний підхід до сортування твердих побутових відходів.
В територіальних громадах району впроваджується системний підхід по
сортуванню твердих побутових відходів. В 2018 році проводилася закупівля
контейнерів та облаштування сміттєвих майданчиків для роздільного збору
твердих побутових відходів такими сільськими радами як:
- Дубівською сільською радою було придбано 8 контейнерів на суму 27,1
тис.грн.;
- Кармалюківською сільською радою придбано 8 контейнерів на суму 19,0
тис.грн.;
- Рівською сільською радою було придбано 16 контейнерів;
- Леляцькою сільською радою було придбано 18 контейнерів на суму160 тис.грн.
Реалізація енергозберігаючих заходів

В 2018 році в реалізації енергозберігаючих заходів Коростівецькою
сільською радою було проведено капітальний ремонт приміщення сільської ради
з застосуванням енергозберігаючих технологій шляхом утеплення фасаду на
суму 261,6 тис. грн..
В 2018 році Леляцькою сільською радою розпочато капітальний ремонт
приміщення сільської ради на дані цілі було виділено кошти в сумі 705,0 тис.грн.
На даний час було замінено вікна та двері на енергозберігаючі та проведено ряд
енергозберігаючих заходів на що у 2018 році було затрачено кошти в сумі 363,0
тис.грн. В подальшому будуть проведені роботи з утеплення фасаду
приміщення.
Доступність громадян з обмеженими можливостями
Приміщення лікувально – профілактичних закладів Жмеринського району
були збудовані в минулому столітті тому не були враховані будівельні норми в
яких забезпечувалась доступність людей з інвалідністю до цих закладів.
Впродовж останніх років під час реконструкції та капітальних ремонтів
приміщень лікувально – профілактичних закладів проведена певна робота:
По КУ «Жмеринська центральна районна лікарня» було облаштовано п’ять
будівель з пандусами, чотири з яких облаштовано кнопками виклику. В
процесі ремонту будівлі було реконструйовано дві туалетних кімнати для людей
з інвалідністю.
По КУ «Жмеринський районний медичний центр первинної медико
санітарної допомоги» відповідають нормам чотири амбулаторії загальної
практики сімейної медицини та п’ять ФАПів.
КУ «Жмеринська районна стоматологічна поліклініка» організовано робоче
місце стоматолога в зубопротезному відділені для прийому громадян з
інвалідністю.
Звернень
щодо
облаштування
пандусами
незначної
кількості
багатоквартирних будинків в Жмеринському районі не надходило.
На офіційному веб – сайті Жмеринської районної державної адміністрації в
розділі Містобудування і інфраструктура розміщено інформацію доступності
об’єктів фізичного оточення до потреб осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення.
Інформація
щодо перевезення пасажирі в Жмеринському районі автомобільним
транспортом
На території Жмеринського району перевезенням пасажирів на внутрішніх
рейсах, які не виходять за межі території району здійснюють три перевізника:
ПрАТ «АТП-10512», Зварич Віктор Петрович, Похолюк Анатолій Ілліч.
Відповідно до п.3 розпорядження голови облдержадміністрації від
04.10.2016 р. № 719 «Про організацію перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування» проведення конкурсу із визначення
автомобільних перевізників, які працювали на території Жмеринського району
та здійснювали пасажирські перевезення на маршрутах загального користування
було покладено на Департамент житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.
Жмеринська райдержадміністрація згідно обласного розпорядження не
могла здійснювати формування внутрішньо - обласної автобусної мережі

загального користування та її вдосконалення, оптимізацію автобусної мережі на
підставі техніко-економічного обґрунтування, а також закриття, продовження,
збільшення оборотних рейсів, скорочення маршруту, зміну шляху проходження
між зупинками, введення або вилучення зупинок та / або зміну графіку руху,
часткову заміну шляху прямування автобусів та заміну рухомого складу.
З прийняттям розпорядження голови облдержадміністрації від 16 квітня
2018 року №311 «Про поліпшення роботи в сфері організації перевезення
пасажирів у приміському та міжміському сполучені мережі автобусних
маршрутів загального користування та внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 04 жовтня 2016 року №719».
У зв’язку з чим Жмеринській районній державній адміністрації було надано
повноваження проведення конкурсного відбору на перевезення пасажирів в
районі. Більшість договорів завершуються у 2019 році. На даний час в районі
проводяться підготовчі роботи щодо створення конкурсного комітету та
проведення конкурсного відбору на перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.
Завдання по забезпеченню заходів щодо організації обороноздатності,
виконання завдань району територіальної оборони органом виконавчої влади
виконано в повному обсязі. Райдержадміністрацією з 11 по 15 червня 2018 року
організовано та проведено Командно-штабні навчання роти територіальної
оборони з практичним призовом військовозобов’язаних громадян району де
відпрацьовано бойову злагодженість завдання з оборони та охорони об’єктів,
розташованих на території району.
З районного бюджету постійно виділяються кошти відповідно до
прийнятих програм направлених на виконання завдань з мобілізаційної
підготовки та призову громадян на строкову військову службу в Збройні Сили
України.
Планове завдання щодо забезпечення проведення в районі весняного та
осіннього чергових призовів громадян України на строкову військову службу
2018 року виконано на 100 %.
Згідно плану заходів цивільного захисту району на 2018 рік проводилася
робота щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах району, забезпечено
реалізацію заходів пожежної безпеки в населених пунктах, об’єктах різних форм
власності, лісових масивах та земельних угіддях. Здійснювалися заходи по
забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя в районі.
Впродовж 2018 року проведено 33 засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 54
питання.
Проведено штабне тренування з органами управління та силами
цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і
повені.
З метою підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру 10 жовтня 2018 року було
проведене штабне тренування з органами управління та силами цивільного
захисту Жмеринської районної ланки Вінницької територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних погодних
умовах осінньо-зимового періоду за темою: «Дії органів управління та сил

цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо дій в складних
умовах осінньо-зимового періоду».
Під дії воєнного стану на території області в районі проведено штабне
тренування з органами управління цивільного захисту єдиної державної системи
цивільного захисту щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на
режим функціонування в особливий період.
Резервний фонд районного бюджету для запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій в 2018 року становив 672 тис. гривень. Надзвичайних
подій в районі не виникало, кошти виділялися в сумі 20 тис. грн. на придбання
житла багатодітній родині, майно якої було знищено пожежею.
Здійснюється контроль за наявністю і фактичним технічним станом
захисних споруд, їх належним утриманням та експлуатацією, встановлення
рівня готовності до використання за призначенням, завершено технічну
інвентаризацію 10 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на
обліку. Проведено розрахунки найпростіших укриттів по кожному населеному
пункту для укриття населення та доведено відповідні завдання щодо їх
використання.
Сектором з питань цивільного захисту відпрацьовано документи з
планування діяльності Жмеринської районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Вінницької області, організації
оповіщення та інформування, стану інженерного захисту, організації заходів з
евакуації, стану організації медичного забезпечення, санітарного та епідемічного
благополуччя населення, створення, збереження та використання матеріальних
резервів необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій, організації робіт з
попередження та реагування на надзвичайні ситуації.
Навчання населення діям, під час виникнення надзвичайних ситуацій,
проходить згідно плану - графіку проведення практичної підготовки осіб
керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах,
організаціях Жмеринського району.
Підготовку керівних кадрів та фахівців у сфері цивільного захисту, яку
забезпечує навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Вінницької області, згідно Плану комплектації кадрів у 2018
році районом виконано на 107 %.
З метою роз’яснення державної політики, спрямованої на забезпечення
безпеки та захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій
в районі проведено Місячник цивільного захисту. В районних загальноосвітніх
навчальних закладах
здійснювалось навчання
дітей
поводженню
в
екстремальних умовах в рамках заходів „Дні цивільного захисту ”, в дошкільних
навчальних закладах „Тиждень безпеки дитини”.
В засобах масової інформації, на сторінках міськрайонної газети
«Жмеринський меридіан» та на сайті висвітлювалась інформація щодо
роз’яснення правил поведінки в екстремальних ситуаціях і надання допомоги
постраждалим.

Управління агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації

