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Голова 

Райдержадміністрації

Перший заступник голови 
Райдержадміністрації 

Відділ містобудування,

архітектури, житлово-

комунального господарства

Та інфраструктури

райдержадміністрації

Головний спеціаліст
З мобілізаційної роботи

Головний спеціаліст 
з питань режимно-
секретної роботи

Служба у справах дітей

райдержадміністрації

Відділ культури та туризму

райдержадміністрації

Заступник голови
Райдержадміністрації

Керівник апарату
Райдержадміністрації

Відділ освіти

райдержадміністрації

Сектор фізичної культури

та спорту

райдержадміністрації

Сектор цивільного

захисту та взаємодії

з правоохоронними органами

райдержадміністрації

Відділ економіки 

та міжнародного

співробітництва

райдержадміністрації

Управління агропромис-

лового розвитку

райдержадміністрації

Управління соціальної 

та молодіжної політики

райдержадміністрації

Фінансове управління

райдержадміністрації

Сектор юридичного

забезпечення апарату

райдержадміністрації

Архівний відділ 

райдержадміністрації

Сектор управління

персоналом апарату

райдержадміністрації

Відділ ведення 

Державного реєстру

виборців апарату

райдержадміністрації

Відділ фінансово-

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату

райдержадміністрації
Відділ організаційної 

роботи, внутрішньої

політики та зв’язків із ЗМІ

апарату райдержадміністрації

Сектор з питань 

державної реєстрації

райдержадміністрації

Сектор охорони здоров’я 

та роботи з учасниками АТО 

на сході України

райдержадміністрації



Основні цілі Стратегії збалансованого 

розвитку району на період 2020 року

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік
ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

1. Здійснення реалізації

державної політики у

сфері захисту населення і

території району від

можливих надзвичайних

ситуацій.

2. Здійснення визначених

чинним законодавством

повноважень щодо

реалізації державної

політики з питань

оборонної роботи та

дотримання законності,

правопорядку, захисту

прав і свобод громадян.

1.Доопрацьовано плани реагування на кожний вид 

надзвичайної ситуації;

2. Утворено 12 спеціалізованих служб цивільного захисту;

3. Забезпечено навчання 65 осіб керівного складу та

працівників органів управління;

4. Проведено "Місячник Цивільного захисту"

5. Розроблено Комплексну програму захисту населення і

територій Хмільницького району у разі загрози та

виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки.

6.Силами органів управління та господарювання відновлено

3 житлових будинків в с.Павлівка Калинівського району, що

були пошкоджені в наслідок вибухів на військовому арсеналі

7.Проведено три командно-штабних навчання з

територіальної оборони;

8. Розпочато роботу по забезпеченню загонів територіальної

оборони речовим майном та радіозв’язком.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж 

очікувалися

 Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік
ЦІЛЬ 2:ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невикона

ння

1. Забезпечення

виконання бюджету 

Хмільницького

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 105,7 % до уточнених планових показників і

становить 88,2 млн. грн.

 До бюджету району надійшли додаткові кошти в обсязі 4,7

млн. грн.

 Бюджети 28 сільських рад виконані в повному обсязі. До

сільських бюджетів надійшли кошти в сумі 41,2 млн. грн., що

на 14,5 млн. грн. більше в порівнянні з 2016 роком.

 Виконання районного бюджету становить 103,2% до

уточнених призначень яке складало 46,9 млн. грн.

 Збільшилось надходження до районного бюджету в

порівнянні з 2016 роком на 7,2 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)

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

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 412,8 млн.

грн., з врахуванням субвенцій з державного

бюджету на освіту, охорону здоров’я та

соціальний захист населення.

• 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)
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Завдання Результати Причини 

невиконання

2. Створення 

сприятливих умов 

для розвитку малого 

та середнього бізнесу

В районі зареєстровано 156 малих підприємств та

616 суб’єктів підприємницької діяльності –

фізичних осіб. На спрощеній системі

оподаткування працює 26 юридичних осіб та 482

фізичних особи. (78% від загальної кількості

фізичних осіб – субєктів підприємницької

діяльності).

Доходи місцевих бюджетів від СМП збільшено на

25% і становлять 32 млн.грн. З них від юридичних

осіб – 22,9 млн. грн.., фізичних осіб – 9,1 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

3. Надання

якісних

адміністративних

послуг та спрощення

адміністративних

процедур

Перелік послуг, що надаються через ЦНАП

включає в себе 146 адміністративних послуг. В

центрі функціонує система електронного керування

чергою та встановлена камера відео нагляду.

Протягом 2017 року Центром надано 14449

адміністративних послуг.

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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Центр надання 

адміністративних 

послуг 

у місті Хмільнику

Протягом 2017 року через 

Центр надано 14449 

адміністративних послуг
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ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
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Завдання Результати Причини 

невикона

ння

4.1.Розвиток

економіки у галузі

сільського

господарства

РОСЛИННИЦТВО

- виробництво продукції зернових культур в 2017 році

складає 290,3 тис. тонн з урожайністю 79,5 цнт/га на площі

36,5 тис. га.

- цукрових буряків вирощено на площі 3601 га – 198,0 тис.

тонн з урожайністю 550 цнт/га.

- вирощено насіння соняшника на площі 9230 га -27,7 тис.

тонн з урожайністю 30 цнт/га.

-виробництво сої на площі 10855 га складає 27,1 тис. тонн з

урожайністю 25 цнт/га.

- протягом 2017 року сільськогосподарськими 

підприємствами району було придбано 20 одиниць техніки на  

суму 29 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)



Виробництво соняшника

Виробництво зернових та зернобобових культур 

(тис.тонн/ц/га)
Виробництво цукровий буряків (тис.тонн/ц/га)

Виробництво цукру (тис. тонн/ц/га)
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Завдання Результати Причини 

невикона

ння

4.2.Розвиток

економіки у 

галузі

сільського

господарства

ТВАРИННИЦТВО

- Станом на 01.01.2018 року у сільськогосподарських

формуваннях району утримується голів: великої рогатої

худоби - 5782, в тому числі корів – 2290, свиней – 5827.

- В сільськогосподарських підприємствах району

збільшилось поголів'я ВРХ на 539 голів, свиней – на

3161 голів до відповідного періоду минулого року.

- За 2017 рік вироблено молока 10126 тонн.

- Надій на корову становить 4450 кг.

- Збільшились середньодобові прирости свиней на 35

грам і становлять 375 грам, середньодобі прирости

великої рогатої худоби становлять 760 грам.

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)



2016 рік 2017 рік 2018 рік

5243

5782 5800

2361 2290 2360

ВРХ(гол.) корів (гол.)

Поголів′я великої рогатої худоби в т.ч. корови 

Продуктивність виробництва молока,т

2016 2017 2018

10126 10126

10600



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

4.3.Розвиток

економіки у галузі

сільського

господарства

ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ

-У 2017 році загальна кількість укладених договорів оренди

землі власниками земельних часток (паїв) складає 22919

одиниць, що на 8 одиниць більше від рівня 2016 року.

-Спостерігається також зростання відсотка нарахування

орендної плати від грошової вартості орендованих земель на

3,6 % , який фактично складає у 2017 році 152,2 млн. грн.,

або на 75,8 млн. грн., (на 99,2%) більше від рівня 2016 року.

- Станом на 01.01.2018 року фактичний відсоток виконання

договірних зобов’язань від нарахованої суми орендної плати

складає 100,4 %.

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)



76,4 75,7

152,2 152,8

нараховано орендної 

плати за землю згідно 
укладених 

договорів,млн.грн

фактична виплата 

орнендної плати за 
землю,млн.грн
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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

5. Розвиток галузей 

економіки:

Промисловість

Торгівля

Збільшено обсяги виробництва продукції

металообробки на 33,3%; виробництва цегли на

12,5%. В цьогорічному сезоні збільшено

виробництво цукру на 5,6 тис.тонн або на 7%.

Обсяги оброблення деревини уздовж розпиленої чи

розколотої склали 2300 куб.м., що на рівні 2016

року

Збільшено обсяг роздрібного товарообороту на

150,4%

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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Динаміка середньомісячної заробітної плати 

одного працівника,грн
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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

6. Впровадження

енергозберігаючих

заходів у закладах 

соціально-

культурного 

призначення

Проведено капітальний ремонт опалювального

пункту зі встановленням резервного джерела

теплопостачання на твердому виді палива в ЗШ І-

ІІІ ст.в с. Порик.

Переведено на альтернативні джерела опалення

навчально-виховного комплексу ЗШ І-ІІІ ст. в 

с. Томашпіль.

Виконано робіт на загальну суму 784 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)



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Проведені роботи по переходу на альтернативні джерела опалення в НВК “ЗШ 

І-ІІІ ст. -ДНЗ” с. Томашпіль та ЗШ І-ІІІ ст. с. Порик



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

7.  Здійснення

заходів з підвищення

енергоефективності

та енергозбереження

Капітальний ремонт частини приміщень для

молодших класів з подальшою реорганізація ЗШ І-

ІІІ ст. с. Сальниця в НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с.

Сальниця

Проведено заміну 68 вікон на енергозберігаючі

(282,3 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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ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

8. Забезпечення

якісного питного

водопостачання.

9.  Будівництво та 

реконструкція

систем освітлення

населених

пунктів району 

На території 7 населених пунктів реалізовувались проекти

по будівництву водогонів

загальною протяжністю 46,9 км. Загальна вартість

проектів становить  7 млн. 960 грн. з яких кошти

держбюджету – 500 тис.грн., кошти місцевих

бюджетів -1 млн. 293 тис. грн., кошти населення – 2 

млн. 654 тис. грн.

Завершене будівництво мереж вуличного освітлення в

с.Тараски, Уланів, Стара Гута та Голодьки загальною

протяжністю 6,1 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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

9. Ремонт та 

утримання доріг

загального

користування

місцевого

значення та 

комунальних доріг

населених пунктів

району. 

Проведено поточні ремонти комунальних вулиць і 

доріг населених пунктів району на загальну суму 3 

млн. 735 тис. грн. З них профінансовано з 

місцевого бюджету 1 млн. 322 тис. грн.

На утримання та ремонт доріг загального

користування місцевого значення використано

кошти у сумі 10 млн. 712 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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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

1. Покращення 

інвестиційного 

розвитку та 

зовнішньоекономічн

ої діяльності

Збільшено обсяг капітальних інвестицій на 42,2%

(289,3 млн.грн.)

Підприємствами району реалізовано ряд

інвестиційних проектів на загальну суму

122,9млн.грн.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами позитивний

(сальдо +11659,1 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)
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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН

Філія  «Жданівський 

цукровий завод» 

ТОВ «Цукорагропром» 

«Реконструкція сушильного 

комплексу з установкою 

сушки», 

вартість проекту -

9,4 млн.грн.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

2. Створення 

привабливих вимог 

до залучення 

інвестицій в 

економіку району

За 2017 рік агроформування району реалізували інвестиційні

проекти на суму 142,2 млн. грн.:

-В ТОВ “Хмільницьке” с. Жданівка проведено

реконструкцію машиннотракторного парку, вартість якого-

12,0 млн. грн..

-В АПНВП “Візит” с. Томашпіль проводиться реконструкція

молочнотоварної ферми з добудовою молочного блоку,

потужність 600 голів,кошторисна вартість проекту 20,0 млн.

грн., освоєно коштів 16,0 млн. грн..

-В АПНВП “Візит” с.Томашпіль проводиться реконструкція

свинокомплексу, потужність -18,0 тис. голів, освоєно 13,0

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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН

В ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка виробничий підрозділ с.Качанівка проводиться 

реконструкція машино-тракторного 

парку, вартість проекту – 12,0 млн. грн. 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН

В АПНВП «Візит» с. Томашпіль виробничий підрозділ с. Уланів проводиться 

реконструкція молочно-товарної ферми  з добудовою молочного блоку, потужність

-600 голів, вартість проекту 20,0 млн. грн., освоєно коштів 16,0 млн. грн.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН

В АПНВП «Візит» с. Томашпіль

виробничий підрозділ с. Соколова

проводиться реконструкція свинокомплексу



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

1. Захист

навколишнього

природного 

середовища.

Протягом 2017 року проводилися заходи, спрямовані на

охорону і раціональне використання природних ресурсів.

З метою уточнення переліку водних об'єктів проведено

інвентаризацію у кількості 285 одиниць, право оренди яких

може бути реалізовано на земельних торгах.

Для забезпечення безаварійної експлуатації

гідротехнічних споруд комісійно здійснена інвентаризація

261 об'єкта.

Відтворено лісів на площі 114 гектарів , в тому числі

нові ліси насаджені на площі 30 гектарів.

У 2017 році проведено суцільно-санітарні рубки

хвойних деревостанів на площі 7 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)

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

2. Ліквідація

стихійних

сміттєзвалищ

3. Поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами 

Ліквідовано 69 стихійних сміттєзвалища та упорядковано 39 

наявних паспортизованих сміттєзвалищ;

Розчищено та упорядковано 24 джерела питної води;

Очищено від сміття близько 18 км берегів;

Упорядковано 27 дитячих та спортивних майданчики;

Прибрано 118 км придорожніх смуг;

- Реалізовано проекти:

1. «Вдосконалення системи збору, складування твердих

побутових відходів та утримання в належному стані

сміттєзвалища с.Уланів».

2. «Розділи сміття – збережи довкілля!»

Придбання контейнерів для роздільного сортування

сміття та облаштування місця для їх встановлення на

території Жданівської ОТГ - загальна вартість проекту,

134,5 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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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища



ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА

Поводження з твердими побутовими відходами

Інвестиційний проект 

«Вдосконалення системи збору, 

складування твердих побутових 

відходів та утримання 

в належному стані сміттєзвалища 

с.Уланів», 

кошти обласного фонду охорони 

навколишнього 

природного середовища – 652,0 

тис.грн

Інвестиційний проект «Поліпшення технічного 

стану, благоустрою водойми №1 

с. Великий Острожок», загальна вартість проекту 

2740,4 тис.грн. 

Освоєно 1303,3 тис.грн.: 

з них 1279,7 тис.грн. –

кошти обласного фонду охорони НПС



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

1. Підвищення якості

провадження

освітньої

діяльності

1.1.Підвищення

показників рівня

освіти

Здобувачами освіти отримано:

* базову загальну середню освіту – 322,

з них отримали свідоцтво з відзнакою – 17

* повну загальну середню освіту – 134, з них

отримали Золоту та срібну медалі  – 7

* 37 учнів закладів загальної середньої освіти приймали 

участь у  ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

конкурсів, здобувши 9 призових місця

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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 4: Екологічна безпека навколишнього середовища

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ



Підвищення якості провадження освітньої діяльності



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконання

1.2. Покращення

умов

навчання та

виховання

учнів навчальних

Закладів

* Проведено реорганізацію  закладу в навчально-

виховний комплекс “ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ” с. Сальниця

– 1498,0 тис.грн.

* Оновлення комп’ютерної техніки у закладах 

освіти

району – 692,1 тис. грн.

* Придбано автобус для перевезення учнів – 1679,7 

тис. грн.

* Забезпечення безоплатного підвезення 590 учнів

та 81 педагогічний працівник до місць навчання та 

додому 

* Забезпечення безоплатного харчування 1653

учнів – 1487,8 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)



Покращення умов навчання та виховання

учнів навчальних закладів



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

2. Розвиток 

фізичної

культури та 

спорту

2.1. 

Покращення

матеріально-

технічної

бази 

спортивної

інфраструкту

ри району

В районі функціонує 125 спортивних споруд, в тому числі: 1

стадіон з трибунами на 1500 місць для глядачів, 19 майданчиків з

тренажерним обладнанням, 7 футбольних полів, 21 спортивних залів,

51спортивний майданчик.

У 2017 році за рахунок різних джерел фінансування

реконструйовано та здійснено капітальний ремонт 3 спортивних

об'єктів, а саме:

1) капітальний ремонт спортивної зали ЗШ І-ІІІ ст., с. В. Митник

на що було використано - 183,9 тис. гривень коштів з місцевих

бюджетів та 66.0 тис. гривень спонсорських коштів;

2) влаштування благоустрою сільського – шкільного стадіону в с.

Куманівці на, що було використано – 141,4 тис. гривень коштів з

місцевих бюджетів та 20.0 тис. гривень спонсорських коштів;

3) утеплення фасаду культурно-спортивного центру в с. Сальниця

на, що було використано - 160.0 тис. гривень коштів з місцевих

бюджетів.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

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



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

2.2. Розвиток  і

популяризація 

фізичної

культури та 

спорту в

районі

Забезпечено функціонування Хмільницької районної

дитячо-юнацької спортивної школи в якій займалися різними

видами спорту 316 юних спортсменів та дитячо-юнацький

спортивний клуб «Олімп» в якому займалося 300 дітей.

Навчально-тренувальний процес в РДЮСШ забезпечують

10 тренерів – викладачів, 5 з яких штатні та в ДЮКФП «Олімп»

20 тренерів.

В РДЮСШ олімпійськими видами спорту займалися 316

дітей. У спортивній школі функціонували 4 відділення.

Найбільш масовими видами спорту, якими займалися діти та

молодь району є: футбол – займалися 143 учнів; волейбол –

120 учнів; легка атлетика – 45 учнів; гандбол – 170 учнів; теніс

настільний – 63 учнів; військово-спортивне багатоборство – 45

учнів; спортивний туризм – 15 дітей та футзал – 15 дітей.

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)



РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Проведення обласних та районних змаганьРеконструйовано та здійснено капітальний ремонт 

3-х спортивних об’єктів

Бронзові призери 

Чемпіонату Вінницької 

області  з гандболу

&

«Астарта» с.Качанівка, Жданівка –

переможці відкритого Чемпіонату району 

з футболу
ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

«Візит» с.Соколова -

володарі відкритого 

Кубку району 

з футзалу

Учасники обласного 

чемпіонату з гандболу 

серед чоловіків



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

3. Забезпечення

високоякісної

медичної 

допомоги

КУ “Хмільницький РМЦ ПМСД”

- Виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

«Програма «Доступні ліки» - використано коштів 1млн.150тис. 

грн.

- Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за

рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань –

використано 1, 5млн.. грн.

- Забезпечено слуховими апаратами 4 осіб на суму 12,7 тис. 

грн.

- Виконання програми «Місцеві стимули» - 2 студенти –

майбутні сімейні лікарі, навчаються за рахунок місцевого 

бюджету, витрачено коштів - 32,6 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)



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

3.1. Покращення

матеріально-

технічної

бази та 

удосконалення

лікувально-

діагностичного

обладнання

КУ “Хмільницький РМЦ ПМСД”

-Придбанно обладнання м’якого інвентаря, господарських

матеріалів для проведення поточного та косметичного

ремонтів на суму 351,2 тис. грн.

- Закуплено 3 холодильники - 17,9 тис. грн.

- Придбано в 2017 році компʼютерної техніки

на суму 24,1 тис. грн.

- Встановлено програмне забезпечення «Медична

інформаційна система «МедЕйр» - 340,0 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)



В районному медичному центрі реалізується районна програма “Майбутнє 

Хмільниччини в збереженні здоровʼя громадян” на 2016-2020 роки.

Придбано сучасний флюорографічний апарат за 1 млн. 455 тис. грн. Зроблено 

ремонт кабінетів. Надаються якісні  медичні послуги.



Функціонує новий апарат ультразвукової діагностики вартістю

678 тис. грн.



Поточні ремонти в лікувальних закладах району

Проведено поточний ремонт переходу та ремонт 

окремих кабінетів лабораторного корпусу.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

3. Забезпечення

високоякісної

медичної 

допомоги

КУ «Хмільницька ЦРЛ»

✔ В рамках дії комплексної програми покращення умов 

медичного обслуговування жителів міста і району на 2016 –

2019 роки виділено 492,1 тис.грн. на придбання інсулінів.

✔ За рахунок державної субвенції «Інші заходи в галузі 

охорони здоров’я виділено 276,8 тис.грн. на компенсацію 

видатків по забезпеченню інсулінами хворих на цукровий 

діабет.

✔ за рахунок інших коштів спец.фонду бюджету виділено 34,8 

тис.грн.

25,0 тис.грн. було придбано проявну установку «Кровлекс» для 

рентгенапарата

9,8 тис.грн. на виготовлення ПКД на капітальний ремонт 

інжерених мереж терапевтичного корпусу КУ «Хмільницька 

ЦРЛ».

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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

3.1. Покращення

матеріально-

технічної

бази та 

удосконалення

лікувально-

діагностичного

обладнання

КУ «Хмільницька ЦРЛ»

В рамках заходів соціально – економічного

розвитку виділено - 1048,8 тис.грн

Було придбано :

- Холодильну камеру для зберігання трупів – 145,8 тис. грн.;

- Гастроскоп – 474,0 тис. грн.;

- Апарат штучної вентиляції легень – 378,0 тис. грн.;

- Набір хірургічних інструментів для операційного блоку –

15,0 тис. грн.;

- Набір штативів в комплекті для акушерсько-гінекологічного

відділення – 6,0 тис. грн.;

- Комплекти постільної білизни в дитяче відділення – 30,0

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)



КУ «Хмільницька ЦРЛ» 



За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в

рамках заходів соціально-економічного розвитку було придбано:

Холодильну камеру для моргу – 145,8 тис. грн.

Гастроскоп – 474,0 тис. грн.

Апарат штучної вентиляції легень – 378,0 тис. грн.



Проведення поточних ремонтів в КУ «Хмільницька ЦРЛ»

Заміна лінолеуму в кімнаті медперсоналу, заміна підлоги відділення анестезіології з ліжками для

інтенсивної терапії, установка дверей, встановлення сантехніки, підведення води, заміна плитки на

стіні приміщення дезінфектора, шпаклювання і фарбування стін і стелі в платах, інфекційного

відділення.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

4. Надання

якісних

соціальних

послуг

населенню

району

4.1. Охоплення

соціальною

підтримкою

незахищених

верств

населення

району

Субсидію на ЖКП станом на 01.01.2018р. призначено 8763

домогосподарствам.

- Тверде паливо 1223 домогосподарства.

До відділу адресних допомог та соціальних компенсацій за

призначенням інших видів соціальних допомог( крім субсидій)

звернулось 3032 особи. З заявами для виплати частини

невикористаної субсидії, що підлягають монетизації 6053 особи.

На житлово-комунальні послуги ветерани війни скористалися

пільгами на суму 2,6 млн. грн.,

З місцевого бюджету надано пільг:

- на послуги зв’язку користування телефоном з місцевого 

бюджету на суму 72,4 тис. грн.;

Надано допомогу 121 внутрішньо переміщеній особі на

суму 1млн.290 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)



Прозорий офіс



Прийом пільговиків



Завдання Результати виконання Причини 

невиконан

ня

4.2. Сприяння 

повній , 

продуктивній 

зайнятості

- Протягом 2017 року послугами служби зайнятості скористалися 1752

особи, з них мали статус безробітного 1539 осіб. Всього отримали

роботу (у тому числі за договорами ЦПХ та самостійно) – 924 особи.

Зареєстровано 1177 вакансій, які надійшли від 243 роботодавців;

- Працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску

5 осіб. Протягом року здійснювалось відшкодування роботодавцям

єдиного внеску за працевлаштування 11 осіб;

- Проходили профнавчання, перенавчання, підвищення кваліфікації 173

особи;

- Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру

90 осіб;

- Завдяки виплаті одноразової допомоги по безробіттю для організації

підприємницької діяльності 3 особи започаткували власну справу.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ



Всього отримали роботу (у тому числі 
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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

4.3. Допомога та

підтримка учасників

антитерористичної

операції та їх сімей

- У 2017 р. з державного бюджету виділено на санаторно-

курортне лікування 113,4 тис. грн., на проходження

професійної адаптації – 44,00 тис. грн..

З початку року професійну перепідготовку пройшли 9

учасників АТО, перераховано 44,0 тис. грн.,

- пролікувалося 18 учасників бойових дій

антитерористичної операції, перераховано 113,4 тис. грн., на

санаторно-курортне лікування.

- 88 учасникам АТО виплачена одноразова матеріальна

допомога на суму 228,5 тис.грн.

- До дня Святого Миколая 233 дитини  учасників АТО 

отримали подарунки на суму 11 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)



Зустріч з учасниками АТО

• Під час зустрічі було обговорено нагальні 

• проблеми - це земельні питання, питання 

• оздоровлення, надання пільг на комунальні 

• послуги, надання додаткових відпусток, 

• безоплатне одержання ліків, лікарських 

• засобів за рецептами лікарів,

• працевлаштування та методи їх вирішення.
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Стан забезпечення земельними ділянками учасників АТО по Хмільницькому району 

Ряд1

Ряд2

- Кількість учасників АТО (всього по   

району 635)

- Видано викопіювань учасникам АТО(всього по 

району  635)



Організація якісного повноцінного оздоровлення

та відпочинку дітей



Урок мужності до відзначення Дня бою під Крутами;

•



Брейн-ринг присвячений до Дня захисту дітей на базі

центру дитячої та юнацької творчості;



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  2017 р. ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконання

5. Збереження

культурної спадщини

та формування

туристичної

привабливості району

 відремонтовано 13 закладів культури на загальну суму 3,6 

млн. грн.

 Для закладів культури придбано підсилюючу апаратуру, 

оргтехніку, сценічні костюми, одяг сцени, меблі, обладнання

для експозицій КЗ «Музей Героя Радянського Союзу та 

Національного героя Франції Василя Васильовича Порика» 

(с.Порик Хмільницького району) на загальну суму 656 тис. 

грн.

Проведено благоустрій паркової зони в с.Петриківці

(встановлення паркану) та встановлено фонтан на площі в 

с.Уланів

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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  2017 р. ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

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

памяткоохоронної та

музейної політики

 Проведення державних, професійних свят і обрядів,

урочистостей, тематичних святкових вечорів, концертів,

фестивалів, відзначення ювілейних та памятних 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, стільці.

Продовжено роботу по вшануванню подвигу учасників

АТО – встановлення меморіальної дошки загиблому 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)



Розвиток культури та мистецтва



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  2017 р. ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Завдання Результати Причини 

невиконання

5. 3.Формування 

туристичної 

привабливості району

 Мережа музейних установ району складається з двох

державних музеїв – КЗ «Історичний музей міста Хмільника»

(м.Хмільник) та КЗ «Музей Героя Радянського Союзу та

Національного героя Франції Василя Васильовича Порика»

(с.Порик Хмільницького району).

Визначними туристичними об’єктами Хмільницького

району є відпочинковий комплекс «Козацький двір»

(с.Філіопіль, Хмільницький район), творчий центр «Квітуча

оселя» (с.Крутнів, Хмільницького району), оздоровчий

комплекс «Життєдар» (с.Уланів, Хмільницький район).

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

Комунальний заклад “Музей Героя Радянського Союзу та Національного героя 

Франції  Василя Васильовича Порика с.Порик ”



Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Лікувально-оздоровчий комплекс 

“Життєдар”

(с.Уланів, Хмільницький район)

Овочево-фруктове харчування;

Сокотерапія;

Нордична хода;

Гімнастика;

Сауна;

Різновиди масажів;

Тренажерний зал.



Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Комплекс відпочинку 

“Козацький двір”
(с.Філіопіль, 

Хмільницький район)
 Басейн під відкритим небом

 Баня

 Українська кузня



Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Творчий центр «Квітуча оселя» 

(с.Крутнів, Хмільницький район)

Народні гуляння;

Етно-вечори;

Українська кухня;

Творчі зустрічі.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

1.Розвиток 

територіальних 

громад району

1. Десять проектів визначено переможцями

ХІV обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад, з них 2 - за

екологічним спрямуванням та 8 проектів

соціально-економічного розвитку на їх

реалізацію з фонду конкурсу виділено

кошти в сумі 926,8 тис.грн.

2. Переможцями ІІ районного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад визначено

29 інвестиційних проектів із загальним

бюджетом 5,9 млн.грн., з них фонд конкурсу

складає 2,7 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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

2016 рік 2017 рік

15

24

6

10

Подані заявки на участь у 

Обласному конкурсі ТГ

подано проектів проекти переможці



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

2016 рік 2017 рік

29

39

26
29

Подані заявки на участь у 

Районному конкурсі ТГ

подано проектів проекти -переможці



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

1.Розвиток 

територіальних 

громад району

3. На заходи соціально-економічного розвитку

окремих територій району отримано субвенцій з

державного бюджету в сумі 7,9 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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Субвенція (тис.грн.)

1089 

14%

2057 

26%

2459 

31%

270 

3%

2040 

26%

інфраструктура освіта охорона здоровя ДНЗ ОТГ



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

2. Розвиток 

об'єднаної 

територіальної 

громади

Жданівська ОТГ створена шляхом

добровільного об'єднання 2 сільських рад з

центром в с.Війтівці.

До складу ОТГ входить 5 сіл. Населення

складає 4371 осіб. Площа території – 69,6 кв.км.

На базі майна комунальної власності

об’єднаної територіальної громади створено

комунальний заклад «Жданівський центр

первинної медико-санітарної допомоги».

З метою підвищення якості освіти в

Жданівській ОТГ створено та працює відділ освіти

та соціально-гуманітарної роботи.

20 липня 2017р. у Жданівській ОТГ відкрито

перший в області центр безпеки громадян.

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)



• У липні 2017 року у Жданівській сільській ОТГ запрацював
перший на Вінниччині Центр безпеки громадян – організаційне
утворення, засноване на засадах партнерства та взаємодії
аварійно–рятувальних, правоохоронних та медико–санітарних
служб. 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

3. Впровадження

системи

електронних

державних

закупівель ProZorro

Протягом 2017 року бюджетними організаціями

району через систему «Prozorro» проведено 142

процедури торгів на загальну суму 28,5 млн.грн.

Економія бюджетних коштів, проведених через

систему Prozorro – 1 млн. 980 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)



Економія коштів  за результатами

допорогових закупівель, 

проведених 

в системі Prozorro

Хмільницька РДА
районний бюджет

Всього 

процедур

Допорогові 

закупівлі 

Економія коштів,

142 

108 

1,98 млн.грн

12% від 
загальної 

кількості по 
області

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

4. Налагодження

ефективної 

співпраці 

органів 

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самоврядув

ання з 

інститутами 

громадянсь

кого 

суспільства 

(ІГС)

У 2017 році на підтримку громадських організацій району  

виділено коштів з районного бюджету в сумі 417 тисяч 248 

грн, в тому числі для районної громадської організації 

ветеранів України-170 тисяч грн.., для громадської 

організації «Спілка учасників АТО у м.Хмільник та 

Хмільницькому районі» - 162 тисячі грн.., для Спілки 

учасників війни в Афганістані – 82 тисячі грн. 

При Хмільницькій райдержадміністрації створена 

громадська рада, до складу, якої входять 5 представників 

інститутів громадянського суспільства. 

Затверджено план консультацій з громадськістю, яким 

передбачено громадське обговорення важливих питань 

соціального захисту, економіки, бюджету, надання освітніх, 

медичних та культурних послуг.

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. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 

невиконання

4.     Розвиток

інформацій

ної сфери та 

висвітлення

діяльності

органів

виконавчої

влади.

Інформування населення та висвітлення діяльності 

районної державної адміністрації здійснюється через 

офіційний веб-сайт та засоби масової інформації. 

В районі розроблено та погоджено в 

облдержадміністрації  проект районної програми 

інформатизації “Електронна Хмільниччина” на 2018-2020 

роки, відповідно до якої заплановано здійснити  

модернізацію офіційного веб – сайту райдержадміністрації.

У 2017 році  на висвітлення діяльності органів виконавчої 

влади у друкованих ЗМІ виділено  160,00 тис.грн.  

На підтримку діяльності Хмільницького районного 

радіомовлення – 192 тис.грн. 

З метою вітання громадян з новорічними святами та 

інформування населення щодо основних підсумків 2017 

року у Хмільницькому районі відзнято відеоролик.

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)



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РДА



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РДА



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо

вирішення питання

1. Реконструкція 

відділення реанімації та 

інтенсивної терапії КУ 

«Хмільницька ЦРЛ»

2. Реконструкція та 

капітальний ремонт  

місцевих доріг

державного значення

Недостатнє фінансування.

Відсутність фінансування

Фінансове забезпечення з різних

джерел фінансування

Забезпечення державного

фінансування



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 кварталів)

1. Покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти

- Капітальний ремонт частини

приміщень молодших класів НВК

“ЗШ І-ІІ ст. –ДНЗ” с. Тараски на

суму 468,8 тис. грн.

- Капітальний ремонт (санація) ЗШ

І-ІІІ ст. с. Уланів на суму 3444 тис.

грн.

- Модернізація котелень із

встановленням резервного джерела

теплопостачання в ЗШ І-ІІІ ступенів

с. В. Митник, с. Вишенька, с.

Маркуші на суму понад 2 млн. грн.

- Капітальні ремонти спортивних

залів в закладах освіти сіл: Голодьки,

Куманівці, Лозова, Тараски на суму

понад 1 млн. грн.

До кінця ІІІ кварталу

До кінця року

IV квартал

До кінця ІІІ кварталу



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.
І. Впровадження

програмного забезпечення
Хмільницького районного 
медичного центру.

ІІ. Покращення стандартів 

медичного обслуговування 

населення.

Покращення 

матеріально-технічної 

бази закладу охорони 

здоров’я.

ІІІ. Всеохоплююче 

впровадження технологій 

збереження та 

використання 

альтернативних і 

відновлювальних джерел 

Поліпшення умов обслуговування жителів м.Хмільника та 
Хмільницького району.

Збереження всієї медичної інформації в електроному
вигляді.

Капітальний ремонт АЗПСМ с. Широка Гребля та ФАПу с. 

Лелітка

Капітальний ремонт лабораторії та  котельні із заміною 

котлів КУ «Хмільницький РМЦ ПМСД» 

Придбання апарату УЗДКУ для «Хмільницької ЦРЛ –

орієнтовна вартість 2,0млн. грн.

Реконструкцію відділення реанімації та інтенсивної

терапії КУ «Хмільницька ЦРЛ»

Проведення капітального ремонту інженерних мереж 

терапевтичного корпусу КУ «Хмільницька ЦРЛ» –

орієнтовна вартість 820,8 тис. грн.

Розконсервування артезіанської свердловини – орієнтовна 

вартість 100,0 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 та проведення капітальних ремонтів

закладів культури. 

Створенння об’єкту туристичної інфраструктури

району – краєзнавчий музей історії села Уланів на базі

частини колишнього приміщення Уланівської

райлікарні.

Зміцнення матеріально-технічної бази галузі

культури.

Збереження нематеріальної культурної спадщини

рідного краю, памя’ток історії та культури.

Продовження комплектування фондів бібліотек

району новою літературою (на менше 4тис.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. Забезпечення ефективної 

державної соціальної  підтримки 

населення

Соціальний супровід членів сімей 

військовослужбовців, які беруть 

участь в АТО, сімей 

військовослужбовців, які загинули 

при виконанні обов’язків 

військової служби та осіб, яких 

було поранено на Сході України;

Комплексний захист внутрішньо 

переміщених осіб;

Соціальний захист сімей з дітьми;

Поліпшення умов життєдіяльності 

згідно з Конвенцією про права 

інвалідів.

Виконання програм та заходів, спрямованих на 

підтримку та соціальний захист учасників АТО 

та членів їх сімей.

Забезпечення виплати адресної допомоги на 

проживання та оплату житлово-комунальних 

послуг внутрішньо - переміщених осіб.

Виконання програм та заходів щодо соціальної  

підтримки сім’ї, дітей та молоді району.

Забезпечення соціальної   підтримки, 

матеріальної допомоги та забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю.

Протягом 2018 року

Протягом 2018 року

Протягом 2018 року

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

- Виконання Програми ремонту та утримання доріг

загального користування місцевого значення та 

комунальних доріг населених пунктів

Хмільницького району на 2017-2018 роки, якою

передбачається виконання робіт на загальну суму 5

млн. 400 тис. грн..

- На території 6 населених пунктів району 

планується провести будівництво 

водогонів загальною протяжністю 20,3 км.

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 .

Протягом 2018 року

Протягом 2018 року

Протягом 2018 року

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)

6. Залучення 

інвестицій в економіку 

району. 

Впровадження інвестиційних проектів (АПНВП 

«Візит», Філія «Жданівський цукровий завод» ТОВ 

«Цукорагропром», ТОВ «Хмільницьке»), створення 

нових робочих місць .

Залучення додаткових джерел фінансування на 

реалізацію інвестиційних проектів за рахунок участі в 

конкурсах та грантах (в т.ч. ДФРР, ЄБР,   позабюджетні 

гранти).

Підтримка та створення сприятливого 

підприємницького середовища 

Забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів через систему ProZorro

Протягом 2018 року

Протягом 2018 року

Протягом 2018 року

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 

7.  Подальше 

формування 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу району 

Залучення інвесторів для промислово-індустріального виробництва

Земельні ділянки, що пропонуються для реалізації інвестиційних 

проектів:

1. Земельна ділянка неподалік с.Великий Митник, Хмільницького 

району Вінницької області. Загальна площа: 1,9га, видовженої 

прямокутної форми 

2. Земельна ділянка неподалік с.Клітенка Кропивнянської сільської 

ради Хмільницького району Вінницької області. Загальна площа: 15,4 

га

1                                                                   2



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 

- Збільшення кількості суб’єктів  

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.Залучення 

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

Збереження та популяризація культури 

та традицій українського народу.

-Здійснення щорічного

оздоровлення учнів. 

Популяризація здорового способу 

життя

Протягом року

Протягом року

VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



VIIІ. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

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».

Належне матеріально-технічне забезпечення

структурних підрозділів

райдержадміністрації

Створення електронного документообігу.

Проходження навчання працівників, що 

вперше прийняті на держслужбу;

- участь у семінарах, нарадах, навчаннях.

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року



Дякую за увагу!


