
Звіт голови Гайсинської районної державної адміністрації  

Уткіна Владислава Анатолійовича про соціально-економічний 

розвиток району  та здійснену роботу за 2017 рік 

 

Основними цілями у роботі Гайсинської райдержадміністрації в 2017 

році були:  
 реалізація державної політики на території району; 

  забезпечення безпеки життєдіяльності населення; 

  зростання конкурентноспроможності економіки; 

 залучення як державних, так і приватних, вітчизняних та іноземних 

інвестицій;  

 екологічна безпека; 

  розвиток соціальної та туристичної сфери; 

  розвиток місцевого самоврядування, громадянського суспільства і 

впровадження реформи децентралізації влади. 

Окрім поставлених завдань щодо реалізації державної політики та 

впровадження реформ Уряду Володимира Гройсмана в районі було здійснено 

також ряд місцевих ініціатив.  

Забезпечення безпеки життєдіяльності населення району та 

територіальної оборони 
Протягом 2017 року проведено 16 засідань районної комісії з питань 

техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розглянуто 39 

питань, 6-ть з яких  направлених на ліквідацію надзвичайних ситуацій, 33 – на  

виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій.  

145 осіб пройшли навчання з підготовки щодо дій населення у випадку 

надзвичайних ситуацій. 

Прийнята і діє районна Програма військово-патріотичного виховання, 

підготовки молоді до військової служби, реклами та проходження служби за 

контрактом у Збройних Силах України. Даною програмою заплановано освоїти 

кошти протягом трьох років більше ніж на 150 тис. грн, в тому числі для 

організації призову громадян на строкову військову службу майже 120 тис. 

грн.. 

Протягом 2017 року до лав Збройних Сил України з Гайсинського району 

призвано 64 особи, що становить 117%  від планового показника, відібрано на 

службу за контрактом – 101 особа, що становить 103%. 

Значна увага приділялась у 2017 році по наданню шефської допомоги 

військовій частині А4050 (1619) Збройних Сил Украйни, яка розташована на 

території району.  

На проведення ремонтних робіт та облаштування побуту 

військовослужбовців в було перераховано 350 тис. грн. 

Не залишився Гайсинський район осторонь і у наданні допомоги по 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася в Калинівському 

районі. Для проведення робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  

Калинівській райдержадміністрації Вінницької області було виділено 100 

тис.грн. 
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Допомога і підтримка учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО. 

В районі розроблена та діє Програма підтримки громадської організації 

«Спілка учасників бойових дій АТО Гайсина і Гайсинського району». 

У 2017 рік ГО “Спілка учасників бойових дій АТО Гайсина і Гайсинського 

району” було профінансовано у розмірі 924,102  тис.грн. 

На виплату матеріальної та фінансової допомоги  виділено понад 300 тис. 

грн. 20 членам сімей загиблих в АТО виплачено близько 50 тис.грн. 

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

На облаштування яких використано благодійної та спонсорської допомоги 

більше 2 млн. грн., в тому числі з районного бюджету 230 тис. грн. 

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

У 2017 році 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. Військовим на передову регулярно направлялися вантажі з 

продуктами харчування, питною водою, засобами першої необхідності та 

іншими необхідними речами. 

Також напередодні Дня незалежності України, з метою підняття 

патріотичного духу та моральної підтримки військовослужбовців героїчної 59-

ої ОМПБ на схід України, в зону проведення антитерористичної операції було 

відряджена делегація, до складу якої увійшли працівники культури 

райдержадміністрації. Аматори Гайсинщини виступила з концертною 

програмою перед військовослужбовцями героїчної 59-ої окремої мотопіхотної 

бригади, які відстоюють суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. 

Продовжується робота по вшануванню подвигу учасників АТО - 

встановлено пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим  на Сході України. 

Про виконання бюджету Гайсинського району за 2017 рік 

До бюджету району за 2017 рік надійшло доходів без врахування 

міжбюджетних трансфертів на суму 229,1 млн.грн., що становить 108,6% 

виконання до уточненого плану на рік, затвердженого органами місцевого 

самоврядування. Надходження по доходах за 2017 рік більші надходжень за 

відповідний період минулого року на 49,3 млн.грн. або на 27,5%. 

До бюджету району надійшли додаткові кошти в сумі 18,2 млн.грн.. 

Додаткова дотація надійшла в район в розмірі 27,3 млн.грн., що становить 

100% до річних планових показників. Субвенції з державного та обласного 

бюджетів на виплату допомоги сім’ям з дітьми,  пільги та субсидії ветеранам 

війни і населенню, на проведення виборів, освітня та медична надійшли в 

обсязі 373,3 млн.грн., що становить 99,7% до річних призначень. 

До бюджету міста за 2017 рік  надійшло доходів в сумі 59,2 млн.грн., що 

становить 106,5% до уточнених річних  призначень.  

Надходження за 2017 рік збільшились порівняно з аналогічним періодом 

минулого року на 11,5 млн.грн.. 
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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. 

За 2017 рік з бюджету району по загальному фонду було проведено 

видатків на суму 591,3 млн.грн., що становить 97,7% виконання уточнених 

річних призначень. Видатків за 2017 рік більше в порівнянні з відповідним 

періодом 2016 року на суму 178,5 млн.грн.. За рахунок субвенцій з державного 

та обласного бюджетів на соціальний захист населення було спрямовано коштів 

в сумі 232,7 млн.грн.. 

Видатки на соціально-культурну сферу проведені на суму                           

260,2 млн.грн., з них: 

- на освіту 172,9 млн.грн.; 

- на охорону здоров’я 63,6 млн.грн.; 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) 15,6млн.грн.; 

- на культуру 4,7 млн.грн.; 

- на фізкультуру і спорт 3,4 млн.грн.. 

На фінансування захищених видатків було спрямовано коштів в сумі 

475,6 млн.грн., що становить 80% в структурі видатків, з них на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 189,5 млн.грн.. 

В районі відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті 

заробітної плати з нарахуванням. 

Стан розвитку малого підприємництва району  
Станом на 1 січня 2018 року на території Гайсинського району 

зареєстровано діючих 2320 суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 194 

– юридичних та 2136 – фізичних осіб-підприємців. Кількість діючих суб’єктів 

середнього підприємництва на території району складає 12 одиниць. 

За даними моніторингу протягом 2017 року в районі розпочали діяльність 

277 суб’єктів господарювання (22 - юридичні особи  та 255 - фізичних осіб-

підприємців), що на 11 одиниць менше відповідного періоду минулого року. 

Поряд з тим, протягом цього ж періоду скасували державну реєстрацію 549 

суб’єкта господарювання (9 - юридичних осіб та 540 - фізичних осіб-

підприємців), що у 1,7 рази більше у порівнянні з 2016 роком.  

Важливу роль відіграє надходження до бюджету Гайсинського району від 

суб’єктів підприємництва. Протягом 9 місяців 2017 року збільшено доходи 

бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого і середнього підприємництва до 105,5 

млн.грн , або на 38,0%. Доходи до місцевого бюджету склали 47,8 млн.грн.  

Від суб’єктів підприємництва, які працюють на спрощеній системі 

оподаткування (єдиному податку), кількість яких складає 1665 одиниці, 

надійшло 14,3 млн.грн, у тому числі від фізичних осіб – 12,3 млн.грн. До 

попереднього року ця сума збільшилась у 1,8 рази. 

Надання адміністративних послуг населенню району 

Для створення зручних і сприятливих умов отримання послуг 

громадянами, суб’єктами господарювання в районі функціонує Центр надання 

адміністративних послуг.  
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Центр сьогодні є однією з організаційних форм надання послуг та 

взаємодії влади і громади. На сьогоднішній день через Центр надається 98 

адміністративних  послуг. Протягом 2017 року до Центру звернулось понад 

29,0 тис. чол.  

Для матеріально-технічного забезпечення діяльності Центру у 2017 році 

виділено кошти в розмірі 146,5 тис.грн., проведено оснащення Центру усім 

необхідним для надання населенню якісних адміністративних послуг, а саме: 

придбано меблі, комп’ютерну техніку, облаштовані зона очікування, побутові 

приміщення для персоналу, дитячий куточок, встановлено велосипедну 

стоянку.   

Агропромисловий комплекс  

В районі нараховується 23 тис 576 особистих селянських господарств, із 

них: 4 сільськогосподарсько-виробничих кооперативи та 61 фермерське 

господарство. 

У галузевій структурі сільського господарства значна роль належить 

рослинництву. В 2017 році валове виробництво зернових культур склало 175 

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

буряків вирощено 231,3 тис. тонн з урожайністю 415,0 ц/га, насіння соняшника 

- 17,6 тис. тонн з урожайністю 28,5 ц/га, що більше рівня  досягнутого за 

попередні 3 роки на 2,5%.  

Сільськогосподарськими формуваннями району завершено посів озимих 

культур на площі понад 12,0 тис. га. 

По поголів'ю великої рогатої худоби та виробництву молока район займає 

перше місце в області. 

Станом на 1 січня 2018 року у сільхозформуваннях району утримується  

великої рогатої худоби – 7 тис 546 голів,  корів – 4 тис 723 та свиней – 1 тис 722 

голови.   Поголів’я великої рогатої худоби збільшилось 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.  

Зросли  продуктивність корів на 44 кг. Надої на 1 корову становлять понад 

6,0 тис кг.  

Збільшилися середньодобові прирости свиней на 10% і  становлять  214 

грам. Прирости великої рогатої худоби зменшились на 8% і становлять 632 

грами.  

Орендні відносини 

Сьогодні орендарями району у власників земельних часток орендується 

45,7 тис.га. Загальна вартість орендованих земель складає 1 млрд. 477 млн.грн., 

або 32,3 тис.грн. за 1 га. Нарахована орендна плата складає 130,1 млн.грн., або 

8,8 % від оціночної вартості землі. На даний час розрахунки за земельні та 

майнові паї 100% виплачені. 

Промисловий комплекс району 

Район представляють 12 промислових підприємств, де працює близько 

14% від всього населення.  

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень 2017 року 

становить 1 млрд. 805,0 млн.грн., що в 1,9 рази більше рівня відповідного 
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періоду 2016 року, та у відсотках до всієї реалізованої продукції по області 

становить 3,2%.  

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу складає  26,7 

тис.грн.  

Стабільна робота підприємств дозволила отримати у І півріччі 2017 року 

позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 

сумі 4 млн. 233,0 тис.грн.  

Розвиток сфери торгівлі, послуг та ресторанного господарства, яких 

станом на 1 січня налічується 217 об’єктів. За 9 місяців 2017 року обсяг 

роздрібного товарообороту склав  258,5 млн.грн., а обсяг реалізованих 

нефінансових послуг  - 23,3 млн.грн.  

Робота з детінізації та легалізація заробітної плати 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації з метою 

виявлення фактів приховування доходів найманих працівників, забезпечення 

гарантованих законодавством мінімального розміру заробітної плати та 

своєчасності її виплати в районі створено та забезпечено діяльність робочої 

групи з числа представників органів виконавчої влади, правоохоронних, 

контролюючих органів та громадськості, що дозволяє оперативно 

координувати роботу в цьому напрямку.  

Про позитивну динаміку проведеної роботи свідчать такі дані. Згідно 

поданих повідомлень від суб’єктів господарювання про прийняття на роботу 

нових найнятих осіб, їх кількість з початку року становить 526 чоловіка, у тому 

числі  142 особи -  від фізичних осіб та 384 - від юридичних осіб. 

Завдяки цьому виплачено зарплати 8920,1 тис. грн., сплачено                  

1604,1 тис.грн. ПДФО, 1962,4 тис.грн. єдиного соціального внеску та 133,8 

тис.грн. військового збору. 

Протягом 2017 року легалізовано роботу 242 найманих працівника, 

особливо у сфері торгівлі та обслуговування. 

Разом з тим, існують непоодинокі випадки, коли працівники самі 

незацікавлені у повній легалізації свого заробітку, у зв’язку з необхідністю 

отримання житлових субсидій та інших державних соціальних допомог. 

Залучення як державних, так і приватних, вітчизняних та  іноземних 

інвестицій.  

Згідно статистичних даних за 9 місяців 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, склав 950,7 тис.дол.США. До початку 2017 року відбулось 

збільшення показника на 137,8 тис.дол.США.  

Кошти освоєних інвестицій в основному було спрямовано на розвиток 

агропромислового комплексу, промислового виробництва та інфраструктуру 

району.  

У минулому році проводилась реалізація таких основних промислових 

інвестиційних проектів:  
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- ТОВ «ПК «Зоря Поділля» завершив будівництво другої черги зернового 

елеватора потужністю 31 тис. тон, вартістю 88,2 млн.грн. Даний проект дав 

змогу створити 20 нових робочих місць.  

- ТОВ «Гайсинський молокозавод» завершив будівництво цеху сушки 

підсирної сироватки, потужністю 450 тонн на рік з 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 провів реконструкцію 

тваринницького приміщення для збільшення поголів’я корів на 200 одиниць. 

Вартість проекту склала 12 млн.грн. 

Покращуються показники зовнішньої торгівлі товарами суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності. Так, обсяг експорту товарів району за 10 

місяців поточного року склав  10,6 млн.дол.США. та збільшився  у 2,2 рази 

проти відповідного періоду минулого року. 

Обсяги імпорту товарів склали  4,9 млн.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%.  

Заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження. 

Збудовано нові газові котельні для обігріву приміщень НВК:СЗШ І-ІІІ 

ст.- ліцей м. Гайсин, ДНЗ №5 м.Гайсин, районної ради та райдержадміністраці.  

Функціонує котельня на альтернативному виді палива у ДНЗ №2 

м.Гайсин. На будівництво даних об’єктів використано 6,2 млн.грн. 

На заміну вікон та дверей, заміну котлів, утеплення фасадів та ремонт 

дахів у бюджетних закладах району в  2017 році  затрачено 4,5 млн. грн.  

Також слід зазначити, що у 2017 році була проведена робота щодо 

виконання заходів районної програми “Питна вода на 2017-2020 років.”  

На  реалізацію заходів програми було використано кошти в сумі майже 

1,8 млн.грн. За ці кошти було збудовано 3 км. нового водогону по 

вул.Сагайдачного і Стельмаха у місті Гайсин, здійснено поточний ремонт 

діючого водогону та проведено ремонт очисних споруд міста.  

Екологічна безпека навколишнього 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 

комісійно здійснена інвентаризація 258 об'єктів. 

Проведено оновлення даних паспортів  по 38 місцях видалення відходів, 

загальна площа яких складає 29,4 га. 

За рахунок коштів отриманих в результаті перемоги проекту «ЧИСТЕ 

МІСТО» в чотирнадцятому 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 твердих побутових відходів. 
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Утримання доріг  та розвиток інфраструктури  
У 2017 році здійснено капітальний ремонт дороги Т-02-05(об’їзна Кунка-

Куна) протяжністю 8,4 км. З бюджету району на ремонт об’їзної дороги 

виділено 4,5 млн.грн. та з державного бюджету виділено 45 мільйонів грн.  

Проведено ремонт дорожнього покриття в межах сіл Куна та Мар’янівка 

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

На утримання доріг та розвиток інфраструктури в 2017 році було 

використано коштів в сумі 26,1 млн.грн. 

Розвиток соціальної та туристичної сфери району 

2017-й рік в Гайсинському районі був проголошеним роком освіти. 

Відповідно на підтримку і розвиток освітньої галузі  в 2017 році було виділено 

майже 40 млн.грн., для порівняння у 2016р. – 14 млн., а в 2015 - 2 млн.грн. 

В районі функціонує 37 навчальних закладів, з них 22 школи І-Ш ступенів, 

10 - І-ІІ ступенів та 5 навчально-виховних комплекси, де навчаються 5430 

учнів. 

Показники рівня освіти свідчать наступне. Базову загальну середню освіту 

здобули  465 учні, з них отримали свідоцтво з відзнакою – 14 чол. Повну 

загальну середню освіту здобули 315 осіб, з них отримали золоту та срібну 

медалі – 7 та 4 чоловіки відповідно. 

Учні шкіл вибороли І місце серед районів області у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, здобувши 43 призових місця. Костенко 

Ольга Віталіївна, заступник директора з навчальної роботи школи №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». 

Протягом 2017 року проведено оновлення матеріально-технічної бази у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема проведено капітальні ремонти 

по заміні вікон на суму 4,15 млн.грн., закуплено ноутбуків 207 шт. на суму 2,56 

млн.грн, придбано 24 проектори, 13 інтерактивних дощок, 30 принтерів, 23 

телевізори, 3 інтерактивні комплекси на загальну суму 767 тис.грн. 

Збудовано нову котельню в НВК-ліцей м. Гайсин на суму 2,5 млн грн, 

здійснено капітальні ремонти котелень шкіл с. Лад.Хутори, с.Зятківці та школи 

№2 м.Гайсин на суму 290 тис.грн, закуплено 7 котлів на суму 200 тис.грн. 

Закуплено туристичне обладнання для гуртка з військово-патріотичного 

виховання Будинку школярів на суму 170 тис.грн, обладнання для ігрових 

майданчиків на суму майже 700 тис.грн.  

За програмою «Шкільний автобус» для учнів, які проживають за межами 

зони пішохідної доступності (понад 3 км) та вчителів, які доїжджають до місці 

роботи у сільській місцевості організовано підвіз. На послуги з перевезення 

витрачено майже 2,4 млн.грн. 

Додатково у 2017 році придбано 2 шкільних автобуси на суму 3,4 млн.грн.  

Забезпечено безоплатне харчування 2372 учнів на суму біля 3,8 млн.грн.  

Значна увага приділялась відродженню в районі спортивних традицій, 

забезпеченню участі вихованців Гайсинського району в обласних та 

всеукраїнських змаганнях.  
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В дитячо-юнацькій спортивній школі, в якій культивується 6 видів спорту, 

в 33 групах займається 440 дітей. Вихованці ДЮСШ прийняли участь в 26 

обласних та всеукраїнських змаганнях.  І-ші призові місця вибороли 20 чол., ІІ  

місця – 25 чол. та ІІІ місце  - 24 чол.  

В вересні місяці минулого року введено в експлуатацію два сучасних 

спортивних майданчика зі штучним покриттям, вартість яких склала 3,2 

млн.грн. Побудовано майданчик з тренажерним обладнанням на території 

навчально-виховного комплексу І-ІІІ ст.- гімназії м. Гайсин  на суму 956 тис. 

грн.) 

За рахунок коштів з державного бюджету здійснюється реконструкція 

трибун для глядачів стадіону “Дружба” на суму 341,0 тис.грн. 

Надання високоякісної медичної допомоги населенню району на 

первинному та вторинному рівнях, динамічний розвиток системи охорони 

здоров'я з орієнтацією на профілактику захворювань, формування 

мотивації до здорового способу життя населення та покращення 

демографічної ситуації. 

В галузі охорони здоров’я медичну допомогу надають Гайсинська 

центральна районна лікарня, комунальна установа «Гайсинський районний 

медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», який об'єднав 39 

ФАПів та  10 сільських амбулаторій  

Первинну медичну допомогу населенню району  надають структурні 

підрозділи комунальної установи, що забезпечує надання медичних послуг 

населенню району з первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

загальної практики-сімейної медицини. 

На медикаментозне забезпечення амбулаторних хворих за пільговими 

рецептами  в 2017  році  комунальною установою використано 649,5 тис. грн. 

 По Програмі «Доступні ліки» на реімбурсацію медикаментів використано 

1млн.150 тис. грн. 

 У 2017 році запроваджена нова модель оплати праці  медичних працівників,  

що надають первинну медико-санітарну допомогу.  

Проведені заходи щодо прикріплення населення до лікарів загальної 

практики – сімейної медицини, реалізації прав громадян на вільний вибір лікаря 

первинної медико-санітарної допомоги. Введений єдиний реєстр пацієнта, який 

постійно оновлюється. 

В рамках реалізації програми «Місцевих стимулів» укладено угоду з 

Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова на підготовку 

за кошти місцевого бюджету 4-х лікарів загальної практики сімейної медицини 

для сільської місцевості на суму 73,0 тис.грн. 

Проведений комплекс заходів в 2017 році дозволив суттєво покращити 

виявлення хворих на туберкульоз та забезпечити їх адекватним лікуванням, 

зменшити рівень смертності від туберкульозу, покращити охоплення 

туберкулінодіагностикою та вакцинацією дитячого контингенту. Для 

покращення діагностики туберкульозу легень на ранніх стадіях в 2017 році 

придбаний новий цифровий флюорограф. 

Протягом року хворі цукровим діабетом на 100% були забезпечені 

інсуліном.  
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Центральній районній лікарні по програмі реімбурсації препаратів інсуліну 

було виділено 614,5 тис. грн., в т. ч. 250,0 тис. грн. з районного бюджету.  

  Приділена увага покращенню рівня медикаментозного забезпечення 

стаціонарного  лікування хворих. На ці цілі в 2017 році використано 422,3 тис. 

грн.  

З метою забезпечення надання якісної медичної допомоги ветеранам Великої  

Вітчизняної війни та учасникам АТО, зокрема пільговим протезуванням зубів 

було використано коштів на суму 68,1 тис. грн., що дало змогу забезпечити 

пільговим зубопротезуванням 56 осіб даної категорії. 

Центральна районна лікарня приймає участь в реалізації субпроекту 

Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької 

області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-

судинною патологією». Завдяки якій:  

- скеровано в заклади третинного рівня з гострим коронарним синдромом – 

16 осіб, з гострим порушенням мозкового кровообігу – 7 осіб; 

- скеровано на коронарографію та шунтування 12 осіб (100% від встановленої 

квоти); 

- знизився показник з 9,9 до 9,2 на 1000 осіб (на 7,1%) рівня смертності 

населення від хвороб системи кровообігу, серед працездатного населення з 1,5 до 

1,1 на 1000 осіб працездатного віку (26,7%). 

В рамках модернізації первинної медичної допомоги станом  на 1 січня 

2018 року  комунальним закладом виконані  ремонтні роботи в 6 амбулаторіях 

та 16 ФАПах та фельдшерських пунктах  на суму 264 тис.грн. 

Закуплено медичне обладнання, інструментарій, реактиви, дезифінкуючі 

засоби на суму 164,6 тис.грн., холодильне обладнання на суму 71 тис. грн., 

комп’ютерної техніки на суму 245,1 тис. грн. Встановлено програмне 

забезпечення «Медична інформаційна система «МедЕйр» на суму  397,1 тис. 

грн. 

В рамках модернізації вторинного рівня медичної допомоги проведені 

ремонти та реконструкція приміщень відділень: акушерсько-гінекологічного, 

рентгенологічного, анестезіологічного, терапевтичного, неврологічного, 

шкірновенерологічного кабінету на суму 604.7 тис. грн.  

Введено в експлуатацію рентгендіагностичний комплекс загальною 

вартістю 2,1млн грн., відкрито кабінет ультразвукової діагностики з введенням 

в експлуатацію  портативної  цифрової  доплерівської ультразвукової системи з 

датчиками вартістю 449,5 тис. грн. Оновлено апаратуру, медичний 

інструментарій, обладнання та інвентар на суму 1,2млн. грн.. 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення 

шляхом надання якісних соціальних послуг. 

Створено належні умови для обслуговування громадян, які звернулися за 

призначенням субсидії.  

У 2017 році було облаштовано заклад, який функціонує як філія 

прозорого офісу. На капітальний ремонт, водопостачання, газопостачання, 

придбання оргтехніки, меблів у даний заклад затрачено 1,8 млн. грн..  

Протягом року 18,9 тис. домогосподарств району отримали житлові субсидії 

та було прийнято 8,2 тис. заяв на виплату невикористаних сум субсидій.  
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Близько 18,5 тисяч осіб отримали пільги на житлово-комунальні послуги у 

розмірі 10,6 млн. грн.  

До 5-го Травня одноразову грошову допомогу отримали 3347 ветеранів війни 

на суму 3,5 млн.грн.  

Надано допомогу 289 внутрішньо переміщеним особам на суму 1,3 млн.грн. 

Одноразової грошової матеріальної допомоги виплачено 262 громадянам, які 

опинилися в скрутних життєвих обставинах в 2017 році на суму 238,4 тис. грн.. 

Забезпечено 100% пільговий проїзд по району всіх без винятку пільговиків 

по розробленій програмі "Приміський автобус". На ці цілі в 2017 році з 

бюджету району виділено 1 млн. грн. 

Проводиться відшкодування вартості надання пільг з оплати послуг зв'язку 

на суму 490 тис. грн. 

Для створення сучасних умов для обслуговування одиноких непрацездатних 

громадян, які проживають у відділенні територіального центру, додатково 

виділено кошти у сумі понад 1,7 млн. грн.. Проведено капітальний ремонт 

приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового 

проживання одиноких громадян та для придбання  предметів довгострокового 

користування (ліжка, сучасні пральні машини, промислова витяжка, 

кондиціонери). Додатково відкрито 6 кімнат для проживання підвищеного 

комфорту на 10 чоловік. Відкрито актовий зал на 70 місць. Окрім базових 

соціальних послуг в районі запроваджено інноваційну соціальну послугу 

«Університет третього віку», створена мультидисциплінарна команда, яка надає 

додаткові послуги, функціонує соціальне таксі. 

Розроблена районна програма «Про надання допомоги хворим з 

хронічною нирковою недостатністю». Надано допомогу всім хворим в районі 

на цю хворобу, яких налічується 8 чоловік. На рік підтримка склала 225 тис. 

грн. 

 Крім того додатково виділені кошти на такі хвороби, як гемофілія, 

серцево-судинні захворювання та інші на суму 86 тис. грн. 

 З районного бюджету частково відшкодовано виплату компенсації на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування особам з обмеженими фізичними можливостями на суму          

13 тис. грн. Також додатково виділено кошти з районного бюджету на пільгове 

медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи в сумі 22,2 тис. грн. Крім того виплачено одноразову допомогу 14 

вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою на суму 22,4 тис. грн. 

На оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій в 2017 році 

закуплено 165 путівок на суму 750 тис. грн. в Дитячий фізкультурно-

оздоровчий табір "Ювілейний". 

За кошти районного бюджету в сумі 200 тис.грн. Народний художній 

колектив естрадного танцю "Посмішка" Гайсинського будинку школярів та 

молоді брав участь у фіналі ХІ Всеукраїнського дитячого конгресу "Зіркові 

канікули у Світі талантів", який проходив в Українському дитячому центрі 

"Молода гвардія"    м. Одеса. 
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Особлива увага та турбота приділялась багатодітним родинам. Так до Дня 

Святого Миколая було закуплено 430 подарунків на суму 34 тис. грн.. 

З нагоди відзначення Дня матері та Міжнародного дня сім'ї 33 родини 

району, а саме прийомні сім'ї, будинку сімейного типу, багатодітні сім'ї, сім'ї 

загиблих учасників АТО, матері загиблих в Афганістані отримали цінні 

подарунки на загальну суму 20 тис. грн..  

Наступним завданням у наданні соціальних послуг населенню є сприяння 

повній продуктивній зайнятості населення. Так, послугами районної служби 

зайнятості скористались 2873 особи, з них мали статус безробітного 2286 осіб. 

Всього отримали роботу - 1758 осіб. Зареєстровано 1926 вакансій, які надійшли 

від 296 роботодавців. 

На нові робочі місця працевлаштовано з компенсацією єдиного внеску 4 

особи. Протягом року здійснювалось відшкодування роботодавцям єдиного 

соціального внеску за працевлаштування 18 осіб. 

Завдяки виплаті одноразової допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності  2 особи започаткували власну справу.  

Збереження культурної спадщини та формування туристичної 

привабливості району.  
Проведено капітальні і поточні ремонти в 44-х закладах культури на суму 

11,1 млн.грн. бюджетних та позабюджетних асигнувань. 

Протягом 2017  року для закладів культури на загальну суму 8,2 млн. грн.  

придбано підсилюючу та освітлювальну апаратуру, оргтехніку, сценічні 

костюми, меблі, обладнання для експозицій музею Василя Стуса, музею історії 

села Краснопілка, 2-х газових котлів для Районного будинку культури та 

будинку культури села Куна.  

Проведено реконструкцію та благоустрій території районного парку 

культури та відпочинку ім Б.Хмельницького. На роботи по облаштуванню 

парку витрачено близько 1 млн. грн. 

Приділяється увага підтримці професійного мистецтва, розвитку і 

збереження нематеріальної культурної спадщини, розвитку аматорського 

мистецтва, охороні культурної спадщини, реалізації державної пам’ятко-

охоронної та музейної політики. 

Туристична привабливість району формується передусім за наявності 

природних або  історико-культурних ресурсів. Мережа історико-культурних 

установ району складається з двох державних музеїв – міський краєзнавчий 

музей та музей гончарного мистецтва (садиба-братів Герасименків) 

с.Новоселівка та п’яти народних музеїв – музею фольклору Гната Танцюри 

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

Василя Стуса в с. Рахнівка та  музею історії села Краснопілка .  

Визначним туристичним природнім 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. 

Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та 

міжбюджетних відносин. 
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На вирішення найважливіших актуальних проблем для розвитку 

територіальних громад та реалізації 21 соціального  проекту  з державного 

бюджету виділено субвенції в розмірі 6,0 млн.грн. 

 Поряд з цим, у 14 обласному конкурсі розвитку територіальних громад 

визнано 14 проектів-переможців, вартість яких становить майже 4,9 млн. грн., в 

тому числі кошти обласного бюджету – майже 1,3 млн.грн., кошти районного 

бюджету 410,0 тис.грн., кошти місцевих бюджетів – близько 2,6 млн. грн., 

кошти спонсорів - 582,9 тис.грн  

У ІІ районному конкурсі проектів розвитку територіальних громад 

визначено 13 проектів-переможців на загальну суму 1,2 млн. грн., в тому числі 

– 400,0 тис.грн  кошти  районного бюджету,  416,2 тис. грн. – кошти місцевого 

бюджету, 407,3 тис. грн. – кошти спонсорів.  

Впровадження системи електронних закупівель через систему 

Прозорро.  

Так, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації «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., це дало змогу станом 

на 1 січня поточного року провести 700 електронних торгів, та зекономити 5,1 

млн.грн., у тому числі  3,7 млн. грн. завдяки допороговим закупівлям.  

Децентралізація влади та добровільне об’єднання територіальних громад. 

В районі було підтримано реформу децентралізації влади та об’єднання 

територіальних громад, зокрема в  2017 році створено дві ОТГ – Кунківська, до 

якої входять 4 сільських ради з центром в с.Кунка. та Краснопільська ОТГ, до 

якої входять 5 сільських рад з центром в с.Краснопілка.  

Розвиток громадянського суспільства району. 

З метою забезпечення підвищення якості державного управління, 

прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, подальшого розвитку свободи слова і думки при Гайсинській 

райдержадміністрації створена 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 з 

представниками громадської ради та громадських організації. 

Протягом 2017 року проведено 9 засідань громадської  ради та 4 круглі 

столи. 

У 2017 році на підтримку громадських організацій району виділено коштів 

з районного бюджету в сумі 1 млн 58 тис. грн.  

Не менш важливим питанням є розвиток інформаційної сфери  та 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади. 

 Наприкінці 2017 року 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. 
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Інформування населення та висвітлення діяльності районної державної 

адміністрації здійснюється через офіційний сайт 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. 

Ось коротко про здійснену  роботу райдержадміністрації за 2017 рік.  

Підводячи підсумок хочу наголосити, що попереду ще багато роботи.   

Нам непросто, є ще багато невирішених справ. Однак я вірю в те, що ми 

повинні зберегти Україну, дати поштовх для її розвитку. Я вірю в нашу 

спроможність рухатися вперед. В нас є потужна управлінська команда. Ми 

працюємо як єдиний, злагоджений колектив, і це вселяє дуже великий 

оптимізм. 

 

 

 

  


