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Забезпечення:

- реалізації державної політики на території  району;

- соціально-економічного та культурного розвитку  району;

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.

І. РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ



ІІІ. СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ

Голова РДА 

Заступник голови РДА
Заступник голови РДА-

керівник апарату

Управління соціальної та 
молодіжної політики

Фінансове управління

Управління освіти,
фізичної культури 

та спорту

Відділ містобудування,
архітектури,

житлово-комунального 
господарства, інфраструктури 

та будівництва

Відділ цивільного захисту, 
оборонної роботи 

та взаємодії
з правоохоронними органами

Відділ культури і туризму

Архівний відділ

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг

Відділ з питань 
Державної реєстрації

Служба у справах дітей

Секретар керівника

Відділ організаційної 

роботи

Сектор управління 

персоналом

Загальний відділ

Юридичний відділ

Відділ фінансового 

забезпечення

Відділ ведення 

Державного 

реєстру виборців

Водій легкового 

автомобіля

Сторож

Сектор з питань внутрішньої

політики  та зв’язків

із засобами масової інформації 

і громадськістю

Головний спеціаліст з

питань контролю 

Головний спеціаліст з

питань режимної 

та секретної роботи

Головний спеціаліст з

питань мобілізаційної 

роботи

Завідувач господарством

Прибиральник 

службових приміщень

47

Управління агропромислового  
та економічного розвитку

9

14

7

3

3

3

3

4

5

4

1

3

2

3

3

3

3

1

1

1

2

1

1

1

1

2

Гранична чисельність: - апарату - 31 одиниця

- структурних підрозділів - 102 одиниці



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р.

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невикона

ння

1.Забезпечення громадської 

безпеки:

- Забезпечення роботи 

районної комісії з питань 

техногенної-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

2.Територіальна оборона:

- Підготовка та навчання 

населення діям у 

надзвичайних ситуаціях

3.Надання шефської 

допомоги військовій частині 

4050 (1619) Збройних Сил 

Украйни

1. Проведено - 16 засідань районної комісії з питань ТЕБ та

НС розглянуто - 39 питань, (з них позапланових - 19), у тому

числі направлених на:

- ліквідацію надзвичайних ситуацій  - 6;

- виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій  

– 33; 

2. Пройшли навчання 145 осіб, що склало 100% виконання 

плану комплектування;

3. У 2017 році військовій частині для проведення ремонтних 

робіт та облаштування побуту військовослужбовців 

перераховано 350 тисяч гривень.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають 

поставленій меті

 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 

запланованих)



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р.

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1.Забезпечення

виконання бюджету

Гайсинського району

по доходах та видатках

загального фонду

1.1.Забезпечення

виконання бюджету по

надходженню власних

доходів

Бюджет району по надходженню власних доходів за

2017 рік виконаний на 108,6% до уточнених

планових показників і становить 229,1 млн.грн..

До бюджету району надійшли додаткові кошти в

обсязі 18,2 млн.грн..

Бюджети 26 сільських рад виконані в повному

обсязі. До сільських бюджетів надійшли кошти в сумі

37,5 млн.грн., що на 7,7 млн.грн. більше в порівнянні

з 2016 роком.

Виконання міського бюджету становить 106,5% до

уточнених призначень, що становить 59,2 млн.грн.

Збільшилось надходження до районного бюджету в

порівнянні з 2016 р. на 49,4 млн.грн., а в порівнянні з

2015 р.на 117,2 млн.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ
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до бюджету Гайсинського району 

за 2015-2017рр. 



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1.2. Недопущення

виникнення

простроченої

кредиторської

заборгованості по

виплаті заробітної плати

працівникам бюджетних

установ та розрахункам

за спожиті енергоносії

Забезпечено фінансування бюджетних

установ та закладів району на суму 591,3

млн.грн., з врахуванням субвенцій з

державного бюджету на соціальний захист.

Відсутня прострочена кредиторська

заборгованість по виплаті заробітної плати та

розрахункам за енергоносії.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2. Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
та середнього бізнесу

 Станом на 01.01.2018 року зареєстровано діючих 2320

суб’єктів малого підприємництва: в тому числі 194 юридичних

та 2136 фізичних осіб-підприємців.

 Протягом 2017 р. розпочали діяльність 277 суб’єктів

господарювання (22- юридичних осіб та 255 - фізичних осіб-

підприємців).

Протягом 9 місяців 2017 року:

 Збільшено доходи бюджетів усіх рівнів від суб'єктів

малого і середнього підприємництва до 105,5 млн.грн (на 38%).

 Збільшено доходи до місцевого бюджету від суб'єктів

малого та середнього підприємництва до 47,8 млн.грн. (на

29,5%).

 Надходження_від 1665 суб'єктів підприємництва, які

працюють на спрощеній системі оподаткування склали 14,3

млн.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

3. Надання
якісних
адміністративних
послуг та спрощення
адміністративних
процедур

3.1 Покращення
матеріального-
технічного
забезпечення ЦНАПу

 Гайсинський Центр надання адміністративних послуг надає

98 послуг.

 Станом на 01.01.2018 року до Центру звернулось 29007 чол.,

що на 15826 послуг більше ніж за 2016 рік.

 Для спрощення процедури отримання послуг облаштовано

робоче місце для адміністратора, що здійснює видачу

витягів із Державного земельного кадастру, встановлено

платіжний термінал, створено комфортну зону очікування.

 На покращення матеріально-технічного забезпечення

Центру згідно Програми заходів для забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних послуг були виділені кошти

у розмірі 146,5 тис. грн. Було закуплено меблі, комп'ютерну

техніку, ліцензійне програмне забезпечення, облаштовано

дитячий куточок для відвідувачів з дітьми.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Центр надання адміністративних послуг



IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4.1 Розвиток
економіки у галузі
сільського
господарства

Рослинництво 

 Валове виробництво зернових культур в 2017 році складає

175 тис. тонн з урожайністю 57,4 ц/га на площі понад 30,5

тис. га.

 Цукрових буряків вирощено на площі 5573 га – 231,3 тис

тонн з урожайністю 415,0 ц/га.

 Вирощено насіння соняшника на площі 6184 га - 17,6 тис.

тонн з урожайністю 28,5 ц/га, що більше рівня досягнутого

за попередні 3 роки на 2,5%.

 Виробництво сої на площі 4757 га складає 8,2 тис. тонн з

урожайністю 17,3 ц/га.

 Протягом 2017 року сільськогосподарськими

підприємствами району було придбано 17 одиниць техніки

на суму 28 млн. грн. Із них 5 одиниць іноземного

виробництва на суму 19 млн. грн..

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4.2. Розвиток
економіки у галузі
сільського
господарства

Тваринництво

 По поголів'ю великої рогатої худоби та виробництву молока

район займає перше місце в області.

 Станом на 1 січня 2018 року у сільськогосподарських

формуваннях району утримується голів: великої рогатої

худоби – 7546, корів - 4723 та свиней – 1722.

 В сільськогосподарських підприємствах району збільшилося

поголів’я ВРХ на 164 голови до відповідного періоду

минулого року.

 З початку року вироблено молока 261,9 тис. цнт, що на 9,0%

більше проти минулого року.

 Зросла продуктивність корів на 44 кг. Надої на 1 корову

становлять 6040 кг.

 Збільшилися середньодобові прирости свиней на 10% і

становлять 214г. Прирости великої рогатої худоби

зменшились на 8% і становлять 632 г.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4.3. Розвиток
економіки у галузі
сільського
господарства

Орендні відносини

 У 2017 році загальна кількість укладених договорів

оренди землі власниками земельних часток (пай)

складає 21114 одиниць, що на 220 (або 1,1%) більше

від рівня 2016 року.

 Спостерігається також зростання відсотка нарахування

орендної плати від грошової вартості орендованих

земель на 4,3%, який фактично складає у 2017 році

130,1 млн.грн., або на 64,5 млн.грн., (на 98,3%) більше

від рівня 2016 року.

 Станом на 01.01.2018 року фактичний відсоток

виконання договірних зобов`язань від нарахованої суми

орендної плати складає 100 %.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Орендна плата
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Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

5. Розвиток
економіки у галузі
промисловості

 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,

послуг) без ПДВ та акцизу за січень-жовтні 2017 року

становить 1805,0 млн.грн., що в 1,9 рази більше рівня

відповідного періоду 2016 року.

 Обсяг реалізованої промислової продукції на одну

особу складає 26773,2 грн.

 Великі та середні підприємства району протягом

6 місяців поточного року отримали позитивний

фінансовий результат від звичайної діяльності до

оподаткування у сумі 4233,0 тис.грн., у т.ч.

- 5848,0 тис.грн. прибутків

- 1615,0 тис.грн збитків

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

6. Розвиток
економіки району у
галузі торгівлі та
сфери послуг

 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, за
січень-вересень 2017 року становив 258,5 млн.грн.,
що на 59,1 млн.грн менше відповідного періоду 2016
року.

 Обсяг реалізованих нефінансових послуг по
району за 9 місяців 2017 року становить 23,3
млн.грн., що на 4,2 млн.грн. більше відповідного
періоду минулого року.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Ціль 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

7. Здійснення 

заходів з 

підвищення 

енергоефективності 

та 

енергозбереження  

8. Забезпечення  

якісного питного 

водопостачання.

•Виконано роботи  по будівництву газових 

котелень для обігріву приміщень  НВК:  СЗШ І-ІІІ 

ст.- ліцей м. Гайсин,  ДНЗ №5 м.Гайсин, будівлі 

районної ради та райдержадміністрації .

•Функціонує котельня на альтернативному виді 

палива для ДНЗ №2 м.Гайсин

•На будівництво даних об’єктів використано 6,2 

млн.грн.

•Замінено вікна, двері, котли, утеплено фасади та

здійснено ремонт дахів у бюджетних закладах

району на суму 4,5 млн. грн. (9,5 млн.грн.

передбачено на 2018 рік)

• На виконання заходів районної програми “Питна

вода на 2017-2020 рр.”, використано

1776,422тис.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)



Заходи щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження
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Ціль 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Створення 
привабливих умов 
для залучення 
інвестицій в 
економіку району

 За січень-вересень 2017 року суб’єктами

господарювання в економіку району було залучено

344,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 137,0

млн.грн більше відповідного періоду минулого року.

 Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку

інвестування, станом на 1 вересня 2017 року, складає

950,7 тис.дол.США. До початку 2017 року відбулось

збільшення відповідних обсягів на 137,8 тис.дол.США.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Основні інвестиційні проекти  2017 року

- ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» - завершено 
будівництво другої черги зернового елеватора

потужністю 31 тис. тон. Вартість будівництва
склала майже 80 млн.грн. Даний проект дав 

змогу створити 20 нових робочих місць

- ТОВ «Гайсинський молокозавод» завершив 
будівництво цеху сушки підсирної сироватки

кошторисною вартістю 15,0 млн.грн., завдяки якому
створено 6 нових робочих місць;

- ПП «Гайсинський м’ясокомбінат» здійснив
закупівлю обладнання для виготовлення

мясних консервів, потужність якого становить 
150  тонн/рік.

- ПрАТ «Зернопродукт МХП» в с.Краснопілка здійснив
реконструкцію тваринницького приміщення для 

збільшення поголів’я корів на 200 одиниць. Вартість

проекту склала 12 млн.грн. 
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Ціль 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2.  Покращення
зовнішньоторгівельної
діяльності
підприємств

 Обсяги експорту товарів суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності району за 10

місяців поточного року склали 10692,9

тис.дол.США. та збільшились у 2,2 рази проти

відповідного періоду минулого року. Найбільша

частка експортованих товарів припадає на

продовольчі товари та сировину – 86,2%,

 Обсяги імпорту товарів склали

4837,8 тис.дол.США. і збільшились у 3,0 рази

проти відповідного періоду 2016 року. Частка

імпортованої машинобудівної продукції склала

45,8%, продукції нафтохімічного комплексу –

34,3%.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень 2017 року,тис.дол. США
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Ціль 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Захист 
навколишнього 
природного 
середовища.

 З метою уточнення переліку водних об'єктів

проведено інвентаризацію у кількості 302 одиниць,

право оренди яких може бути реалізовано на

земельних торгах.

 Для забезпечення безаварійної експлуатації

гідротехнічних споруд (гребель, водоскидів),

комісійно проведено інвентаризацію 258 об'єктів та

оформлено відповідні акти.

 У 2017 році проведено вибірково-санітарні рубки в

хвойних деревостанах на площі 68 га.

 Проведено оновлення даних паспортів по 38 місцях

видалення відходів, загальна площа яких складає

29,39 га.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Ціль 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Ліквідація  
стихійних 
сміттєзвалищ

2. Поводження з ТПВ

3. Утримання доріг  
та розвиток 
інфраструктури

За кошти отримані в результаті перемоги проекту «ЧИСТЕ 

МІСТО» в 14 обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад було придбано 1699 баків (по120літрів) 

на суму 800тис. грн. для збору твердих побутових відходів.

На міському сміттєзвалищі впроваджено технологію  

роздільного збирання ТПВ. 

В 2017році проведено ремонт дороги державного значення

Т-02-05 “Куна-Кунка” протяжністю 8,4 км. з залученням 

коштів  з державного бюджету у розмірі 45 млн.грн. за умови 

співфінансування (не менше 10%) з місцевих бюджетів.

•Проведено ремонт дороги в межах сіл Куна та Мар’янівка

протяжністю 2,15 км. на суму 5,2 млн.грн.

•Також на утримання доріг та розвиток інфраструктури в 2017

році було використано коштів в сумі 26,1 млн.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Ремонт доріг та заходи щодо запобігання негативного впливу відходів на 

навколишнє природне середовище
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Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконання

1 Підвищення якості

провадження освітньої

діяльності

1.1.Підвищення

показників рівня освіти

1.1. Здобувачами освіти отримано:

 базову загальну середню освіту – 465,

з них отримали свідоцтво з відзнакою – 14

 повну загальну середню освіту – 315, з них

 отримали Золоту медаль – 7

 отримали Срібну медаль – 4

 вступили до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 163 (52 %)

 Учні закладів загальної середньої освіти вибороли І місце

серед районів області у ІІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад, здобувши 43 призових місця

 Костенко Ольга Віталіївна, заступник директора з

навчальної роботи СЗШ І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин,

переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –

2016», учитель вищої категорії, має звання «Заслужений

учитель України», стала переможцем обласного конкурсу

«Людина Року» у номінації «Працівник освіти»

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій 

меті

 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 

запланованих)



ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ

Підвищення якості провадження освітньої діяльності 
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Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконання

1.2. Покращення умов 

навчання та виховання 

учнів навчальних 

закладів

 Завершальний етап будівництва СЗШ І-ІІІ ст..        

с Михайлівка – на 01.01.2018 року  використано 

коштів 4400,0 тис.грн,  в т.ч. з районного бюджету 

– 400,0 тис.грн.

 Оновлення комп’ютерної техніки у закладах освіти 

району (придбання комп’ютерних класів) –

 2557,0 тис. грн.

 Придбання двох автобусів для перевезення учнів –

 3397,0 тис. грн.

 Забезпечення безоплатного підвезення 569 учнів 

та вчителів до місць навчання та додому –

 2143,9 тис. грн.

 Забезпечення безоплатного харчування 2372 учнів 

 2968,8 тис. грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)



ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ

Підвищення якості провадження освітньої діяльності 



Завдання Результати Причини 

невиконання

2. Розвиток фізичної

культури та спорту

2.1. Покращення 

матеріально-технічної 

бази спортивної 

інфраструктури району

2.2. Розвиток і

популяризація фізичної

культури та спорту в

районі

 Будівництво та введення в експлуатацію 2 сучасних
спортивних майданчика на території міського стадіону
“Дружба” та НВК: СЗШ І-ІІІ ст.- гімназії м. Гайсин
(3,217 млн. грн.)

 Будівництво та введення в експлуатацію майданчика з
тренажерним обладнанням на території НВК: СЗШ І-ІІІ
ст.- гімназії м. Гайсин (956тис. грн.)

 В дитячо-юнацькій спортивній школі, в якій культивується

6 видів спорту, в 33 групах (17 груп початкової підготовки

та 16 груп попередньої базової підготовки) займається 440

дітей.

 Участь в 26 обласних та всеукраїнських змаганнях. І

призові місця вибороли 20 чол., ІІ місце – 25 чол., ІІІ

місце - 24 чол.

 В 15 сільських радах на громадських засадах з сільським

населенням фізичною культурою займаються учителя.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)
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Розвиток фізичної культури та спорту

Будівництво спортивних  та тренажерних майданчиків



Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

3. Забезпечення

високоякісної

медичної допомоги

КУ “ Гайсинський РМЦПМСД”

 Виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Програма

«Доступні ліки» - використано коштів 1150,4 тис. грн.

 Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за

рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп

населення та за певними категоріями захворювань – використано

649,5 тис. грн

 Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими

засобами на суму 77,0 тис.грн.

 Забезпечено слуховими апаратами 9 осіб на суму 168,6 тис. грн.

 Виконання програми «Місцеві стимули» - медичних працівників

забезпечено пільговим проїздом до міста роботи на суму 42 тис.

грн., 4 студенти – майбутні сімейні лікарі, навчаються за рахунок

місцевого бюджету, витрачено коштів – 73 тис. грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій 

меті

 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)
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Завдання Результати Причини 

невиконання

3. Забезпечення

високоякісної

медичної допомоги

Гайсинська центральна районна лікарня:

 Зниження рівня смертності населення від серцево-

судинної патології на 7,1% шляхом реалізації 

субпроекту Світового банку та урядової програми 

«Доступні ліки»; 

 Реімбурсація препаратів інсуліну – 614,5 тис грн. (з 

них 250,0 тис. грн. кошти районного бюджету);

 Медикаментозне забезпечення стаціонару – 422,3 

тис. грн. – 100,0% від річного запланованого 

обсягу. 

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій 

меті

 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)



КУ “ Гайсинський РМЦПМСД”

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ



Завдання Результати Причини 

невиконання

3.1. Покращення

матеріально-

технічної бази та

удосконалення

лікувально-

діагностичного

обладнання

КУ “ Гайсинський РМЦПМСД”

 Проведені ремонтні роботи в АЗПСМ: с.Зятківці, Носівці,

Кіблич, Степашки, Гранів, АЗПСМ №1 м.Гайсин, ФАП та

ФП: с.Ш-Мітлинецька, с.Мелешків, с.Нараївка, с.Бубнівка,

с.Чечелівка, с.Лад-Хутори, с.Митків, с.Басаличівка,

с.Жерденівка, с.Харпачка, с.Ш.Бондурі, с.Гунча, с.Адамівка,

с.Борсуки, с.Огіївка, с.Марʼянівка на суму 264 тис.грн.

 Закуплено медичне обладнання, інструментарій, реактиви,

дез.засоби на суму 164,6 тис.грн.

 Закуплено холодильники – 71 тис. грн.

 Придбано спецавтомобіль Шевроле Нива – 458 тис. грн.

 Придбано в 2017 році копмʼютерної техніки на суму

245,1 тис. грн.

 Встановлено програмне забезпечення «Медична

інформаційна система «МедЕйр» - 397,1 тис. грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)
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Завдання Результати Причини 

невиконання

3.1. Покращення

матеріально-технічної

бази центральної

районної лікарні

Гайсинська центральна районна лікарня:

 Проведені ремонти та реконструкція приміщень

відділень: акушерсько-гінекологічного, рентгеноло-

гічного, анестезіологічного, терапевтичного,

неврологічного, шкірновенерологічного кабінету -

604.7 тис. грн.;

 Введено в експлуатацію рентгендіагностичний

комплекс загальною вартістю 2100,0 тис грн.,

відкрито кабінет УЗД № 3 з введенням в

експлуатацію портативної цифрової доплерівської

ультразвукової системи з датчиками вартістю 449,5

тис. грн.

 Оновлено апаратуру, медичний інструментарій,

обладнання та інвентар – 1200,0 тис грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 

запланованих)



Гайсинська центральна районна лікарня

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4. Надання якісних
соціальних послуг
населенню району

4.1. Охоплення

соціальною
підтримкою
незахищених верств
населення району

У 2017 році управлінням соціальної та молодіжної

політики було призначено 18923 домогосподарствам району

житлові субсидії та прийнято 8199 заяв на виплату

невикористаних сум субсидій.

3347 громадян отримали одноразову грошову допомогу до

5 Травня на суму 3502,7 тис. грн.

Надано допомогу 289 внутрішньо переміщеним особам на

суму 1306,3 тис.грн.

Пільги на житлово-комунальні послуги у розмірі

10641,2 тис. грн. отримали 17930 пільговиків

Окрім базових соціальних послуг: догляд вдома,

соціальна адаптація, соціально-медичних, грошової та

натуральної допомоги, територіальний центр соціального

обслуговування запровадив інноваційну соціальну послугу

«Університет третього віку»

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4.2. Сприяння повній, 

продуктивній
зайнятості населення

 Послугами служби зайнятості скористались 2873 особи, з

них мали статус безробітного 2286 осіб. Всього отримали

роботу (у тому числі за договорами ЦПХ та самостійно) -

1758 осіб. Зареєстровано 1926 вакансій, які надійшли від

296 роботодавців.

 Працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією

єдиного внеску 4 особи. Протягом року здійснювалось

відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску

за працевлаштування 18 осіб;

 Проходили профнавчання, перенавчання, підвищення

кваліфікації 339 осіб;

 Приймали участь у громадських роботах та інших

роботах тимчасового характеру 400 осіб.

 Завдяки виплаті одноразової допомоги по безробіттю для

організації підприємницької діяльності 2 особи

започаткували власну справу.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)

IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ



Всього отримали роботу (у т.ч. 

за договорами ЦПХ та 

самостійно)

Кількість зареєстрованих 

вакансій 



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4.3. Допомога та

підтримка учасників

антитерористичної

операції та їх сімей

 За 2017 рік ГО “Спілка учасників бойових дій АТО

Гайсина і Гайсинського району” було профінансовано у

розмірі 924,102 тис.грн.

 Створено музей, меморіал та Парк пам'яті і слави героям

учасникам АТО.

 Оздоровлено 90 дітей учасників АТО на суму – 349,9 тис.

грн.

 Забезпечено житлом 1 родину загиблого учасника АТО на

суму – 419,5 тис.грн.

 209 учасників АТО оформили право власності 226 га

землі

 588 учасникам АТО виплачена одноразова матеріальна

допомога на суму 1096,0 тис.грн.

 Постійно надається допомога військовослужбовцям які

знаходяться в зоні проведення АТО

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Створено музей, меморіал та Парк пам'яті і слави героям учасникам АТО



Підтримка 59 Окремої мотопіхотної бригади 

Перебування в зоні АТО (серпень 2017 р.)



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

5. Збереження

культурної спадщини

та формування

туристичної

привабливості району

 Протягом 2017 року було відремонтовано 44 заклади

культури на загальну суму 11,1 млн. грн.

 Для закладів культури придбано підсилюючу та 

освітлювальну апаратуру, оргтехніку, сценічні 

костюми, меблі, обладнання для експозицій музею 

В.Стуса, музею історії села Краснопілка, 2 газових 

котли (для РБК, та СБК с. Куна) будівельні матеріали 

на загальну суму 8,2 млн. грн. 

 Проведено реконструкцію та благоустрій території 

районного парку культури та відпочинку 

ім.Б.Хмельницького. На роботи по облаштуванню 

парку витрачено близько 1 млн. грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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Завдання Результати Причини 

невиконання

5.1..Підтримка

професійного

мистецтва, розвиток і

збереження

нематеріальної

культурної спадщини.

Розвиток аматорського

мистецтва.

5.2. Охорона культурної

спадщини, реалізація

державної пам’ятко-

охоронної та музейної

політики.

 Проведення державних, професійних та релігійних свят і

обрядів, урочистостей, тематичних святкових вечорів,

концертів, фестивалів, відзначення ювілейних та пам’ятних

дат в закладах культури району.

 Забезпечення участі колективів та окремих виконавців

району в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних творчих

акціях, фестивалях, конкурсах, оглядах.

 Оновлено обладнання музейних закладів району –

закуплено нові виставкові стенди, стелажі та ін.

 Паспортизація об’єктів культурної спадщини на території

району шляхом складання електронних уніфікованих

паспортів.

 Продовжено роботу по вшануванню подвигу учасників АТО

- встановлено пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим

на Сході України.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають 

поставленій меті

 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 

запланованих)
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Розвиток культури і мистецтва



Завдання Результати Причини 

невиконання

5.3 Формування

туристичної

привабливості

району

 Мережа музейних установ району складається з

двох державних музеїв – міський краєзнавчий

музей, музей гончарного мистецтва (садиба-братів

Герасименків) с. Новоселівка, п’яти народних музеїв

– музею фольклору Г.Т.Танцюри м. Гайсин, музею

Василя Стуса, музею ветеранів Афганістану м.

Гайсин, музею «Пам’ять Чорнобиля» м. Гайсин,

музею історії села Краснопілка .

 Визначним туристичним об'єктом Гайсинського

району є гостинна садиба «Родинне гніздо» в селі

Губник, яка розташувалась біля річки Південний Буг

і знаменитого затопленого кар'єру. Садиба в селі

Губник розрахована на 20-ть гостей.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають 

поставленій меті

 Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 

запланованих)

IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ



ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ

Розвиток туристичної інфраструктури

Музей-садиба гончарного 

мистецтва с. Новоселівка Музей Василя Стуса с. Рахнівка

Музей історії села Краснопілка

Гостинна садиба «Родинне 

гніздо» с. Губник

Музей фольклору ім. Г.Т.Танцюри



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Вирішення 
найважливіших 
актуальних 
проблем для 
розвитку 
територіальних 
громад

 Відповідно до розпоряджень КМУ з державного бюджету

Гайсинського району виділено субвенції в розмірі 6022

тис.грн. завдяки яким реалізовано 21 соціальний проект.

 У 14 обласному конкурсі розвитку територіальних громад

визнано 14 проектів-переможців, вартість яких становить

4870,4 тис. грн., в тому числі кошти обласного бюджету -

1291,7 тис.грн., кошти районного бюджету 410,0 тис.грн., кошти

місцевих бюджетів – 2585,8 тис. грн., кошти спонсорів - 582,9

тис.грн

 У ІІ районному конкурсі проектів розвитку територіальних

громад визначено 13 проектів-переможців на загальну суму

1223,5 тис грн., в тому числі – 400,0 тис.грн кошти районного

бюджету, 416,2 тис. грн. – кошти місцевого бюджету, 407,3 тис.

грн. – кошти спонсорів.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



обласний; 

1291,7

районий; 

410,0
місцевий; 

2585,8

спонсори; 

582,9

Обласний

4870,4

районий ; 

400,0

місцевий; 

416,2

спонсори; 

407,3

Районний

1223,5

Конкурси розвитку територіальних громад,тис.грн.

субвенція

Енергозбереження, 35%

Медицина, 8%

Благоустрій, 48%

Інше, 9%



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2. 

Впровадження
системи
електронних
державних
закупівель ProZorro

 Відповідно розпорядження голови районної

державної адміністрації від 28.02.2017 року №54

«Про ефективне використання бюджетних коштів при

здійсненні публічних закупівель», запроваджено

допорогову процедуру електронних закупівель

товарів, робіт з будівництва, реконструкції,

капітального та поточного ремонту приміщень та

споруд, вартість яких більша ніж 3000 грн.

 Станом на 01.01.2018 року установами району

проведено 700 електронних торгів, що дало змогу

зекономити 5,1 млн.грн., у тому числі 3,7 млн. грн.

завдяки допороговим закупівлям.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Лідерами по заключеним договорам 

серед  установ та організацій району  

по проведенню закупівель завдяки 

ProZorro є:

Управління освіти, фізичної культури та 

спорту РДА  - 263 договори

Гайсинська центральна районна лікарня –
136 договорів

Відділ культури і туризму районної 
державної адміністрації –76 договорів

НВК: Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІ ст. –
гімназія - 51 договір

В районі протягом 2017 року проведено 700 електронних закупівель через систему 

ProZorro, що дало змогу зекономити 5158,0 тис.грн. бюджетних коштів. У тому числі 

завдяки допороговим закупівлям заощаджено 3731,0 тис.грн. 

42986,5                                  3312,8

4783,4                                      429,2

6311,1                                     424,1

4983,2                                     300,0

Сума та економія коштів електронних 

закупівель через систему ProZorro серед 

лідерів  районну, тис.грн.

вартість економія



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

3.  Розвиток  
об'єднаних 
територіальних  
громад

 Кунківська ОТГ створена шляхом добровільного

об'єднання 4 сільських рад з центром в с.Кунка.

Вибори відбулись 30.04.2017 року . До складу ОТГ

входить 11 сіл. Населення складає 4557 осіб. Площа

території – 175,6 кв.км.

 Краснопільська ОТГ створена шляхом добровільного

об'єднання 5 сільських рад з центром в с.Краснопілка.

Вибори відбулись 29.10.2017 року . До складу ОТГ

входить 10 сіл. Населення складає 4358 осіб. Площа

території – 174,6 кв.км.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ
Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4. Співпраця з
інститутами
громадянського
сусупільства

4.1. Сприяння у 
роботі громадської
ради при 
Гайсинській РДА

4.2. Фінансова
підтримка
громадських
організацій району

4.1. При Гайсинській райдержадміністрації діє громадська рада,

до складу якої входять 17 представників інститутів громадянського

суспільства.

У рамках консультацій з громадськістю проведено 3 публічні

заходи, 34 зустрічі голови райдержадміністрації та керівників

структурних підрозділів райдержадміністрації з представниками

громадської ради та громадських організації.

Протягом 2017 року проведено 9 засідань громадської ради та

4 круглі столи.

4.2. У 2017 році на підтримку громадських організацій району

виділено коштів з районного бюджету в сумі 1095,1 тис. грн.

Зокрема: на підтримку діяльності ветеранської організації - 45

тис.грн; ГО ветеранів та інвалідів – 33 тис.грн; ГО ветеранів

учасників бойових дій в Афганістані – 55 тис.грн; ГО «Союз

Чорнобиль» - 38 тис.грн; ГО «Спілка учасників бойових дій АТО

Гайсина і Гайсинського району» - 924,1 тис.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Співпраця з інститутами громадянського суспільства



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконан

ня

5. Розвиток
інформаційної сфери

5.1. Розвиток
е-врядування та
е-демократії,
зміцнення
інформаційної
інфраструктури

5.2. Висвітлення
діяльності органів
виконавчої влади

5.1. Рішенням 15 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017 року

затверджено і прийнято районну програму інформатизації “Електронна

Гайсинщина” на 2018-2020 роки, відповідно до якої буде здійснюватися

фінансування розробки та удосконалення офіційного веб – сайту

райдержадміністрації та його адаптації для людей з вадами зору і слуху.

5.2. Інформування населення та висвітлення діяльності РДА

здійснюється через офіційний сайт Гайсинської райдержадміністрації

та засоби масової інформації.

У 2017 році на висвітлення діяльності органів виконавчої влади у ЗМІ

виділено 36,2 тис.грн.

На підтримку діяльності Гайсинського районного радіомовлення –

285 тис.грн.

З метою інформування населення щодо інвестиційного потенціалу

Гайсинського району відзнято відеоролик

http://gaysin-rda.gov.ua/component/content/5772.html?task=view

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)



Інформування населення



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо 

вирішення питання

1. Забруднення та 

зменшення русла 

річки Сіб

Зменшення русла річки, в зв'язку 

із замуленістю та інтенсивним 

розвитком рослинності 

Відсутність аварійних 

резервуарів на промислових 

підприємствах району (ДП 

“Гайсинський спиртовий завод”, 

ПП “Гайсинський 

мясокомбінат”, ТОВ 

“Гайсинський молокозавод”, 

відділок №1 з переробки 

цукрової  сировини ТОВ “ПК 

“Зоря Поділля”)

Розширити та поглибити русло

річки Сіб протяжністю 2 км для

покращення процесу

самоочистки води.

Рекомендувати керівникам

відповідних промислових

підприємств провести

будівництво передочисних

споруд.



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 

питання

2. Забезпечення 

якісного та 

цілодобового 

водопостачання 

жителям міста Гайсин.

1. Дефіцит фінансових ресурсів

необхідних для розвитку,

утримання в належному стані,

експлуатації систем питного

водопостачання та

водовідведення.

2. Застосування застарілих

технологій та обладнання у

системах питного водопостачання

та водовідведення населених

пунктів

3. Відсутніх достатньої кількості

водозабірних насосних

свердловин

Залучення додаткових коштів за

рахунок усіх джерел

фінансування.



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 

питання

3. Застаріла 

містобудівна 

документація

4. Пошкодження 

дорожнього покриття

Недостатнє фінансування для її

розробки та оновлення. Не

усвідомлення органами місцевого

самоврядування важливості

даного питання

Збільшення транспортного

навантаження на дорожнє

покриття

Застарілий термін експлуатації

доріг, не вчасне виконання

ремонтних робіт

Ініціювати розробку містобудівної

документації перед органами

місцевого самоврядування, які

приймають рішення про

розроблення генплану на сесіях

відповідних рад.

Службі автомобільних доріг у

Вінницькій області

рекомендувати: встановлення ваги

для великовагового транспорту на

дорогах.

Вчасно проводити ремонт

дорожнього покриття з

використанням новітніх

технологій.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий  термін 

досягнення показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

1.  Реформування 

сфери освіти

1. Завершення будівництва і введення в

експлуатацію школи с.Михайлівка на 144 учні. За

попередніми підрахунками на заверешення

будівництва необхідно біля 2 млн.грн.

2. Створення опорної школи на базі СЗШ І-ІІІ ст. 

с.Краснопілка, на що необхідно майже 10 млн.грн.

3. Відновлення роботи ДНЗ «Теремок» у м.

Гайсин та відкриття дошкільних підрозділів у

реорганізованих загальноосвітніх навчальних

закладах у сільській місцевості.

ІІІ квартал 2018 р.

ІІІ квартал 2018 р.

Протягом 2018 р.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти 

Кінцевий  

термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

2.  Підвищення 

якості 

медичного 

обслуговування 

населення

Комунальна установа

 Підключення до міської системи водопостачання – 15,0 тис грн.

 Обробка протипожежним розчином дерев’яних поверхонь в

приміщеннях ФАПів, ФП та амбулаторій ЗПСМ – 180,0 тис. грн.

 Підключення до міської системи електропостачання – 180,0 тис

грн.

 Придбання медичної інформаційної системи та послуг з її

впровадження - 195,0 тис. грн.

 Облаштування засобами дистанційної передачі даних вузлів

обліку природного газу (25 об’єктів) 150000 грн.

 Проведення ремонтних робіт з реконструкції системи опалення

АЗПСМ Зятківецької ЛД, та поточного ремонту приміщень

ФАПів с. Л.Хутори, с. Кущинці, ФПів с. Гнатівка та с. Адамівка

 Виконання програми місцевих стимулів, щодо забезпечення

пільгового проїзду медичних працівників в сільську місцевість –

60 000 грн., навчання студентів майбутніх лікарів ЗПСЛ в вищих

навчальних закладах, забезпечення працівників службовим

житлом.

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий  термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

2.  Підвищення 

якості 

медичного 

обслуговування 

населення

Гайсинська центральна районна лікарня

 Ремонт операційного блоку хірургічного відділення

(орієнтовна вартість 30 тис. грн.);

 Ремонт та реконструкція приміщень відділення екстреної

(невідкладної) медичної допомоги (орієнтовна вартість

200,0 тис. грн.);

 Заміна віконних блоків головного корпусу лікарні на блоки

сучасного теплозберігаючого типу;

 Проведення ремонтних робіт та реконструкції внутрішньої

теплової мережі (орієнтовна вартість 140,0 тис. грн.);

 Проектування системи пожежної сигналізації, оповіщення

про пожежу (орієнтовна вартість 45,0 тис. грн.).

 Оновлення лікувально-діагностичної апаратури

(дефібрилятор, холтер ЕКГ та АТ, рефрактометр,

фіброколоноскоп, лапароскоп, коагулятор лазерний,

автомобіль санітарний, автомобіль легковий,

електрокардіограф та ін.) - орієнтовна вартість

2772,0 тис. грн.)

Протягом 2018 року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

3. Збереження і

розвиток мережі

закладів культури

району

 Реконструкція, проведення ремонтів закладів

культури району.

 Створення об'єкту туристичної інфраструктури

району - музею етнографії в с. Зятківці

Гайсинського району на базі колишнього

дошкільного навчального закладу.

 Зміцнення матеріально-технічної бази галузі

культури.

 Збереження нематеріальної культурної спадщини

рідного краю, пам’яток історії та культури

 Продовження комплектування фондів бібліотек

району новою літературою (не менше 5 тис.екз. в

рік) та періодичними виданнями (не менше 11 назв)

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

4. Соціальна

підтримка та

сприяння повній

зайнятості

населення

 Забезпечення населення району якісними

соціальними послугами та пильна увага до кожної

родини.

 Оздоровлення дітей учасників АТО

 Виплата одноразової матеріальної допомоги

учасникам АТО

 1760 осіб отримають роботу за сприяння служби

зайнятості

 400 осіб буде залучено до участі у громадських та

інших роботах тимчасового характеру

 300 осіб пройдуть професійну підготовку,

перепідготовку та підвищення кваліфікації

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, 

які планується досягти 

Кінцевий  термін 

досягнення показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

5 . Забезпечення 

розвитку 

інфраструктури 

територіальних 

громад 

Впровадження в населених пунктах району технології

роздільного збирання ТПВ (відбір скла, полімерів та

паперу).

Виконання заходів щодо підвищення енергоефективності

та енергозбереження в бюджетних закладах району.

На виконання заходів по розвитку інфраструктури

територіальних громад заплановано ремонт доріг «Губник-

Мар’янівка» та «Степашки-Куна».

Ремонт дороги державного значення М-12 на різних

відрізках дороги в межах району

Будівництво нового водогону по вулиці та провулка

Української м.Гайсин протяжністю 1,5 км на суму 500

тис.грн.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти 

Кінцевий  

термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

6. Залучення 

інвестицій в 

переробну 

промисловість 

району

 ТОВ «Корпорація СКІФ-96» - будівництво заводу по

переробці відходів сільськогосподарського призначення в

альтернативне джерело енергії – біогаз. Орієнтовна вартість даного

проекту становитиме 7,0 млн. дол. США.

 ТОВ "ПК "Зоря Поділля" – завершення будівництва заводу

сухого жому

 ТОВ "Гайсинський молокозавод" - закупівля технологічного

обладнання (камера на зберігання сирної продукції, сепаратора

молока), вартість якого становитиме 60,0 млн.грн.

 ФГ «Хліб-Агро» с.Губник :

• будівництво зерноочисного елеватора та сушарки зерна,

вартістю 5,5 млн.грн.

• придбання трактора John Deere вартістю 112,0 тис.євро

• переобладнання приміщення бувшої майстерні під

фруктосховище, ємністю 40,0 тонн

• реконструкція тваринницького приміщення під зберігання зерна,

вартість якого складе 700,0 тис.грн.

Протягом 2018 

року

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4evx7-XWAhUFM5oKHRm_B1QQFggwMAA&url=https://www.deere.ua/uk_UA/products/equipment/tractors/tractors.page&usg=AOvVaw0OiTlFBMOFyDGPNw_8Ra81


Завдання  

на 2018 рік

Показники досягнення мети ( яких 

конкретно кількісних і якісних показників 

планується досягти) 

Кінцевий термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

1. Взаємодія з органами

місцевого самоврядування,

громадськістю по

впровадженню структурних змін

в галузі охорони здоров’я

району

2. Створення умов для розвитку

підприємницької діяльності

3. Розвиток територіальних

громад району

 Участь представників рад, РДА та 

громадських організацій в розробці  

структурних змін в охороні здоров'я 

 З метою розвитку підприємницької 

діяльності в районі

 Проведення виїзних семінарів голів

територіальних громад району на

тему: «Робота органів місцевого

самоврядування в умовах фінансової

децентралізації» з метою обміну

досвідом

Протягом року

Протягом року

Протягом року

VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



Завдання  

на 2018 рік

Показники досягнення мети ( яких 

конкретно кількісних і якісних показників 

планується досягти) 

Кінцевий термін 

досягнення  показника 

(у розрізі 4-х 

кварталів)

4.Раціональне використання

позабюджетних коштів

5. Забезпечення ефективної

співпраці з громадськими

організаціями

6. Удосконалення роботи

відділів з питань надання

адміністративних послуг та з

питань Державної реєстрації

райдержадміністрації

 Участь у грантових програмах,

продовження співпраці з

ЄС/ПРООН та налагодження

партнерських відносин з

іноземними інвесторами

 Проведення засідань дорадчих

органів при райдержадміністрації,

консультацій керівництва

райдержадміністрації з

громадськими лідерами в районі.

 Покращення умов щодо надання

населенню району адміністративних

послуг

Протягом року

Протягом року

Протягом року

VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



Завдання  

на 2018 рік

Показники досягнення мети ( яких 

конкретно кількісних і якісних 

показників планується досягти) 

Кінцевий термін досягнення  

показника 

(у розрізі 4-х кварталів)

7. Збереження культурної

спадщини та зміцнення

матеріально-технічного

стану закладів культури та

мистецьких колективів

8 Консолідація зусиль

щодо залучення дітей до

занять фізичною

культурою і спортом

 З метою розвитку культурної

галузі та збереження

культурної спадщини району

 Популяризація здорового

способу життя.

 Проведення відкритих уроків

та Дня відкритих дверей.

 Здійснення щорічного

оздоровлення учнів ДЮСШ.

Висвітлення у ЗМІ проведення

спортивно - масових заходів

участі команд в змаганнях

вищого рівня

Протягом року

Протягом року

VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



Завдання  на 2018 рік Показники досягнення мети (яких конкретно 

кількісних і якісних показників планується 

досягти) 

Кінцевий термін

досягнення

показника (у 

розрізі 4-х 

кварталів)

1.Формування ефективної

організаційної структури

райдержадміністрації

2. Створення в апараті та

структурних підрозділах

райдержадміністрації належних

для роботи умов та їх

матеріально-технічне

забезпечення

3.Впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій,

зокрема е-урядування

4. Підвищення кваліфікації

персоналу

 Належне виконання завдань визначених

Законом України «Про місцеві державні

адміністрації»; відповідність структури

райдержадміністрації вимогам Закону

України «Про державну службу»

 Своєчасне та якісне виконання завдань

відповідно до повноважень

райдержадміністрації

 Своєчасне та якісне виконання завдань

відповідно до повноважень

райдержадміністрації

 Своєчасне та якісне виконання завдань

відповідно до повноважень

райдержадміністрації

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

VIIІ. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ



Дякую за увагу!


