
Публічний звіт 

голови Козятинської районної державної адміністрації 

Олега  Оркуші про результати роботи 

райдержадміністрації за 2017 рік 
 

Шановна громадо, члени колегії, шановні гості та запрошені! 
 

Метою діяльності районної державної адміністрації є реалізація 

державної політики в розрізі галузей на території  району, 

забезпечення - соціально-економічного та культурного розвитку  

району,  надання доступних і якісних адміністративних послуг.  

 Для здійснення основних галузевих повноважень у структурі 

Козятинської  районної державної адміністрації утворені відповідні 

управління, служби, відділи та сектори.  

У зв’язку з введенням в дію нового Закону України «Про 

державну службу» була проведена робота з упорядкування структури 

районної державної адміністрації, приведено у відповідність 

співвідношення посад категорій «А», «Б» і «В» та ранги державних 

службовців, затверджено штатний розпис відповідно до груп оплати 

праці та у порядку, встановленому законодавством. 

Структура Козятинської райдержадміністрації складається з 

апарату і 12 самостійних структурних підрозділів та нараховує 121 

штатну одиницю. Станом на 01 січня 2018 року фактично працює  

116 осіб, вакантних посад – 5.  

Керівництво райдержадміністрацією здійснюється головою, 

першим заступником,  заступником голови, керівником апарату 

райдержадміністрації.  

До складу апарату райдержадміністрації входять 4 відділи, 3 

сектори, 2 головні спеціалісти та обслуговуючий персонал. 

Чисельність апарату становить 32 штатних одиниці. 

 До структурних підрозділів входять:  3 управління,  3 відділи,  5 

секторів та 1 служба.  Чисельність  структурних  підрозділів   

нараховує 89 штатних одиниць.  

У 2017 році на посади в апарат та структурні підрозділи 

райдержадміністрації було призначено 9 осіб, з них за результатами 

конкурсу 6 осіб. Три працівники приступили до виконання обов’язків 

після закінчення відпустки по догляду за дитиною.  

Робота райдержадміністрації в 2017 році була спрямована на 

виконання ряду завдань та заходів в економічній, соціально-

гуманітарній сферах, у сфері природокористування та безпеки 

життєдіяльності людини і розвитку громадянського суспільства. 



Звіт про проведену роботу за 2017 рік пропоную розглянути через 

розроблену райдержадміністрацією Карту пріоритетів і цілей на 2017 

рік та на період до 2020 року. 

 

Перша ціль -  безпека життєдіяльності населення району. 

Для забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності 

населення району, в полі зору районної державної адміністрації 

систематично знаходяться питання забезпечення громадської 

безпеки, територіальної оборони, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій. 

Забезпечення громадської безпеки. 

Охорона громадського порядку на території Козятинського 

району здійснюється  Козятинським  відділенням  поліції  

Калинівського відділу Головного Управління  Національної  Поліції  

у  Вінницькій області  в цілодобовому режимі та чотирма групами 

швидкого реагування поліції. З них дві мобільні групи та дві 

стаціонарні,  які знаходяться на залізничній станції  Козятин та  на 

перехресті автомобільних доріг Кременець – Біла Церква  та Вінниця 

– Житомир (в районі села Махнівки  Козятинського району). За 2017 

рік групами швидкого реагування  складено 4,5 тисяч 

адміністративних протоколів. Протягом 2017 року співробітники 

поліції  співпрацювали з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  

Райдержадміністрацією також налагоджено належну співпрацю 

з райвійськкоматом, результатом якої є виконання поставлених 

завдань щодо призову громадян на строкову службу та за контрактом. 

У жовтні - листопаді 2017 року проводився призов громадян України 

1990-1997 років народження на строкову військову службу. Наряд на 

призов до лав ЗС України, та інших військових формувань складав 38 

чоловік. Призвано і відправлено у війська з Козятинського району та 

міста Козятин - 38 чоловік, що складає 100% від наряду, в тому числі 

з району -  26 чол. 

Територіальна оборона. 

Система територіальної оборони Козятинського району була 

створена в 2015 році в складі 2 загонів, 1-єї роти, 2 блокпостів. 

Основними її завданнями є охорона органів державної влади та  

важливих державних об’єктів інфраструктури. Особовий склад 

загонів територіальної оборони укомплектований з 

військовозобов’язаних оперативного резерву. 

  В 2017 році  двічі проводились заняття з керівним складом 

загонів територіальної оборони. 



Запобігання виникненню та подолання наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Протягом 2017 року проведено 18 засідань районної комісії з 

питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де 

було розглянуто 18 питань та прийняті відповідні рішення. 

На виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 

оперативно-рятувальної служби на 2016-2020 роки» у 2017 році було 

виділено 350 000 грн.  

На ліквідацію наслідків градобою 21вересня  2017 року з 

резервного фонду обласного бюджету виділено 300 тисяч гривень, з 

резервного фонду районного бюджету виділено 136 тисяч гривень 

для надання матеріальної допомоги власникам  житлових будинків,  

які були пошкоджені внаслідок градобою. Сільські ради на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації з місцевих бюджетів виділили 374.4 

тис. грн.. 

Потерпілим громадянам закуплено  7 тисяч 560 листів шиферу, 

що склало 100% від потреби. 

Не залишився  Козятинський район осторонь і у наданні 

допомоги по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася 

в Калинівському районі. Був створений  штаб, який координував дії 

всіх залучених служб, підприємств, установ, організацій, волонтерів 

району та м. Козятин. Район та місто прийняли понад 1000 

евакуйованих, які були розміщені в лікарнях, школах в приватному 

секторі міста та району. Всі були забезпечені на період перебування 

гарячим харчуванням, медикаментами, теплим одягом, речами 

першої необхідності. Після нормалізації обстановки   всіх 

евакуйованих було доставлено автобусами в м. Калинівку. 

 

 Другою ціллю в 2017 році було  зростання 

конкурентоспроможності економіки району. 

Зростання конкурентоспроможності економіки району залежить 

від виконання програми економічного і соціального розвитку району, 

поліпшення розвитку сільських територій та наповнення місцевих 

бюджетів.  

Виконання бюджету. 

До зведеного бюджету Козятинського району за 2017 рік по 

загальному фонду з врахуванням дотацій та субвенцій надійшло 475,1 

млн. грн., або 103,7% до річного уточненого плану. До плану 100,0% 

отримано базової, додаткової дотацій,  освітню та медичну субвенції. 



Власних доходів загального фонду бюджету району  отримано  

115,4 млн. грн., виконання забезпечено на 122,7% до уточненого 

річного плану. Порівняно з 2016 роком їх одержано на 33,3 млн. грн. 

більше, або більше на  40,6 %. 

1. Податку та зборів на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі 

60,8 млн. грн., виконання забезпечено на 111,3% до річної суми. 

Відповідно до минулого року  його отримано більше на 20,7 млн. 

грн., або на 50,1%. 

2. Податку на майно в частині плати за землю отримано в сумі 

18,4 млн. грн., виконання забезпечено на  123,2% до річного 

призначення. Одержано на 2,8 млн. грн. більше, або на 17,9%.   

3. Єдиний податок за 2017р. виконано в сумі 26,5 млн. грн., 

виконання забезпечено на 152,3% до  річного плану. Порівняно з 2016 

роком отримано на 7,4 млн. грн. більше, або на 38,7%. 

4. Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшло 8,3 млн. грн., 

виконання забезпечено на 127,2% до річного плану. Одержано на 2,8 

млн. грн.. більше ніж в 2016 році, або на 50,9%.  

 За звітний період виконання дохідної частини по власних 

надходженнях загального фонду бюджету району до показників 

затверджених місцевими радами із 35 бюджетів забезпечили всі 35. 

З місцевих бюджетів Козятинського району за 2017 рік здійснено 

488,9 млн. витрат  і порівняно з 2016 роком їх обсяг збільшився на 

128,2 млн. грн. або на третину (на 35,5%) .  

Заробітна плата працівникам бюджетної сфери району за 2017 рік 

виплачена своєчасно і в повному обсязі. 

Розвиток малого та середнього бізнесу. 

Важливу роль у формуванні бюджету району відіграє також стан 

розвитку малого підприємництва району.  

Станом на 1 січня 2018 року на території Козятинського району 

зареєстровано 1516  діючих  суб’єктів малого підприємництва, у тому 

числі 342 – юридичних та   1174  – фізичних осіб-підприємців.  

Протягом 2017 року  було  зареєстровано 165 фізичних осіб-

підприємців та  14 юридичних осіб.  Поряд з тим, протягом цього ж 

періоду скасували державну реєстрацію 232 суб’єкта господарювання 

(7 - юридичних осіб та 225 - фізичних особи-підприємця).  

Надходження до місцевого бюджету  у 2017 році від суб’єктів  малого 

підприємництва склали 40 млн.580,0 тис. грн.. що на 8 млн.460,7 тис. 

грн. більше ніж у 2016 році. 

 

 



Спрощення адміністративних процедур. 

Для створення зручних і сприятливих умов отримання 

адміністративних послуг в районі функціонує Центр надання 

адміністративних послуг. 

Сьогодні Центр надає  79 адміністративних  послуг.  

За 2017 рік через ЦНАП надано 13328 послуг (в 2016 – 10818 послуг), 

а саме: послуг Держгеокадастру – 11290 (85%), реєстрації права 

власності на нерухоме майно та їх обтяжень – 452 (4%), інших – 1586 

(11%). 

У 2017 році звернулось 197 учасників АТО, щодо погодження 

місця розташування земельної ділянки, що в 1,3 рази менше ніж у 

2016 році. Всього з 2015 року отримано 572 звернення. 

  З червня 2017 року  Центром  здійснюється прийом документів 

для реєстрації речових прав на нерухоме майно. Також стало 

можливим замовлення послуг Держгеокадастру онлайн, а саме видача 

витягів з ДЗК та видача витягів з нормативно-грошової оцінки. 

Для забезпечення належного функціонування та надання якісних 

адміністративних послуг у звітному періоді  було придбано  

комп’ютерне обладнання, та облаштовано 4 робочих місця для 

адміністраторів, оформлено інформаційну зону із стендами щодо 

діяльності  Центру. 

Розвиток галузей економіки. 

Сільське господарство. 

        Козятинщина  була і залишається осередком міцних 

сільськогосподарських традицій.  Сільськогосподарські підприємства 

району у 2017 році отримали валовий збір зернових культур 247,3 

тис. тонн із площі 36,9 тис. га при урожайності  68,8 ц/га.  

       На протязі останніх 3-х років район практично зберігає 

стабільність у посівах цукрового буряка та соняшника - 3,1 тис.га та 

6,8 тис.га. відповідно. 

        У 2017 р. викопано 3,1 тис.га ц/б, накопано 176,1 тис.тонн при 

середній врожайності 568,2 ц/га. Переробку цукрового буряка району  

здіснював Юзефо-Миколаївський цукровий завод. 

        Тваринництвом в районі займається 12 господарств. Станом на 1 

січня 2018 року в сільгосппідприємствах району нараховується 5439 

гол. ВРХ, до минулого року менше на 1279 гол., в тому числі є в 

наявності 1602 корови, до минулого року зменшено на 179 гол. 

Поголів’я свиней становить 4532 гол. до минулого року більше на 

31,1%. 



         Що стосується розвитку орендних відносин, то за 2017 рік 

агроформуваннями Козятинського району проведено розрахунки за 

оренду: 

            - за землю пайового фонду: нараховано – 128 млн. 850 тис.грн. 

                                                           виплачено – 139 млн. 444 тис.грн. 

                                                           що становить 108,2%. 

        Відсоток нарахування орендної плати від грошової оцінки 

вартості орендованих земель становить 8,0%. 

            - за розпайоване майно:    нараховано – 327,3 тис. грн. 

                                                        виплачено – 327,3 тис.грн. 

                                                        що становить 100% . 

        Відсоток нарахування орендної плати від грошової оцінки 

вартості орендованих майнових паїв становить 1,2%. 

        Нарахування та виплата орендної плати за орендоване майно в 

районі проводиться повністю та в терміни визначені договорами 

оренди. 

           Промисловість. 

 Основними підприємствами, що виробляють промислову 

продукцію в регіоні залишаються Жежелівський кар’єр, ТОВ АКВ 

«Українське каолінове товариство», Глуховецький каоліновий 

комбінат, ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК». Обсяг реалізованої 

промислової продукції в січні-листопаді по Козятинському району 

становить 968,0 млн. грн., або 1,6% до всієї реалізованої продукції 

області та 24,1 тис.грн. припадає на 1 особу. 

Торгівля. 

Станом на 01.01.2018 року  в районі працює 165 підприємств 

роздрібної торгівлі, з них: 109 одиниць змішані , 30 - продуктові  та 

26 – непродовольчі. 

Оптовий оборот – 52,4 млн. грн.  

Роздрібний товарооборот – 127,1 млн. грн. 

Енергозбереження та використання альтернативних  і 

відновлюваних джерел енергії. 

З метою зменшення споживання енергетичних ресурсів та 

покращення експлуатаційних якостей приміщень  в закладах  освіти 

у 2017 році проведено заміну старих дерев’яних вікон на сучасні 

енергозберігаючі, а саме в: ЗНВК с. Сестринівка (освоєно 311 

тис.грн); ЗНВК с. Кашперівка (547 тис.грн); ДС с. Йосипівка (185 

тис.грн); СЗШ смт. Глухівці (874 тис.грн); ЗНВК с. Безіменне (1348 

тис.грн); СЗШ с.Білопілля (102 тис.грн). В  двох закладах проведено 

утеплення дахів (Пляхівський і Вернигородоцький ЗНВК - 1004 кв. 



м.), та утеплено фасад в 1 закладі  освіти (Вернигородоцький ЗНВК - 

237 кв. м.) 

 Третя ціль - залучення інвестицій та розвиток міжнародних 

відносин. 

Інвестиційний розвиток. 

 Ще одним напрямком розвитку економіки району є проведення 

цілеспрямованої політики в напрямку залучення як державних, так і 

приватних, вітчизняних та  іноземних інвестицій.  

За 2017 року підприємствами та організаціями району за рахунок 

усіх джерел фінансування освоєно близько 237,5 млн. грн.: 

       Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти 

підприємств та організацій. Найвагомішу частку  капітальних 

інвестицій освоєно в матеріальні активи:  будівлі та споруди, 

машини, обладнання, транспортні засоби. 

В сільськогосподарську галузь інвестовано близько 190 млн. грн. 

Домінуючими  інвестиціями стали вкладення в переобладнання 

тваринницьких приміщень під зерносклади, будівництво та 

встановлення сушарок, придбання машин, обладнання та 

транспортних засобів. 

Найбільшим інвестиційним проектом у 2017 році був ТзОВ 

«Юзефо-Миколаївська АПК» - загальна вартість – 46,4 млн. грн. 

Станом на 1 січня 2018 року всі проекти ТзОВ «Юзефо-

Миколаївська АПК» завершено в повному обсязі. 

До розробки програм з комплексного розвитку територій, які 

реалізуються за рахунок обласного і державного бюджетів залучались  

територіальні громади району: 

В 2017 році територіальними громадами на соціально – 

економічний розвиток та формування інфраструктури територіальних 

громад з Державного фонду регіонального розвитку було 

використано 4,0 млн.грн: 

- на реконструкцію та добудову культурно – спортивного 

комплексу ДЮСШ    м. Козятин -  3,0 млн.грн.  

 - за рахунок субвенції з ДФРР, на придбання медичного 

обладнання для КП «Козятинська центральна лікарня Козятинської 

районної ради» на суму 1,0 млн.грн.  

На інвестиційні проекти, які реалізовуються за рахунок 

Обласного конкурсу на соціально - економічних розвиток та 

формування інфраструктури територіальних громад Козятинського 

району в 2017 р.  використано 528,9 тис.грн. В минулому році на 

обласний конкурс подано 14 проектів 14 територіальних громад 

Козятинського району, з них виграли конкурс 6 територіальних 



громад. Загальна вартість проектів - переможців становить 2 млн. 

639,0 тис.грн., виділено коштів на впровадження проектів з обласного 

бюджету 528,9 тис. грн. ( 20,0% від загальної вартості), а саме в 

розрізі  галузей :  

-  культура: 1 проект на суму 79,2 тис.грн.; 

- освіта: 2 проекти - 230,4 тис.грн.; 

- медицина: 1 проект - 104,8 тис.грн.; 

- енергозбереження: 1 проект - 32,3 тис.грн.; 

- благоустрій: 1 проект - 81,9 тис.грн. 

На інвестиційні проекти, які реалізовуються за рахунок 

Районного конкурсу на соціально - економічних розвиток та 

формування інфраструктури територіальних громад Козятинського 

району в 2017 році використано - 964,8 тис.грн.  

На конкурс   було подано 14 проектів з 14 територіальних громад 

району, з них виграли конкурс 9 територіальних громад. Загальна 

вартість проектів - переможців становить 4 млн. 700,7 тис.грн., 

виділено коштів на впровадження проектів з районного бюджету 

964,8 тис. грн., ( 20,5 % від загальної вартості), а саме в розрізі  

галузей :  

- культура: 2 проекти на суму 104,7 тис.грн.; 

- водопостачання: 1 проект - 150,0 тис.грн.; 

- енергозбереження: 4 проекти - 455,2 тис.грн.; 

- благоустрій: 2 проекти - 255,0 тис.грн. 

Експорт-імпорт товарів. 

За 11 місяців 2017 року експорт товарів склав – 25 млн.497,2 тис. 

дол. США, що  складає 119,99% до  аналогічного періоду 2016 року.   

Імпорт товарів за 11 місяців 2017 року склав – 1 млн.788,4 тис. 

дол. США , що складає 97,9 % до аналогічного періоду 2016 року.  

 

 Четвертою ціллю  у  збалансованому розвитку  району є 

екологічна безпека навколишнього середовища. 

Охорона навколишнього природного середовища. 

Важливу роль в розвитку цивілізованого суспільства займає 

екологічна безпека навколишнього середовища та включає в себе 

заходи, спрямовані на охорону та санітарне очищення, ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ, поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ). 

На екологічні проекти, які реалізовуються за рахунок Обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища (ОФОНС) 

для збереження та покращення екологічного стану територіальних 



громад Козятинського району в 2017 році.  використано - 2034,5 

тис.грн.:  

1. Реконструкція  очисних споруд в смт. Глухівці на суму 2000,00 

тис.грн..  

2. Перезатарення пестицидів по  с.Білопілля на суму 34,5 тис.грн. 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

Протягом звітного періоду  було проведено ряд акцій із 

благоустрою та  озеленення територій населених пунктів: було 

висаджено молодого лісу на площі 47,5 га, прибрано майже 26,5га 

територій парків, скверів та алей, ліквідовано 165 стихійних 

сміттєзвалища та впорядковано 26 існуючих сміттєзвалищ, вивезено 

близько 1996м
3
 побутових відходів.  

Поводження з ТПВ. 

Відходи, які накопичуються у населених пунктах Козятинського 

району вивозяться на місцеві паспортизовані місця видалення 

відходів. На території району розміщені 28 паспортизованих МВВ. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 квітня 2017року 

№118 міському комунальному підприємству «Чисте місто» надано 

земельну ділянку для будівництва сміттєсортувальної лінії. Між 

Козятинською райдержадміністрацією та КП «Чисте місто» 

підписано договір про оренду земельної ділянки терміном на 25років. 

На сьогоднішній день вже виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на будівництво сміттєсортувального підприємства 

продуктивністю 40тис.тон/рік поблизу Козятинського міського 

полігону ТПВ на території Пляхівської сільської ради. Відповідно до 

зведеного кошторисного розрахунку вартість будівництва становить 

14 млн. 641тис.грн.  

 

П’ята ціль - розвиток соціальної та культурно-туристичної 

сфери Козятинського району. 

Освіта. 

Станом на звітний період в районі забезпечено роботу 11 опорних 

шкіл, реорганізовано 3 навчальних заклади шляхом приєднання 

дошкільного закладу до загальноосвітнього. 

На початок 2017-2018 навчального року в районі функціонує 20 

ЗНВК «Школа-дитячий-садок» в  11 освітніх округах, кількість учнів 

1-11 класів – 3987, кількість дошкільнят – 1025. 

У 2017 році відкрито 2 групи в дошкільних відділеннях в ЗНВК 

«Школа-дитячий-садок», створено 30 місць в дошкільних відділеннях 

ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія».  93% дітей віком 3-6 р. охоплено 

всіма формами дошкільної освіти, з них діти 5-річного віку - 100%.  



7 учнів знаходилось на інклюзивному навчанні та 9 учнів (за 

станом здоров'я) на індивідуальному навчанні.  

У 2016-2017  навчальному році серед випускників 11-х класів 12  

учнів було нагороджено відзнаками: 6 - золотою, 6 - срібною 

медаллю, а серед випускників 9-х класів 29 учнів отримали свідоцтва 

з відзнакою.  

Учні Козятинського району другий рік поспіль виборюють 7 

місце серед районів і міст Вінницької області в ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. В минулому 

навчальному році ми мали 23 перемоги наших «олімпійців». Це 

достатньо високі показники для шкіл сільської місцевості. Статистика 

2017 року показала, що 45% випускників вступили до вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 13% - до І-ІІ рівнів 

акредитації та 42%  - до ПТУ. Це говорить про те, що значна кількість 

учнів мають можливість отримувати вищу освіти, але є також багато 

дітей, які орієнтуються на здобуття робітничих професій, яких так 

потребує наша держава. 

На  виконання районної програми «Шкільний автобус» 

вживаються заходи щодо організації безпечного, регулярного і 

безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до 

навчальних закладів.  

У 2016/2017н.р  підвозилось 1073 учні, з них: учнів - 975, 

дошкільнят - 98.  Для перевезення дітей  та викладачів 

використовується 12 шкільних автобусів  та 11 маршрутів приватних 

перевізників. 

Відповідно до районної програми «Харчування у 

загальноосвітніх навчальних закладах»  організовано харчування 

дітей в загальноосвітніх закладах району.  З 04.09.2017 р. розпочато 

повноцінне харчування в 30-ти шкільних їдальнях у загальноосвітніх 

закладах району. Гарячим  харчуванням  охоплено 2200  учнів, що 

складає 65% від загальної кількості учнів.  

Захист прав та інтересів дітей, запобігання сирітству, 

бездоглядності та безпритульності.  

 В районі функціонує 2 дитячих будинки сімейного типу, 8 

прийомних сімей, усиновлено 6 дітей, влаштовано під опіку 10 дітей. 

Поставлено на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов - 9 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 

батьківського піклування та   51 особа з числа дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

З  23 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах,  15 

дітей повернуто в сім’ї. 



 Медицина. 
Наступним завданням є надання високоякісної  медичної 

допомоги населенню району на первинному та вторинному рівнях. 

В галузі охорони здоров’я медичну допомогу надають КП 

«Козятинська центральна районна лікарня» та КУ «Козятинський 

РМЦ ПМСД», 

КП «Козятинська центральна районна лікарня» забезпечує 

надання вторинного рівня медичної допомоги населенню району та 

м. Козятина. За звітний період  проліковано 9828 хворих в 

цілодобових стаціонарах, з них прооперовано – 2031. Прийнято 358 

пологів в стаціонарі. Всього відвідувань в консультативну 

поліклініку - 250000.  

Впроваджено сучасні методи хірургічного лікування  у 

відділеннях хірургічного профілю та моніторингу  стану пацієнтів  у 

відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. 

З метою удосконалення матеріально-технічної бази  КП  

«Козятинська ЦРЛ» з районного бюджету  було виділено 5 млн. грн., 

а саме: на придбання сучасного медичного обладнання - 2 млн. грн., 

виконання поточного ремонту - 1 млн. грн.., виконання капітального 

ремонту - 2 млн. грн. Також, додатково було виділено з державного 

бюджету 1 млн. грн.. для придбання медичного обладнання. 

Проведено поточні ремонти: 

- чотири санітарних кімнати неврологічного відділення; 

- заміна покрівлі, облицювання стін в будівлі моргу; 

- заміна віконних блоків в відділеннях лікарні; 

- улаштування тротуарної плитки; 

- ремонт приймального відділення ; . 

- поточний ремонт відділень: хірургічного, реанімації та 

інтенсивної терапії; 

- поточний ремонт кисневої підстанції; 

- поточний ремонт покрівлі харчоблоку.  

Виконані капітальні ремонти:  

- 123,3тис.грн – ремонт 5-ти ліфтів; 

- 732,0 тис. грн.. - заміна віконних і дверних блоків пологового 

відділення; 

- 1144,7 тис. грн. - капітальний ремонт пологового відділення 

(заміна електропроводки, системи водопостачання та 

водовідведення, загальнобудівельні роботи).  

 14 лютого 2018 року   вже відбулося відкриття  пологового 

відділення  після  капітального ремонту. 



Також в 2017 році КП  “Козятинська ЦРЛ” пройшла чергову 

акредитацію. 

Первинну медичну допомогу населенню району  надають 

структурні підрозділи КУ «Козятинський РМЦ ПМСД», який має в 

своїй структурі 14 АЗПСМ, 4 ФАПів та 40 ФП. В 2017 році було 

відкрито АЗПСМ в с. Жежелів. Розширено штат на 2 посади.   

Вжито заходів щодо забезпечення безперебійного доступу до 

Інтернету  у 13 АЗПСМ. Закуплено 31 комплект АРМ. 

Видатки по районній програмі місцевих стимулів у 2017 році   

склали 100 тис.грн. 

Окрім того, за програмою «Доступні ліки» було виписано 

хворим 36728  пільгових рецептів для отримання медикаментів на 

суму 1млн. 387,6 тис.грн.   

Проведено дооснащення структурних підрозділів предметами 

довготривалого використання (медичним обладнанням, меблями, в 

т.ч. медичними, м’яким та твердим інвентарем, холодильним 

обладнанням на суму 1млн.153 тис. грн.) 

Соціальний захист. 

В 2017 році основним завданням була реалізація державної 

політики у сфері соціального захисту населення шляхом надання 

якісних соціальних послуг. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників  по 

району у третьому кварталі  2017 року становила  5514 грн., темп 

росту до відповідного періоду 2016 року 136,6% (3643 грн.- середня 

зарплата у 2016р.).  До середнього рівня по регіону –  87,1 %.  

В сільському господарстві середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника за січень-жовтень 2017 року становила 

5100,3 грн. і перевищила  рівень мінімальної заробітної плати  в  1,6 

рази.  

В районі 70% домогосподарств охоплено державною програмою 

житлових субсидій, що дозволяє зекономити власні витрати громадян 

при оплаті житлово-комунальних послуг.  

Протягом 2017 року за призначенням житлових субсидій 

звернулось 13189 домогосподарств, що на 943 менше, ніж у 2016 році 

(одержують субсидії 11691, у решти – нульові значення). Крім того 

5673 сім’ї отримали готівкою 3,7 млн. грн. невикористаної субсидії  

Забезпечено оздоровлення 26 осіб з числа пільгових категорій 

населення проти 20 у 2016 році. 

Протягом 2017 року послугами з оздоровлення та відпочинку 

охоплено 1585 дітей пільгової категорії. З них 180 дітей оздоровлено 

в РК ЗОВ “Пролісок” с. Йосипівка” за кошти районного бюджету, 33 



дитини пільгової категорії відпочивали та оздоровлювались у інших 

таборах України. Серед них - 102 дитини учасників АТО, 2 дитини 

загиблих учасників АТО було направлено на оздоровлення до Чехії та 

Польщі. На проведення оздоровчої кампанії було використано 1 млн. 

304 тис. грн. (в 2016 р. – 913,6 тис. грн.). 

Обстежено матеріально-побутові умови проживання 4 сімей 

загиблих учасників АТО та 1 учасника АТО з інвалідністю. 

Чотирьом сім’ям  загиблих учасників на підставі рішення 

районної комісії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.10.2016 року №719 «Питання   забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» надано 

грошову компенсацію для придбання житла в сумі 2,2 млн. грн.  

Ринок праці. 

Протягом  2017 року  було працевлаштовано 55 % незайнятих 

громадян, взяло участь  в громадських та тимчасових роботах – 96 %,  

пройшли навчання в різних його напрямках -  63%. 

Станом на 01.01.2018р. створено 165 нових робочих місць, що 

становить 137,5 % до річного завдання (120 робочих місць), 

визначеного Програмою зайнятості населення.  

Культурно-туристичний розвиток району. 

Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та 

формуванню туристичної привабливості району. Мережа закладів 

культури Козятинського району станом на 01.01.2018 року налічує 89 

закладів. 

Протягом звітного періоду проведено ремонти в 7 закладах 

культури району на загальну суму 1 млн. 333,0 тис.грн. 

Проведено ряд обласних та всеукраїнських культурно-

мистецьких заходів таких як:  

обласне свято хлібів та дідухів «Народу вічний оберіг» та 

обласний фестиваль театральних аматорських колективів 

«Театральна осінь – 2017» на базі музейного комплексу «Музей Хліба 

с.Білопілля»; 

 XVII Всеукраїнський плес, фестиваль фольклорних колективів 

чехів України на Вінниччині у с. Миколаївка Козятинського району.  

Туристично привабливими об’єктами Козятинського району є:  

- комунальний заклад «Музей Хліба с. Білопілля»; 

- музей ім. М.С.Грушевського с. Сестринівка;  

-пам’ятка архітектури національного значення – Спасо-

Преображенська церква с. Поличинці;  



- могила Тимоша Падури - на польському кладовищі в с. 

Махнівка 

Спорт. 

З метою підтримки здоров’я молодого покоління, популяризації 

та розвитку фізичної культури та спорту у звітному році в районі 

проведено ряд фізкультурно-спортивних змагань, а саме: 

 - 25-ті районні літні сільські спортивні ігри та  Спартакіаду 

державних службовців Козятинщини; 

- комплексні заходи до Олімпійського дня. 

З районного бюджету виділено 1,6 млн. грн. для завершення 

реконструкції районного спортивного комплексу. Залучено понад 40 

тис. грн. бюджетних та позабюджетних коштів для благоустрою 

спортивних майданчиків та споруд. 

Виплачено 17 тис. грн. грошової винагороди кращим 

спортсменам та тренерам  Козятинського району.  

Прийнято Програму розвитку футболу на 2017-2018 роки.  

Козятинський район став переможцем обласних сільських 

спортивних ігор Вінниччини. 

 Галузь «Фізична культура і спорт» у 2017 році була  

профінансована на 3 млн. 092 тис.грн 

 

Шостою ціллю  є розвиток місцевого самоврядування, 

децентралізація влади та міжбюджетних відносин. 

Основними напрямками, спрямованими на розвиток місцевого 

самоврядування, децентралізації влади та міжбюджетних відносин, 

зазначеними в нашій Карті пріоритетів, є розвиток інфраструктури 

територіальних громад, утворення на території району об’єднаних 

територіальних громад, проведення бюджетними закладами району 

закупівель за державні кошти через систему PROZORRO та  розвиток 

інформаційної сфери. 

Розвиток інфраструктури територіальних громад. 

 Протягом  звітного періоду територіальні громади району 

залучались до  розробки програм з комплексного розвитку територій, 

які реалізуються за рахунок обласного і державного бюджетів. В 2017 

році  було використано 4 млн.грн з Державного фонду регіонального 

розвитку. З обласного фонду охорони навколишнього середовища – 

2млн.034,5 тис.грн. та з обласного фонду на соціально-економічний 

розвиток і формування інфраструктури територіальних громад 

району - 528,9 тис.грн. 

З метою покращення стану дорожнього покриття у 

Козятинському районі в 2016 році була розроблена «Програма 



ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення Козятинського району на 2016-2020 роки».  

На виконання зазначеної програми у 2017 році були проведені 

ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування 

місцевого значення площею 96,6тис.м
2
 на суму 26939,3тис.грн, в 

тому числі: 

- за рахунок коштів Служби автомобільних доріг – 34386м
2
 на 

суму 11 млн.158,2 тис.грн. відповідно; 

- за рахунок коштів місцевих бюджетів у вигляді спів- 

фінансування – 28997м
2
 на суму 9 млн.362,5 тис.грн;  

- за рахунок спонсорської допомоги – 33232 м
2
 на суму 6 млн. 

418,6 тис.грн. 

Крім цього було проведено ремонт майже 72,4тис.м
2
 

комунальних доріг на суму 7млн. 253,7тис.грн. В тому числі 

капітальний ремонт комунальної дороги під’їзд до м. Козятин – 

Кременець – Біла Церква – 9000м
2
 на суму 2 млн. 999,0тис.грн, яка не 

ремонтувалася до цього понад 25 років. 

Також слід зазначити, що у 2017 році була проведена робота 

щодо  покращення в районі  ситуації  з водопостачанням  населення  

як для власних потреб так і для забезпечення сільської соціальної 

інфраструктури.  

Так по Юрівській територіальній громаді був реалізований проект 

з централізованого водопостачання населеного пункту та будівництва 

артезіанської свердловини. Роботи з будівництва водопровідної 

мережі із артезіанською свердловиною  практично завершені. 

Освоєно 2650 тис.грн, збудовано бл.13,5км водопровідної мережі. До 

мережі централізованого водопостачання буде підключено 

близько170 абонентів.  

Також, у 2017 році була розроблена проектна документація на 

будівництво (реконструкцію) водопровідних мереж по населених 

пунктах Медведівка (бл.1500тис.грн), Молотківці (бл.600тис.грн) та 

Пиковець (бл.900тис.грн). Роботи, які визначені проектною 

документацією планується провести у 2018 році. 

У вересні 2017року розпочаті роботи з реконструкції споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод із влаштуванням 

споруди біологічної очистки продуктивністю 250 м
3
 за добу в 

сел.Глухівці. Загальна кошторисна вартість проекту у цінах 2016року 

складає 13млн.784,4 тис.грн, у тому числі вартість І-ї черги – 4 

млн.444,03тис.грн, вартість ІІ-ї черги – 9 млн.188,9тис.грн.  

У 2017 році освоєно 2 млн.600 тис.грн бюджетних коштів. У 2018 

році роботи планується продовжити. 



Протягом 2017 року проводились роботи із влаштування 

зовнішнього вуличного освітлення у населених пунктах: Білопілля 

протяжністю близько 2км, освоєно близько150 тис.грн, та Зозулинці 

бл.2км і Сошанське близько 2км на загальну суму 288 тис.грн.  

Роботи проводились із залученням коштів місцевих бюджетів, 

коштів отриманих за рахунок участі у конкурсах та із залученням 

спонсорських коштів. 

Розвиток ОТГ. 

Протягом 2017 року в районі було проведено ряд заходів 

спрямованих на активізацію реформування місцевого 

самоврядування, надавалась відповідна правова, методична та 

організаційна допомога  органам місцевого самоврядування для 

прискорення процесу об’єднання.  

Створена  робоча група з  питань  організаційної підтримки 

добровільного об’єднання територіальних громад. Члени робочої 

групи  протягом року брали участь в сходах громадян  та сесіях 

сільських, селищних рад де обговорювалось  питання об’єднання 

територіальних громад  Козятинського району в межах 

перспективного плану формування територій громад Вінницької 

області.  

В 2017 році Непедівська  територіальна громада надала згоду на 

добровільне об’єднання з Глуховецькою  територіальною громадою з 

центром в селищі Глухівці та  делегувала своїх представників до 

спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 

добровільного об’єднання. 

29 жовтня 2017 року  були призначені  та проведені перші місцеві 

вибори по Глуховецькій об’єднаній територіальній громаді де було 

обрано депутатський корпус  до якого увійшли 22 депутати (16 від 

селища Глухівці, 4 – від села Непедівка і 2 – від села Гурівці).  

В листопаді створена робоча  група по  наданню Глуховецькій 

ОТГ консультативної допомоги, щодо реалізації наданих законом 

повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, фінансовій, 

освітній, медичній та інших сферах діяльності. Проведено 2 засідання  

де розглянуто питання: 

- створення та функціонування відповідних структур ОТГ; 

- розподілу та передачі частини повноважень ОТГ; 

- розподілу та передачі частин районного майна ОТГ; 

взаємодії новостворених структур ОТГ з районним рівнем. 

21.12.2017 року  Сокілецька сільська рада   на  своїй сесії 

розглянула пропозицію Козятинської міської ради щодо об’єднання з 

містом Козятин та  прийняла рішення «Про порядок проведення 



громадських обговорень» та провела громадське  обговорення   по  

селу Сигнал 21 січня 2018 року. 

 Налагодження ефективної співпраці органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

Протягом року проводились спільні наради з  органами місцевого 

самоврядування, здійснювались  виїзди  в територіальні громади з 

метою надання методичної та організаційної допомоги в роботі 

органів місцевого самоврядування, у підготовці  та проведенні  

культурно-масових  та спортивних заходів, перевірки виконання 

виконавчими комітетами сільських, селищних рад делегованих 

повноважень, перевірок щодо утримання, навчання та виховання 

дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і т. і.  

На виконання районної програми «Про розроблення та 

оновлення містобудівної документації»  в районі було проведено 

заходи  щодо розроблення схеми планування території району та 

генеральних планів населених пунктів. За участю обласних 

проектних організацій та органів місцевого самоврядування були  

визначені  розробники  схеми планування території району та 

генеральних планів населених пунктів, укладені відповідні договори 

на розробку містобудівної документації та виготовлено топографічну 

основу для схеми планування території району та  топографічні 

основи для генеральних  планів  населених пунктів. 

Розроблено та затверджено генеральні плани с. Козятин та с. 

Іванківці рішенням від 21.12.2017р. 15 сесії 7 скликання 

Козятинської сільської ради 

Виготовлено топографічні основи для п’яти генеральних планів 

населених пунктів району. 

ProZorro. 

Протягом 2017 року в Козятинському  районі бюджетними 

установами з використанням системи ProZorro проведено 213 

електронних закупівель. При цьому досягнуто економію бюджетних 

коштів в сумі 1 млн. 366,4 тис.грн. 

Інформаційна сфера. 

Робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та 

гласно. З метою найбільш повного, якісного інформування населення 

про свою діяльність, районною державною адміністрацією щодня 

здійснюється висвітлення основних подій та заходів,  які проводяться 

в районі на офіційному веб-сайті  Козятинської районної державної 

адміністрації.  

Інформація про діяльність   райдержадміністрації та її 

структурних підрозділів щотижня  розміщується на сторінках 



районної газети «Вісник Козятинщини»  та «13-й округ», відповідно 

до  укладених  Договорів «Про розміщення матеріалів  в газетах». 

Протягом  2017 року на сайті  райдержадміністрації  було 

розміщено - 1825  інформацій, в  районній газеті  «Вісник 

Козятинщини» опубліковано  - 369 матеріалів. З червня  2017 року   в  

обласному щотижневику « 13-й округ»   розміщено - 152 публікації. 

У 2017 році  на висвітлення діяльності органів виконавчої влади у 

ЗМІ виділено 95 тис.грн. 

Проведено модернізацію та уніфікацію офіційного веб-сайту 

згідно із вимогами до веб-сайтів органів виконавчої влади, також веб-

сайт адаптовано для осіб із обмеженими можливостями. 

Розроблена районна  Програма інформатизації «Електронна 

Козятинщина» на 2018 – 2020 роки, яка спрямована на запровадження 

технологій електронного урядування  та електронної демократії в 

діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району.  (Дана Програма  буде впроваджена за умови  

затвердження  її  сесією районної ради та виділення коштів, як з 

районного так і з державного бюджету). 

 

Шановні присутні, шановні колеги, сьогодні підводячи підсумки 

нашої спільної роботи у 2017 році та окреслюючи чіткі плани на 2018 

рік хочу подякувати всім за співпрацю та взаємодію, а також 

переконаний, що лише спільна, консолідована робота 

райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання та громадськості  дозволить виконати вищезазначені 

завдання та досягти успіху.  

 
 
Дякую за увагу!  

 

 

 

 


