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Публічний звіт  

першого заступника голови Ямпільської районної державної адміністрації 

Вінницької області  

 

МАЙОРОВОЇ ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

 

На підставі статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», «Про Державний бюджет України 

на 2017 рік», «Про державну підтримку малого підприємництва», районною 

державною адміністрацією у 2019 році розроблені та подані на затвердження 

районною радою ряд галузевих програм, які реалізовувались у 2019 році та будуть 

реалізовуватись у 2020 році. Відповідно до частини третьої статті 45 Закону 

України від 10.12.2015 № 889Л/ІН «Про державну службу» та на виконання 

Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 

20.12.2016 № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного 

звіту керівника органу виконавчої влади», з метою належного інформування 

громадськості про підсумки діяльності Ямпільської районної державної 

адміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2019 році.  

Ямпільська  районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження, 

делеговані  районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм 

соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту 

населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших. 

На території району забезпечується виконання Конституції, Законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

 органів виконавчої влади та виконання заходів Стратегії регіонального розвитку 

Вінницької області на період до 2022 року.  

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 

відображення в розпорядженнях районної державної адміністрації. Актуальні 

питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії районної державної 

адміністрації, на нарадах із залученням начальників управлінь і відділів, сільських 

голів, депутатів районної ради, керівників підприємств, установ та представників 

громадських організацій району. 

Виконання власних повноважень районної державної адміністрації і 

делегованих районною радою були спрямовані на всебічне задоволення прав і 

свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Збір ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 11 тис. 

га. де намолочено 58 тис. тонн зерна із урожайністю 53 цнт/га.  

Виробництвом молока і м’яса яловичини в районі займаються 8 

агроформувань, в яких утримується 8,7 тис. голів ВРХ. 

Виробництвом м’яса свинини в районі займається 8 агроформувань. 

Загальна кількість поголів’я свиней складає 3,3 тис. голів, овець та кіз 354 голів. 
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Сьогодні, поступово, але впевнено відроджується галузь садівництва. Під 

багаторічними насадженнями маємо близько 742 га, із яких горіхоплідних – 368 га 

та 374 га зерняткових та кісточкових. 

Протягом останніх років агроформування району суттєво оновили 

машинно-тракторний парк та продовжують успішно реалізовувати інвестиційні 

проекти. Так, в 2019 році придбано 119 одиниць сучасної високопродуктивної 

техніки на суму 105,5 млн. грн. 

Крім того, ТОВ «Наталка» с. Цекинівка інвестували 9,5 млн. грн. в 

будівництво зрошувальної системи для поливу с/г культур на площі 140 га.  

У ФГ «Лан» встановили дві  холодильні установки  для зберігання 300 тонн 

фруктів, вартістю 2,5 млн. грн. 

         ПрАТ «ПК «Поділля»  філія   Дзигівка  СГД   с. Клембівка завершили 

реконструкцію і модернізацію тваринницьких приміщень для утримання 320 голів 

нетелів, вартістю 3,7 млн. грн. 

Такі високі результати досягнуті лише завдяки знанням, працелюбності, 

любові до рідної землі та умілому господарюванню наших аграріїв. 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Промисловими підприємствами району за січень – грудень 2019 року 

виготовлено продукції у фактичних цінах на 221023,8 тис. грн. 

У січні - грудні 2019 р. обсяг виробленої продукції у розрізі підприємств 

становить: 

- ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», - 75186,8 тис. грн.  обсяг 

продукції порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшився на 12633,7 тис. 

грн., що становить 120,2%.  

- ТОВ «Ямпільський маслосирзавод» - 57822,0 тис.грн. обсяг продукції 

порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшився на 11999,6 тис. грн., що 

становить 126,2 %.  

- ПП «Каменяр» - тимчасово призупинив діяльність 

- СТОВ «Писарівка» - 7774,2 тис.грн., що більше на 2978,1 тис. грн., і 

становить 162,1 % до відповідного періоду минулого року. 

- СТОВ «Нива» - 2896,0 тис.грн., що в порівнянні з минулим роком менше 

на 111,0 тис. грн. і становить 96,3 % до обсягу відповідного періоду минулого 

року. 

- ПАТ «Ямпільський кар’єр» - 1541,3 тис.грн., що становить 76,4 % та 

менше на 475,1 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

- Також, за даними Головного управління статистики у Вінницькій області 

до основного кола звітуючи у 2019 році включено ТОВ «Грін Агро Сервіс». 

Підприємство займається виробленням сонячної електроенергії. Так за звітний 

період виготовлено продукції у фактичних цінах на суму 75803,5 тис. грн.    

 

БЮДЖЕТ 

Зважаючи на те, що основою  виконання будь-яких повноважень є наявність 

фінансових ресурсів свій виступ продовжу із аналізу виконання бюджету району. 
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За 2019 року до зведеного бюджету району поступило доходів 123 млн. 400 

тис. грн. ( в 2018 році – 109.8 млн. грн..) при плані  на період 121 млн. 100 тис. 

грн., або понад план забезпечено надходжень на 2 млн. 300 тис. грн. 

Як і в минулому 2018 році, так і протягом 2019 року вчасно отримуємо з 

державного бюджету міжбюджетні трансферти: базова дотація, освітня та 

медична субвенція яких за звітний період надійшло майже 220 млн. 800 тис. грн.  

( в 2018 році 214,7 млн. грн.). 

На фінансування видатків бюджету району по загальному фонду у 2019 році 

направлено 345 млн. 100 тис. грн. ( в 2018 році 330.7 млн. грн.), які використані 

головними розпорядниками коштів. 

 

ОСВІТА 

У районі функціонують 22 заклади загальної середньої освіти:з них –7 – 

опорних закладів загальної середньої освіти, 15 – філій  в яких навчається 3385 

учнів та 2 - позашкільних навчальних заклади. 

Дошкільну освіту надають 18 закладів у яких здобувають дошкільну освіту 

1017 дітей.  

Із метою стабільного функціонування закладів загальної середньої освіти 

району проведено модернізацію та поповнення матеріально-технічна база 

навчальних закладів. Зокрема: 

Заходи з енергозбереження в ОНЗ ЗЗСО І – ІІІ ст. с. В.Кісниця, в філії ЗСО 

І-ІІ ст. с. Писарівка – на загальну  суму 561,3 тис. грн. 

Будівництво полів із штучним покриттям в ОНЗ НВК: ЗЗСО І ст.- гімназія  

Ямпільського району , ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Довжок, ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ст. с. 

В.Кісниця, реконструкція ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Клембівка – на загальну  суму 

1087,2 тис. грн. 

Придбання службового житла для педагогічних працівників – 3000,0 тис. 

грн. 

Проведення реконструкції ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Клембівка, ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ 

ст. с. Довжок  – на загальну  суму 2610,0 тис. грн. 

Проведення капітального ремонту ОНЗ  ЗЗСО  І - ІІІ ст. с. Дзигівка, філія 

ЗСО І-ІІ ст. с. Буша , філія ЗСО І-ІІ ст. с. Гальжбіївка  – на загальну  суму 1038,5 

тис. грн. 

Проведення поточного ремонту філія ЗСО І-ІІ ст. с. Буша , філія ЗСО І-ІІ ст. 

с. Цекинівка, філія ЗСО І-ІІ ст. с. Миронівка, філія ЗСО І-ІІ ст. с. Гонорівка – на 

загальну  суму 520,2 тис. грн. 

Капітальний ремонт будівлі , з будівництвом спортмайданчика ОНЗ ЗЗСО І-

ІІІ ст. № 2    ім. І. Богуна  м.Ямпіль (проект ДФРР) – на загальну  суму 3100,0 тис. 

грн. 

Проведення реконструкції будівлі корпусу №1 ОНЗ НВК: ЗЗСО І ст.- 

гімназія  Ямпільського району – на суму 299,9 тис. грн. 

         Придбано: 

-  природничо-математичні кабінети на суму – 1671,0 тис. грн.;  

-  комп’ютерні  класи – 392,7 тис. грн..  

-  спецавтомобіль для ІРЦ – 1097 тис. грн. 

 Завдяки реалізації програми «Шкільний автобус» організовано підвіз 547 

дітей та 84 вчителів до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Для 
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цього задіяно 11 автобусів. Підвезенням охоплено 100% учнів та працівників 

навчальних закладів. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

КНП «Ямпільська ЦРЛ» - це потужне комунальне некомерційне 

підприємство, де надається стаціонарна, амбулаторна та невідкладна допомога 

населенню Ямпільського району з ліжковим фондом 143 ліжка. 

В 2019 році  на завершення капітального ремонту хірургічного відділення 

використано 1 826,6 тис. грн., з них за рахунок.  за рахунок фонду соціально-

економічного розвитку – 1075,7 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету – 750,9 

тис. грн. 

На базі хірургічного відділення облаштовано сучасне відділення 

анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, яке обладнано сучасним 

обладнанням, також створено сучасні умови для клінічної лабораторії, яка 

дооснащена сучасним обладнанням. 

З фонду соціально-економічного розвитку виділено кошти на придбання 

медичного обладнання для хірургічного відділення та для відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії на суму 1236,4 тис. грн.  

А саме придбали наступне обладнання: 

3 електрокардіографа «Юкард-100» ; 

- 2 дефібрилятора, 8 моніторів пацієнта, 2 ларингоскопа, 1 центральну 

станцію моніторингу, 1 відеоендоскопічний комплекс для проведення 

гастроскопії та колоноскопії.  

- Відсмоктувач медичний, станція інфузійна, насос щприцевий, насос 

інфузійний, електрокардіограф, стерилізатор повітряний, шафа медична, камера 

ультрафіолетова, ліжка функціональні,возик для транспортування, операційні 

столи, світильники операційні. 

На завершення капітального ремонту неврологічного  відділення  

використано в 2019 році 1764,7 тис. грн. з фонду соціально-економічного 

розвитку. 

Встановлено системи пожежної сигналізації 5-ти поверхової будівлі та 

хірургічного корпусу, що дасть можливість дотримання норм пожежної безпеки 

на суму 986,1 тис. грн. з фонду соціально-економічного розвитку.  

На теперішній час проведено облаштування комп’ютерною технікою 

робочих місць лікарів, з цією метою  закуплено на 596 тис. грн. комп’ютерної 

техніки. Всі робочі місця лікарів підключені до медичної інформаційної системи 

Завершено облаштування критого під’їзду до відділення екстреної 

невідкладної допомоги, на яке використано 350 тис. грн. з місцевого бюджету та 

власних коштів лікарні. 

На теперішній час проводиться підготовка до підписання угод з 

Національною службою здоров'я України. 

 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ 

 

Розвиток галузі культури - один із основних напрямків роботи районної 

державної адміністрації,  щодо виконання делегованих районною радою  

повноважень.    



5 

 

Народ який цінує свою культуру та традицію, має шанс на щасливе 

майбутнє. І саме дана галузь має забезпечити духовний, культурний та 

моральний розвиток жителів Ямпільщини. 

Вже традиційно проводяться обмінні концерти між сільськими громадами 

на День села, щорічні фестивалі та мистецькі конкурси. Підготовка та проведення 

державних та народних святкувань. 

Неможна  незгадати про спадок минулого – це наші будівлі, двох та 

трьохповерхові будинки культури, які сьогодні потребують визначення. Бо зі 

зменшенням населення на селі, вони сьогодні напівпорожні і потребують 

капіталовкладення. 

Разом з тим, проведено реконструкцію покрівлі Ямпільського РБК на суму 

642 тис. грн., проведено капітальний ремонт приміщення малого залу та 

вестибюлю РБК на суму 165 тис. грн., проводиться ремонт частини музею 

образотворчого мистецтва. 

Протягом 2019 року зроблено ремонтів в закладах культури району на суму 

1,95 млн. грн., в тому числі з місцевих бюджетів 1,37 млн. грн., за рахунок грантів 

– 287 тис. грн., інші кошти 292,4 тис. грн. 

Протягом 2019 року придбання для закладів культури району складає 580,5 

тис. грн., в тому числі з місцевих бюджетів 461,1 грн., гранти 56,4 тис. грн., інші 

кошти 63 тис. грн.. 

Маючи унікальні природні ландшафти та історичну спадщину неможна 

забувати і про розвиток туризму в районі. Це має стати пріоритетним напрямком 

роботи у галузі культури в 2020 році. 

Укладено угоду з Національним науково-дослідним реставраційним 

центром України, про дослідження, консервацію та реставрацію музейних 

предметів, та заплановано консервативно-реставраційні роботи по музею на  2020 

рік.   

Підписана угода, по реалізації спільного проекту розвитку сільського 

туризму, програми територіального співробітництва країн Східного партнерства 

«Україна – Молдова». 

 

РОЗВИТОК МОЛОДІ І СПОРТУ 

Одним з головних напрямків діяльності відділу в галузі молодіжної 

політики та спорту є реалізація державних програм стосовно сім’ї, дітей і молоді, 

розвитку фізичної культури і спорту. 

 В районі діє молодіжна громадська організація «Форпост»,  молодіжна 

козацька організація «Подільська січ», вихованці яких є переможцями обласних 

та Всеукраїнських змагань.  

Активно проводить роботу учнівський Центр волонтерського руху, який є 

ініціатором благодійних акцій по збору коштів для наших бійців у АТО. 

Разом з тим, відділ сприяє розвитку обдарованих та талановитих дітей, 

організовує районні заходи для дітей даної категорії. 

Ще одним напрямком роботи відділу є багатодітні сім’ї, яких в районі 

налічується 364, де виховується 1214 дітей.  

У 2019 році трьом матерям району присвоєно звання «Мати героїня». 

Проводиться активна робота по оздоровленню дітей різних категорій. 

Гордістю району є спортивні клуби, що діють на території району, 
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вихованці дитячо-юнацької спортивної школи  неодноразові переможці обласних 

та Всеукраїнських спортивних змагань.  

Для розвитку спортивної галузі, за рахунок субвенції на соціально-

економічний розвиток району, побудовано у м. Ямпіль  два спортивних 

майданчика із штучним покриттям та у с. Клембівка, В.Кісниця - ще два 

спортивних майданчика для занять ігровими видами спорту .  

 

 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

В 2019 році в службі у справах дітей на обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування перебувало - 73 дітей.  

97,2% даної категорії дітей влаштовані до сімейних форм виховання, 1,4% 

проживають і виховуються в державному закладі, 1,4% навчаються у професійно-

технічних закладах. 

На території району функціонують 2 дитячих будинки сімейного типу та 3 

прийомні сім’ї, в яких проживає та виховується відповідно 13 та 6 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Окрім того, службою ведеться облік дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

На виконання районної програми «Подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2018-2020 роки» протягом 2019 року проведено 18 заходів, на 

що використано 60.0 тис. грн. 

Сьогодні, одним із основних наших завдань є створення таких умов, аби 

жодна дитина не залишилась без належної уваги зі сторони влади. 

 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА 

МОЛОДІ 

Однією з пріоритетних категорій клієнтів центру залишаються сім’ї в 

складних життєвих обставинах, здійснення оцінки потреб дитини/сім’ї та надання 

їм соціальних послуг.  

Відпрацьовано механізм підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, що дало 

можливість забезпечити контроль за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Соціальними послугами охоплено 

100 % неповнолітніх умовно засуджених осіб.  

Активізовано роботу щодо профілактики правопорушень, пропаганди 

здорового способу життя, планування сім’ї та збереження репродуктивного 

здоров’я. Соціальними послугами охоплено 100 % сімей, що фактично 

проживають на території району, діти з яких перебувають в закладах державного 

утримання.  

 

НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Кожного року ми намагаємося вживати все більше заходів для надання 

людям якісних послуг, наближення їх до громадян, саме тому у 2015 році 

Ямпільською райдержадміністрацією було ініційовано створення Центру надання 
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адміністративних послуг. З районного бюджету виділено кошти в сумі 442,0 тис. 

грн. для проведення ремонту приміщення, придбання меблів та комп’ютерної 

техніки. 

З метою подальшого покращення роботи центру та якісного обслуговування 

населення району у 2016 році Центр надання адміністративних послуг було 

передано до виконавчого комітету Ямпільської міської ради. 

Цього року Центром надання адміністративних послуг було надано за 12 

місяців 16921 послуг , з них: державної реєстрації нерухомого майна – 9406 

послуг, видачі витягів та довідок державного земельного кадастру – 2218 послуг, 

реєстрація підприємницької діяльності – 159  послуг з них відкрили свою 

діяльність 45 та припинили свою діяльність 53 фізичних осіб та 1 юридична 

особа, видача довідок про склад зареєстрованих та реєстрація місця проживання 

фізичних осіб по місту Ямпіль склала – 4833 послуг та видачі довідок архівного 

відділу Ямпільської райдержадміністрації – 305 довідок.  

Протягом року була проведена робота по підключенню реєстратора місця 

проживання фізичних осіб до реєстру територіальних громад, на початку року 

придбано зчитувач ІД- карток. Згідно змін до законодавства щодо державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державні реєстратори пройшли 

верифікацію, чим підтвердили свої професійні навики. Також було проведено 

роботу по підключенню державних реєстраторів до державних реєстрів згідно з 

чинним законодавством, а саме: реєстр актів цивільного стану, державний реєстр 

довіреностей, державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та 

громадських формувань. 

Налагоджено робота з прийому документів для реєстрації громадських 

формувань Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Кількість звернень громадян. 

Всього в управління соціального захисту райдержадміністрації звернулось  - 

470 осіб, з них: усних - 260 осіб; письмових  - 210 осіб. В основному звернення 

стосувались питань: 

                  - щодо надання матеріальної допомоги; 

                  - щодо компенсації за тверде паливо; 

                  - щодо нарахування житлової субсидії; 

                  - стосовно правильності призначення соціальних допомог; 

                  - щодо права користування пільгами. 

Кількість отримувачів соціальних допомог. 

Протягом 2019 року УСЗН Ямпільського району було прийнято та 

призначено різні види соціальних допомог в кількості 3398 особам, та 

профінансовано на суму 60111.7 тис. грн.., а саме: 

- Державна допомога сім’ям з дітьми – 1797 осіб, профінансовано 25431,7 

тис. грн.. 

- Державна допомога малозабезпеченим сім’ям – 386 осіб, профінансовано 

17032.2 тис. грн.. 

- Державна допомога інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам – 462 особи, 

профінансовано 10708,3 тис. грн.. 

- Державна допомога по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок 
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психічного розладу – 63 особи, профінансовано  1654.7 тис. грн. 

- Інші соціальні допомоги  - 690 особи, профінансовано  5284.8 тис. грн.. 

Стан призначення житлових субсидій. 

За 2019 рік: призначено субсидій на суму – 14262,9 тис. грн., 

профінансовано  субсидій на суму – 14262,9 тис. грн., заборгованість  - 0.0 тис. 

грн., кількість сімей, які звернулись – 4246 осіб. 

Компенсаційні виплати внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на грудень місяць 2019 року на обліку в управлінні соціального 

захисту населення перебувають  - 58 сімей ( 94 особи).  

За 2019 рік  оплату житлово-комунальних послуг виплачено щомісячної 

адресної допомоги в сумі 466.4 тис. грн. 

 

Контроль за соціальними виплатами 

По забезпеченню контролю над цільовим використанням державних коштів 

сектором державних соціальних інспекторів УСЗН проведено в межах 

повноважень 1647 обстежень сімей з метою визначення їх права на призначення 

різних видів державних соціальних допомог, житлових субсидій.  

За результатами здійснених перевірок виявлено ряд порушень: а саме 

неадекларована заробітна плата; надання майна в оренду; продаж продукції 

тваринництва; надана інформація з ЦЗ про припинення реєстрації безробітного та 

його не працевлаштування, що вплинуло на отримання соціальної допомоги, та 

інше. 

Внаслідок чого, було виявлено переплат державної соціальної допомоги та 

житлової субсидії на суму 193,0 тис. грн.  

Із них повернуто до державного бюджету кошти в сумі 140,8 тис. грн. 

 

Відповідно до нормативно-правового забезпечення та чинного 

законодавства України відносно пільгових категорій населення, на обліку в 

управлінні соціального захисту населення Ямпільської РДА перебувають: 

1254 ветеранів війни, з них 399  - учасники бойових дій із числа учасників 

антитерористичної операції на сході країни, 3528 дітей війни, 3171 ветерани 

праці, 126 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 69 

ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, інвалідів 

військової служби, 451 - сільські педагоги, бібліотекарі, медики, працівники 

культури на пенсії, 1209 членів багатодітних сімей. 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд. 

Згідно Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

міжміських внутрішньо обласних маршрутах загального користування, 

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації В. 

Коровія від 13 квітня 2016 року № 230 «Про забезпечення пільгового проїзду 

окремих категорій громадян» за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету 

місцевим бюджетам, відшкодовано перевізникам втрати на суму 166,5 тис. грн.  

На виконання районної Програми забезпечення та фінансової підтримки 

приміських перевезень по Ямпільському району на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням 26 сесії районної ради 7 скликання №277 від 30.05.2018 року, 

перевізнику ПрАТ «АТП 10551» проведено відшкодування втрат на суму 625,6 
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тис. грн. за перевезення окремих категорій громадян автотранспортом 

приміського сполучення у 2018  - 2019 роках.  

На реалізацію завдань Програми фінансової підтримки експериментальних 

приміських автобусних маршрутів по Ямпільському району на 2019 рік,  

проведено компенсацію збитків за рахунок коштів районного бюджету згідно з 

Порядком розрахунку та проведення компенсаційних  виплат для забезпечення та 

фінансової підтримки експериментальних приміських автобусних маршрутів по 

Ямпільському району на 2019 рік на суму 371,7 тис. грн. 

Пільги зі сплати за житлово-комунальні послуги. 

За користування житлово-комунальними послугами за рахунок субвенцій з 

державного бюджету надано пільг на суму 1147,1 тис. грн.  

На протязі звітного періоду особам, які мають право на пільги відповідно до 

законодавства, нарахована компенсація за придбання твердого палива і 

скрапленого газу та видано твердого палива на суму 2329,1 тис. грн.  

Забезпечення технічними  та іншими засобами реабілітації. 

За звітний період року укладено 118 договорів з підприємствами на 

виготовлення технічних засобів реабілітації та ортопедичних виробів за 

індивідуальним замовленням осіб з інвалідністю. Профінансовано для проведення  

оплати за виготовлені ТЗР та ортопедичні вироби 1751,3 тис. грн. Особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю видано 812 направлень на забезпечення 

технічними засобами реабілітації та ортопедичними виробами. 

Компенсаційні виплати та грошові допомоги. 

Особам з інвалідністю проведено виплату у сумі 34,8 тис. грн. компенсації 

на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування. 

За рахунок коштів районного бюджету на виконання Програми на 

відшкодування видатків, надання послуг, проведення обліку та розрахунків по 

зубопротезуванню пільговим категоріям громадян на 2019 – 2020 роки виплачено 

94,6 тис. грн. 

На виконання Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» щодо виплати 

разової грошової допомоги до 5-го травня, перераховано кошти на суму 1216,0 

тис. грн., у числі одержувачів 292 учасника антитерористичної операції на сході 

країни. 

На виконання Районної цільової програми надання грошової допомоги 

соціально незахищеним верствам населення на 2016 – 2020 роки виділено 1100,0 

тис. грн. 

На навчання протягом І та ІІ семестру 2018-2019 навчального року на 

контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів 

Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, в межах коштів, виділених з 

обласного бюджету на вказані цілі нарахована сума 31,9 тис. грн.(1.Галаган 

Катерина Олександрівна, донька учасника бойових дій Галагана Олександра 

Парфенійовича, профінансовано на суму – 17830.00 тис. грн..; 2.Барібан Діана 

Володимирівна, донька учасника бойових дій Барібана Володимира 

Володимировича, профінансовано на суму – 14051.08.)  
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Робота відділу питань праці та соціально-трудових відносин. 

За 2019 рік зареєстровано:    колективних договорів  - 10;   зміни до 

колективних договорів – 8. 

Кількість виступів у засобах масової інформації з питань охорони праці та 

безпечної життєдіяльності населення- 13.  

Проведено семінарів-нарад з керівниками підприємств, спеціалістами – 1. 

Забезпечено проведення районної комісії з питань заборгованості із виплати 

заробітної плати – 2 . 

Пройшли навчання з початку року – 215 чоловік. 

Проведено засідань координаційної ради з питань безпечної 

життєєдіяльності населення – 2. 

 

КУ «Ямпільський територіальний центр соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» 

За своєю функцією охоплює 1061 особу. 

По відділенню соціальної допомоги вдома знаходиться  - 645 осіб, у 

відділенні стаціонарного догляду  - 20 осіб. 

Відділення стаціонарного догляду 

В приміщенні відділення стаціонарного догляду с. Дзигівки, яке 

розраховане на 20 ліжко-місць, активно проходять роботи з капітального ремонту, 

для покращення стандартів якості надання соціальних послуг одиноким 

непрацездатним громадянам, що потребують постійного стороннього догляду.  

  Залучено  всього 375.0 тис. грн., в тому числі з районного бюджету  - 125,0 

тис. грн., з обласного бюджету – 250.0 тис. грн. 

 Проведено ремонтні роботи кімнати відновлювальної терапії та замінено 

систему опалення. 

Платні  соціальні послуги 

Відділенням соціальної допомоги вдома охоплено – 41 особа на суму  - 

21492 тис. грн. 

Відділенням стаціонарного догляду охоплено – 3 осіб на суму – 45231 тис. 

грн., охоплено 13 осіб, на суму 1260 грн. 

 

 

РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

 

У 2019 році у Ямпільській районній філії Вінницького обласного центру 

зайнятості було зареєстровано 2554 громадян, з яких 1772 отримали статус 

безробітного. За сприяння районної служби зайнятості працевлаштовано 1250 

осіб, з яких 611 мали статус безробітного (рівень працевлаштування – 48,9%), що 

є одним із найкращих показників у Вінницькій області. 

Кількість безробітних, які проходили професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2019 році становила 172 осіб. Рівень 

працевлаштування після навчання – 98%. 

Як не прикро, але рівень заробітної плати в районі потребує підвищення. 

Тому, протягом звітного періоду ми активно вишукували шляхи зростання 

оплати праці, проводили наради та співбесіди. Нажаль питання залишилось 

відкритим. 
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За 2019 рік сума на виплату допомоги по безробіттю становить – 16,0 млн. 

грн. 

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
Загальна кількість пенсіонерів по району в 2019 році становила 11 тисяч 600 

осіб. 

Середня пенсія з 1 січня 2020 року становить 2276 грн. Відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» здійснено перерозподіл пенсій. 

 

ДОРОГИ 

На будівництво, ремонт та утримання доріг комунальної власності району у 

2019 році територіальними громадами в загальній сумі використано майже 2,9 

млн. грн., у  тому числі 310,0 тис. грн. - позабюджетні кошти. За рахунок цих 

коштів проведено поточний, ямковий ремонти доріг, грейдерування вулиць, 

загальною площею близько 132,0 тис. кв. м.  

Велику частину роботи виконано Ямпільським Дорожньо-Ремонтним 

Пунктом філії «Томашпільський райавтодор» на дорогах загального 

користування, на що використано коштів в сумі 17,1 млн. грн., а це – 98,1 км. 

 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

У 2019 році продовжено будівництво багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ямполі, згідно Регіональної цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла у Вінницькій області. 

     З районного бюджету виділено кошти в сумі  3,0 млн. грн., і передані як 

інша субвенція обласному бюджету через КО «Обласний фонд сприяння 

інвестиціям та будівництву» для дольової участі у будівництві будинку. В 

наступному році у І кварталі планується готовність будівлі до здачі в 

експлуатацію.   

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 

Райдержадміністрацією спільно з районною радою прийнято рішення про 

розроблення нових генеральних планів населених пунктів Ямпільського району. 

Адже усі наявні генеральні плани хоча і є діючими, але застарілі для 

використання. 

Протягом 2019 року укладено з ПрАТ «Науково-виробничою компанією 

«Світязь» та ТОВ «Аналітика»  договори з громадами району і профінансовано  

915.996 тис.грн на виготовлення топографічних планів населених пунктів  

Ямпільського району. 

       Проводиться взаємна співпраця з ПрАТ «Науково-виробничою 

компанією «Світязь» та ТОВ «Аналітика» по узгодженню остаточних меж 

населених пунктів  та виконанню нового етапу робіт – виготовлення генеральних 

планів населених пунктів громад Ямпільського району.  

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОБОРОННА РОБОТА 

При районній державній адміністрації створена та діє районна комісія з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
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За звітний період організовано та проведено 29 засідань районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  на яких 

розглянуто 52 питання (25 - планових, 27 – позапланових). 

За рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій з 

резервного фонду районного бюджету було виділено кошти в сумі 310,800 тис. 

грн. 

При райдержадміністрації сформований та протягом року активно працював  

штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

З метою набуття практичних навичок і вмінь у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, було організовано та проведено ряд штабних тренувань з 

органами управління та силами цивільного захисту Ямпільської районної ланки 

Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту, в яких прийняли участь 151 особа. 

 Відповідно до плану комплектування слухачами з функціонального 

навчання у сфері цивільного захисту на 2019 рік, за звітний період 

організовувались виїзні навчання на базі районної державної адміністрації, 

здійснювався методичний супровід підприємств, установ та організацій, що 

проводять спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту на 

безоплатній основі. У 2019 році план проходження керівним складом та 

фахівцями району навчання з питань цивільного захисту виконано на 103%. 

З метою підвищення рівня знань безпеки життєдіяльності людей, отримання 

навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях, з 17 вересня по 17 жовтня поточного 

року організовано та проведено заходи до «Місячника цивільного захисту» із 

залученням районних спеціалізованих служб цивільного захисту, галузі освіти, 

підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, засобів масової 

інформації. 

Протягом року на території Ямпільського району здійснено обстеження 

приміщень, розташованих у цокольних, підвальних, перших поверхах будівель і 

споруд державної та комунальної форми власності а також проведено оцінки 

стану готовності 32 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на 

обліку. 

 

Ямпільська районна державна адміністрація впродовж 2019 року  тісно 

співпрацювала з районною радою, депутатським корпусом, сільськими та міською 

радами для вирішення на засадах взаємопорозуміння  інтересів територіальних 

громад. Без цієї  взаємодії ми ніколи не змогли б наблизитись ні на крок до тих 

результатів, яких досягнув  наш  район  за 2019 рік. 

Протягом 2019 року на соціально – економічний розвиток Ямпільського 

району використано коштів в сумі 50,3 млн. грн. в тому числі  

В галузі освіти – 13,8 млн. грн. 

В галузі охорони здоров’я – 1,8 млн. грн. 

В галузі культури – 1,3 млн. грн. 

Соціальний захист – 565,1 тис. грн.. 

Економічна діяльність – 28.6 млн.грн. 
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Попри позитивні результати роботи в певних напрямках, залишається ще 

багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно, тому закликаю всіх до тісної 

співпраці. 

 


