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І. РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 



ІІІ. СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  
 В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ 



Зростання  
конкурентоспроможності  
економіки району 

Залучення інвестицій  
та розвиток міжнародних  
відносин 

Екологічна безпека  
навколишнього 
середовища 

Розвиток соціальної та  
туристичної сфери 
району 

Забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення 
району 

Розвиток місцевого самоврядування.  
Децентралізація влади  
та міжбюджетних відосин 

Пріоритетні напрями діяльності районної 
державної адміністрації 



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

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

Завдання  Результати Причини 
невиконання 

1. Забезпечення 
громадської 
безпеки 

 
Забезпечення роботи 
районної комісії з 
питань техногенної-
екологічної безпеки та 
надзвичайних 
ситуацій  
 
 
 
 
 
 
 

Проведено 18 засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС 
розглянуто  43 питання, (з них позапланових - 23) у тому 
числі направлених  на :  
ліквідацію надзвичайних ситуацій  12. 
 
Із районного резервного фонду виділено для ліквідації 
надзвичайних ситуацій 310 тис.грн. 
 
Профінансовано придбання спецодягу  для працівників 
ДПРЧ-20 з районного бюджету на суму 174,3 тис.грн. 
На охорону правопорядку виділено – 191 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) 



Градом пошкоджено покрівлі будівель на території селища та 3 сільських рад. 
Сума збитків -  34,6 млн.грн.                                                                                                                                                          
                                                                                                          

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Ліквідація наслідків стихії 21.09.2017 р. 

Використано 102 000 листків шиферу. 



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

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

Завдання  Результати Причини 
невиконання 

2. Територіальна 
оборона 
 
 
 
 
 

Відповідно до Програми військово-патріотичного виховання та 
підготовки молоді  до служби в Збройних силах України з  
районного бюджету виділено 95 тис.грн., з них:  
       17 тис. грн. Крижопільській окружній лікарні інтенсивного 
лікування для проведення медичних комісій призовників;  
       78 тис. грн для перевезення призовників на обласний 
збірний пункт м. Козятин.  
 
Призвано  на строкову  військову службу  43 особи. 
 
Проведено технічну інвентаризацію 42 споруд цивільного 
захисту. 
 З них: державної форми власності - 13, комунальної форми 
власності - 15, приватної форми власності - 14. Виготовлено 
технічну документацію на 26 захисних споруд (протирадіаційні 
укриття), що складає 61,9% від загальної кількості. З початку 
2017 року проведено технічну інвентаризацію та виготовлено 
документацію на 5 ПРУ. 
 

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 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

Завдання  Результати Причини 
невиконання 

3. Запобігання 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій 
 
 
 
 
 

3.1 Підготовлено керівного та командно-начальницького 
складу та  фахівців ЦЗ на курсах  НМЦЦЗ та БЖД 
Вінницької області відповідно до плану – 19 чоловік. 
      Підготовлено та проведено: 
- спеціальних об’єктових тренувань - 8; 
- навчання безпеки життєдіяльності в школах району – 15.  
      У школах району в квітні проведено “ День цивільного 
захисту.  З 15 вересня по 17 жовтня у районі проведено 
місячник цивільного захисту. 
3.2 На запобігання виникнення та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій підписано 9 розпоряджень голови 
райдержадміністрації. 
Розроблено районну Комплексну програму захисту 
населення і територій Крижопільського району в разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2018-2022 
роки 
 

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 
Навчання з цивільного захисту 



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

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

Завдання  Результати Причини 
невиконання 

4. Виховання 
патріотизму та 
формування 
громадської 
активності 
 
 
 
 
 

Проведено 210 заходів із військово-патріотичного 
виховання. Із них: 
- всеукраїнська військово-патріотична дитячо-юнацька гра 

«Сокіл («Джура»)», охоплено 380 дітей; 
- військово-патріотичний збір «Ми захисники твої, 

Україно», взяли участь 15 дітей; 
- зустрічі з вдовами загиблих воїнів, учасниками бойових 

дій, ветеранами , представниками Збройних Сил. 
 
Встановлено 5 пам’ятних дощок героїв АТО на фасадах 
навчальних закладів. У 2017 році одна. 
 
51 громадянин виявив бажання проходити військову службу 
за контрактом у Збройних Силах 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) 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Заходи з військово-патріотичного виховання 

Всеукраїнська військово-патріотична  
дитячо-юнацька гра «Сокіл («Джура»)» 

Відкриття пам’ятної дошки загиблому 
солдату АТО Бондарю Руслану 

вихованці спортивного клубу «КРАБ» на 
військово-патріотичному зборі 
Чечельницький район 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

1. Розвиток малого та 
середнього бізнесу 
 
 
 
 
 
 

Започаткували діяльність 274 суб’єкти малого 
підприємництва, що на 72 % більше проти 2016 року. 
Надходження до місцевого бюджету  склали -  15, 6 млн. 
грн., що на 59 % більше до минулого року. 
 
За спрощеною системою оподаткування працювало 755 
фізичних осіб, якими сплачено 7,4 млн. грн. єдиного 
податку, що на 25% більше проти відповідного періоду 
минулого року. 
 
Створено 581 робоче місце за рахунок господарювання 
суб’єктів усіх форм власності. 

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 
 
 



         Збільшення кількості СМП 

 
 
 

 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 
 

2016 рік 2017 рік 

юридичні фізичні 

146 

26 

248 

13 

Збільшення доходів місцевих бюджетів 
від СМП 

2016 рік 2017 рік 

млн. грн 

9, 8 

15,6 

2016 рік 2017 рк 

Надходження єдиного податку від 
фізичних осіб,  

млн. грн.  

4,9 

7,4 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

2. Надання якісних 
адміністративних 
послуг у районі 
 
 
 
 

Надано адміністративних послуг – 14, 9 тисяч  
 
Надходження до місцевих бюджетів склали – 372,9 тис. 
грн., що у 1,4 рази більше ніж у 2016 (259 тис. грн.). 
 
Кількість видів адміністративних послуг -129, що на 46  
більше 2016 року.  

 

Оцінка ступеня досягнення мети: 
 Результати вище, ніж 

очікувалися 
  Результати нижче, ніж очікувалися 

  Результати відповідають 
поставленій меті 

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

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 
 



2016 рік 2017 рік 

 83 

Кількість видів послуг 

+ 46  129 

2016 рік 2017 рік 

Надходження до місцевих 
бюджетів, тис. грн 

259 

373 

 
 

Надання адміністративних послуг 
 
 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

3. Розвиток галузей 
економіки 
 
Сільське господарство 
 
 
 
 
 

Рослинництво:  
Валовий збір зернових та зернобобових культур - 152 тис. 
тонн; 
Валовий збір цукрового буряка – 446 тис. тонн. 
Посіяно 11472 га озимих зернових культур та 1141 га 
озимого  ріпаку; 
Тваринництво: 
Вироблено :  
- 904 тонни молока; 
- 797 тонн м’яса в живій вазі. 
Реалізовано на забій -1355 тонн м’яса. 
Земельні відносини: 
Укладено 17,6 тис. договорів оренди землі;  
Нараховано 63,3 млн. грн. орендної плати за земельні паї;  
Виплачено – 92,5 млн.грн., що становить 146, 1 %. 
Інвестиції в сільське господарство: 
Проведено реконструкцію приміщення свиноферми №1 с. 
Городківка ПрАТ «ПК «Поділля» на суму 9,4 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 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 
 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
тис. тонн ц/га 

Валовий збір та урожайність 
 зернових- та зернобобових культур 
160,8 

97,6 

188,9 
152,1 

60,5 39,2 
69,7 58,4 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Виплата орендної плати  
за земельні паї, тис. грн. 

79,6 
87,0 

92,5 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

тис. тонн 

ц/га 324 403 446 

374 
525 528 

Валовий збір та урожайність  
цукрового буряку  



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
3. Розвиток галузей 
економіки 
 

Промисловість 
 
 
 
 
 
 
Торгівля 
 

Підприємствами реалізовано промислової продукції  на 
суму 702, 1 млн. грн.   
 

Обсяг реалізованої промислової продукції  на  одну особу  
склав 20, 9 тис. грн. (проти 11, 8 до 2016 року) 
 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за ІІІ 
квартал  становить 7098 грн.  ріст до  відповідного періоду 
минулого  року  становить 151,1%.  
 

За 9 місяців 2017 року в розвиток  економіки  району   
залучено 252, 2 млн. грн.  капітальних   інвестицій, у  
розрахунку на одну особу освоєно 7,5 тис.грн. 
 
Обсяг  обороту   роздрібної   торгівлі  за   січень -  вересень  
2017 року  склав 32,3 млн. грн., що становить 156,9 % до 
відповідного періоду  попереднього року. 
 

Оцінка ступеня досягнення мети: 
 Результати вище, ніж 

очікувалися 
  Результати нижче, ніж очікувалися 

  Результати відповідають 
поставленій меті 

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



2016 рік  2017 рік 

млн. грн 

399,5 

702 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 
 Обсяг реалізованої продукції 

Обсяг реалізованої промислової   
продукції  на одну особу 

2016 рік 2017 рік  

тис. грн. 

11,8 

20,9 

Виробництво цукру, тис. тонн 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

91 

136 
150 



-  - перероблено 999 тис. тонн цукрового буряка; 
-  - вироблено  150,8 тис. тонн цукру 

-  - перероблено майже 80 тис. тонн молока,   
   - вироблено  12,5 тис. тонн твердих сирів 

- підприємствами лісової галузі вироблено  продукції    
   на суму 24,6 млн. грн.                   

 
 
 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Виробництво промислової продукції 

 
Підприємствами району вироблено продукції  

на суму 2 млрд. 615 млн. грн. 
 



Середньомісячна заробітна плата за 
ІІІ квартал 

2016 рік 2017 рік 

грн. 

4 698 

7 098 

І місце серед районів області 

 
IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

 

Приріст надходжень до бюджету району  

2016 рік 2017 рік 

млн. грн 

+ 39 

82 

121 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

РАЙОНУ 
 
 

Проведено  
762 електронних торги 

Всі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані в 
системі електронних закупівель ProZorro 

2016 рік 2017 рік 

Сума економії по 
електронним закупівлям, 

тис.грн 

936 

3 082,5 + 3,2 рази 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

4. Енергозбереження 
та використання 
альтернативних і 
відновлюваних 
джерел енергії 
 
 
 
 
 

На реалізацію заходів із енергозбереження по  бюджетних  
закладах району освоєно  12,8 млн. грн.    
 
Реалізовано 40   проектів. 
 
Встановлено 6 сучасних енергоефективних котли, 
проведено термомодернізацію 11 закладів, замінено 374 
вікна та 91 двері. 

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 
 
 



Освіта 
54% 

медицина  
13% 

культура 
25% 

інші 
8% 

Заходи з енергозбереження в бюджетних закладах району 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Енергозбереження 

 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Енергозбереження 

 
 

Заходи з енергоефективності та енергозбереження 
адміністративної будівлі районної ради Реконструкція покрівлі СЗШ І-ІІІ 

ст.№1 смт Крижопіль 

Капітальний ремонт підтрибунного 
приміщення стадіону «Колос» 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
5. Інвестиційний 
розвиток 
 
 

Участь у міжнародних грантових програмах, у тому числі в 
структурних фондах Євросоюзу. 
 
Реалізується  ІІІ  фаза спільного  проекту  Європейського  
Союзу та Програми розвитку ООН в Україні “Місцевий 
розвиток,  орієнтований на  громаду-ІІІ»,  для розвитку 
кооперативів у 2017 році освоєно 692, 8 тис. грн. 
  
Громадською організацією співпраці Україна-Франція 
“АКОРД” реалізується проект по каптажу джерел питної 
води, як переможці Всеукраїнськго конкурсу “Земля жінок” 
фонду Іва Роше . За зайняте почесне третє місце – грант                
2 тис.євро (60 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 р 
Інвестиції в економіку району 

 
  

В економіку району вкладено 252,2 млн. грн. 
у  розрахунку на одну особу освоєно 7,5 тис.грн.  
ІІ результат серед  районів  області 

Крижопільський цукровий завод 
- на ремонт  технологічного  процесу освоєно більше 80  млн. грн.   

Крижопільський елеватор  
- завершено  роботи по реконструкції  приймально-відпускного вузла з очисткою 
та сушкою  зернових, олійних та  кукурудзи  на суму  28 млн. грн. 

ПрАТ «Продовольча компанія Поділля»  
- проведено реконструкцію приміщення свиноферми №1 с. Городківка ПрАТ 
«ПК «Поділля» на суму 9,4 млн. грн.  



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 
 

Сушарки овочів та 
фруктів СОК 

«Мястківський маєток» 
с.Городківка 

Обладнання 
СОКу 
«Вільшанський 
колосок»                           
с. Вільшанка 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
Міжнародне та 
транскордонне 
співробітництво 
 
 

Для налагодження міжнародної співпраці взято участь у  
навчальному курсі “Досвід стратегічного планування країн 
Вишеградської четвірки”, а також навчальному курсі             
“Поводження з твердими побутовими відходами”. Учасники 
курсу відвідали країни Вишеградської четвірки з метою 
обміну досвідом. 
 
Підписано дві угоди про наміри спільної реалізації проектів 
між с Гордківкою та гміною Пнєви (Польща), а також             
с. Василькеу  (Молдова) 

 
 

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 
 
 Розвиток міжнародних відносин 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
1.Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища 
 
 

Реалізовано два екологічних проекти: «Прибереш відходи – 
озелениш планету» с. Андріяшівка, Реконструкція 
установки КУ 200 №3 очисних споруд ДП 
«Крижопільводоканал» смт Крижопіль на суму  700, 8 тис. 
грн. З них: обласні кошти – 251 тис. грн, кошти місцевих 
бюджетів та спонсорів – 449, 8 тис. грн. 
 
Лісовідновлення: 
 
Насаджено 178 га – 100% до плану. 
Заготовлено 8 тонн насіння лісових дерев. 
 

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 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Реконструкція установки КУ 200 №3 очисних споруд ДП 

«Крижопільводоканал» смт Крижопіль  

«Прибереш відходи – озелениш планету» с. Андріяшівка, 
рекультивація сміттєзвалища 

до після 

до після 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

2. Благоустрій 
територій населених 
пунктів району 
 

Виділено  5,6 млн. грн., у тому числі 1.1 млн. грн. 
залучених коштів спонсорів. 
 
Освітлено 28,2 км вулиць, на яких встановлено 281 
світильник, на що освоєно 1,2 млн. грн. виділених з 
місцевих бюджетів громад та коштів спонсорів.                     
 
На капітальний  та поточний ремонт комунальних доріг 
району використано - 8,3 млн. грн. в т.ч. 910 тис. грн. 
залучені кошти господарюючих структур. 
Відремонтовано 147 км доріг. 
 

 
 
 

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 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Благоустрій територій населених пунктів району 

 
 

Сквер с. Жабокрич  Окружна лікарня 

смт Крижопіль СЗШ № 2 смт Крижопіль 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Ремонт доріг 

 
 до після 

до після 

Проведено капітальний  та 
поточний  ремонт 
дорожнього покриття:   
- освоєно 8,3 млн. грн.  
- відремонтовано 147 км  

вулиця Чорновола смт Крижопіль 

вулиця Чоботарська смт Крижопіль 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

3. Ліквідація 
стихійних 
сміттєзвалищ. 
Поводження з ТПВ 

На території району налічується 22 діючих та 2 закритих 
місць видалення відходів. 
 
2 полігона твердих побутових відходів.  
Всі місця видалення відходів паспортизовані відповідно до 
чинного законодавства. 
 
У селищі Крижопіль влаштовано 9 майданчиків по 
роздільному збору сміття, 2 – у 2017 році. 
 
Влаштовано майданчики для роздільного збору твердих 
побутових відходів у 10 освітніх закладах району «Молоде 
покоління за чисте довкілля» - 637, 4 тис грн., обласні 
кошти -  217, 4 тис. грн., 420 тис. грн – кошти місцевих 
бюджетів.  

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 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 
 

Реалізація екологічного проекту «Молоде покоління за чисте довкілля» 
у 10 освітніх закладах району  

Роздільний збір твердих побутових відходів у селищі Крижопіль 

СЗШ №2 с. Городківка СЗШ с. Жабокрич СЗШ № 1 смт Крижопіль 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

1. Освіта 
 
Підвищення якості 
освіти та створення 
нового освітнього 
простору 
 
 
 
 

Створено оптимальну мережу навчальних закладів. 
Визначено опорними 4 ЗНЗ району (СЗШ І-ІІІ ст. №1, №2 
с. Городківка та №1, №2 смт Крижопіль).  
Впровадження реформ освітньої галузі - концепції  
розвитку освіти «Нова Українська школа».  
СЗШ І-ІІІ ст. №2 с.Городківка (1-а клас) з 1 вересня 
2017року включена у обласний пілотний проект апробації 
нового освітнього стандарту початкової школи (дослідно-
експериментальна робота за темою «Реалізація 
інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті 
Концепції Нової української школи» на 2017-2020 н.р.).  
100% забезпечено підвезенням 10-ма шкільними 
автобусами 336 учнів та 19 педпрацівників, які 
проживають за межею пішохідної доступності. 
Відкрито 2 групи (на 40 вихованців) у Крижопільському 
ДНЗ №5 «Вишенька» 
Відновлено роботу Дахталійського ДНЗ (на 18 дітей), який 
з грудня 2013 року не працював.  

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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: Підвищення якості освіти та створення нового 

освітнього простору 
 
 

Відкрито 2 групи у Крижопільському ДНЗ №5 Відновлено роботу Дахталійського ДНЗ  
 

Впровадження нового державного стандарту в початковій освіті  
в контексті Концепції «Нової української школи» на 2017-2020 н. р. 

СЗШ І-ІІІ ст. №2 с.Городківка (1-А клас)  



  

 

Придбано комп'ютерні комплекси, 
мультимедійне обладнання  

на суму 418 тис. грн. 

Придбано спортивний інвентар  
для ДЮСШа на суму 142 тис.грн. 

Закуплено два шкільні автобуси загальною 
вартістю 3 287, 1 тис.грн. 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів та 

спорту 
 
 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

1. Освіта 
 

Зміцнення матеріально-
технічної бази та 
проведення заходів із 
енергоефективності в 
навчальних закладів 
району 

 
 
 
 
 
 

На розвиток освітньої галузі з бюджетів усіх рівнів додатково  
направлено 12,1 млн. грн.  
 
На покращення матеріально-технічної бази направлено  
3, 8 млн. грн 
 
Реалізовано 22 проекти з енергоефективності та 
енергозбереження,  загальна вартість 8, 3 млн. грн., з них: 
ДФРР – 1, 0 млн. грн.,   
субвенція на розвиток окремих територій - 2, 5 млн. грн., 
обласний бюджет - 464, 8 тис. грн., 
кошти місцевих бюджетів – 4, 4 млн. грн. 
 
Проведено заміну даху в 4 навчальних закладах району, 
встановлено 4 енергоефективних котли, замінено 176 вікон і 28 
дверей. 
 

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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Енергозберігаючі заходи в навчальних закладах району 

 
 

Заміна вікон  
СЗШ І-ІІІ ст. №1  
с. Городківка 

Реконструкція даху  
СЗШ І-ІІІ ст. № 2 
смт. Крижопіль 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Енергозберігаючі заходи в навчальних закладах району 

 
 

Реконструкція 
системи 
теплопостачання   
СЗШ І-ІІІ ст. №1  
смт. Крижопіль 

Реконструкція 
даху СЗШ  І-ІІІ ст. 
№2 с. Городківка 

до після 

до після 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Розвиток спортивної галузі 

 
 

Фінал обласної сільської ліги чемпіонів 
аматорського футболу 13 серпня 2017 р 

Футбольне поле зі штучним покриттям 
СЗШ № 2 смт Крижопіль 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

2. Охорона здоров’я 
 
Покращення 
стандартів медичного 
обслуговування 
населення району 
 
 
 

Загальний кошторис  медичної галузі становить   
31 млн. грн.  
Пільгові категорії населення на 100 % забезпечені ліками. 
(252, 0 тис. грн) 
Закуплено вакцину від грипу  450 доз – 67 тис. грн.,  та 
туберкуліну  4620 доз – 95 тис. грн.  
Забезпеченність медичним обладнанням – 90% 
Забезпеченність медичним транспортом – 80%  
Забезпеченність медичними кадрами – 98 % 
Забезпеченність лікарями – 85 %  
105 ліжок денного стаціонару. 
Програму «Доступні ліки» виконано на 100% , 14 аптекам 
району відшкодовано 644,5 тис.грн. (виділено  на рік  644,5 
тис. грн). 
За Програмою місцевих стимулів за кошти  районного 
бюджету навчаються 3 студенти в Вінницькому медичному 
університеті 
 
  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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 



 
IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Структура КУ «Первинний медико-санітарний діагностичний 

центр» 
 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

2. Охорона здоров’я 
 
Зміцнення 
матеріально-
технічної бази, 
 проведення заходів 
із 
енергоефективності 
та 
ресурсозбереження 
в лікувальних 
закладах району 
 
 
 
 

На розвиток медичної галузі додатково з районного бюджету 
направлено 6,4 млн. грн. 
На зміцнення матеріально-технічної бази закладів медицини 
витрачено  5,1млн. грн. 
Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування – 3,3 
млн. грн. 
КУ Первинний медико-санітарний діагностичний центр –   1,8 
млн. грн. 
На заходи з енергозбереження витрачено 1,3 млн. грн., у тому 
числі залучено кошти міжнародної технічної допомоги в сумі 
135,6 тис. грн. Впроваджуються “Енергозберігаючі заходи в 
ФАП Висока Гребля шляхом заміни системи опалення, вікон та 
дверей” 
Субвенція на розвиток окремих територій – 322 тис грн. 
Обласний бюджет – 88 тис. грн. 
Місцевий бюджет – 773 тис. грн 
  Проведено термомодернізацію 5 закладів, становлено 2 
сучасних енергоефективних котли, замінено 76 вікон та 9 дверей. 

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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Зміцнення матеріально-технічної бази медичної галузі 

 
 

Сучасний реанімобіль із медичним обладнанням 
 для жителів району Вартість - 1,7 млн.грн. 

Капітальний ремонт паталого-анатомічного 
відділення Освоєно 369 тис. грн 

Електрокардіограф ЕСG 600 G  

Апарат штучної 
вентиляції легень 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Енергозбереження в медичних закладах району 

 
 Термомодернізація будівлі   

ЛА ЗПСМ с Голубече 
Реконструкція системи опалення  
та заміна вікон ФАП с. В.Гребля 

до 

після 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Енергозбереження в медичних закладах району 

 
 

Енергоефективні котли Реконструкція системи тепломережі 

Енергозберігаючі вікна в пологово – 
гінекологічному,  хірургічному відділеннях  та 
рентген блоку 
 

Заходи з енергоефективності та енергозбереження в Крижопільській ОЛІЛ 



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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
3. Соціальний захист 
 
Забезпечення роботи 
районної комісії з питань 
призначення (відновлення) 
соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним 
особам. 
 
 
 

Проведено 11 засідань районної комісії з питань 
призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам.  
Розглянуто 200 справ внутрішньо переміщених осіб: 190 
особам призначено державні соціальні виплати, в тому 
числі 62 особам призначено виплату пенсії. 
Адресну грошову допомогу згідно постанови Кабінету 
Міністрів України № 505 «Про надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово – комунальних послуг» отримує 59 
сімей. З початку року проведено виплату в сумі 784, 5 
тис. грн., заборгованість з  даної  виплати відсутня. 



В управлінні соціального захисту на обліку  
 перебуває  2098 одержувачів різного виду допомог 

Виплачено  37,5 млн. грн.  
 

 

 Тверде 
паливо та 

скраплений 
газ 

Одержало 
 5263 сім’ї 
Загальна 

сума -  13,9  
млн. грн. 

Житлово-
комунальні 

послуги 
Одержало 
5697 сімей, 
 Загальна 
сума -  9,6 
млн. грн. 

Монетизацію   
виплачено 

991 
одержувачу 

 
 на суму  

657,8  тис. 
грн. 

Виплачено  
адресну 
грошову 
допомогу  
59  сім’ям 

ВПО 
На загальну 

суму - 785 
тис. грн. 

На обліку  
299 

учасників 
АТО 
Сума 

допомоги - 
245 тис. грн. 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ- соціальний захист населення району 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
3. Соціальний захист 
учасників АТО 
 
Забезпечення соціальної 
підтримки учасників АТО 
та їхніх сімей. 
 

На обліку  в управлінні соціального захисту перебуває 297  
учасників АТО. 
 

Проведено 12 засідань комісії з розгляду звернень 
учасників АТО щодо виділення допомоги. Всього надано 
одноразової грошової допомоги 30 особам на загальну суму 
46,0 тис. грн., в т.ч. трьом  сім'ям загиблих (померлих) 
учасників АТО - 15,0 тис. грн.  
 

Оздоровлено в санаторно-курортному лікуванні - 6 осіб. 
Оздоровлення та психологічна реабілітація -1 особа. 
Професійне навчання-8 осіб. 
 

Надано пільги на житлово-комунальні послуги на суму  
707, 9 тис. грн., на тверде паливо – 481, 6 тис. грн. 
На квартирному обліку перебуває 2 сім’ї. 
Один військовослужбовець отримав пільговий кредит в 
сумі 80 тис. грн. на придбання житла. 
Звернулося 478 учасників АТО для виділення земельних 
ділянок для ведення ОСГ і отримали 519,4 га землі. 
 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 
Соціальний захист учасників АТО 

 
Оздоровлено в санаторно-курортному лікуванні та надано 
психологічну допомогу 
• 7 осіб 

Професійне навчання 
• 8 осіб 

Кредит на житло 
 80 тис. грн. – отримав один військовослужбовець 
  

Пільги 
•   житлово-комунальні послуги – 707,9 тис. грн.  
•   тверде паливо – 481, 6 тис. грн 

Виділення земельних ділянок 
• Звернулось 478 чоловік 
• Виділено  519, 4 га. землі 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

4. Ринок праці 
 
 
 
 

Загальна чисельність безробітних громадян становила 2441 
особу, що на 5% менше відповідного періоду минулого року. 
Працевлаштовано 980 безробітних, що на 38 осіб більше, ніж 
минулого року. Рівень працевлаштування складає 40%. 
На обліку перебувало 1005 осіб неспроможних скласти 
конкуренцію на ринку праці, з них 329 працевлаштовано.  
Працевлаштовано 205 осіб із числа молоді віком до 35 років.  
131 роботодавець звернувся до центру зайнятості району за 
сприянням у пошуку працівників, що на 37 більше ніж за 
відповідний період 2016 року.  
Роботодавці подали 1017 вакансії, укомплектовано 91% від 
усіх, тобто 930 вакансій. 
670 безробітних взяли участь у благоустрої своїх 
територіальних громад. 
275 безробітних були направленні на професійне навчання та 
стажування на підприємства району.  
З початку проведення демобілізації до центру зайнятості 
звернулось  223 особи з числа демобілізованих 
військовослужбовців, які брали участь в АТО. Всі вони 
отримали профорієнтаційні послуги, 74 особи 
працевлаштовано, 12 особам забезпечено тимчасову 
зайнятість у вигляді громадських робіт та робіт тимчасового 
характеру, 22 особи направлені на професійне навчання. 
 
 
 

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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
4. Культура та 
туризм 
 
Розвиток культури та 
туристичного 
потенціалу району 

На розвиток культури та туризму з районного бюджету виділено 
1,6 млн. грн. 
У районі нараховується 185 колективів художньої самодіяльності,   
21 колектив  носить звання народного. 
Проведено щорічні районні  фестивалі народної творчості такі як: 
«Різдвяне диво», «Пасхальна радість», «Село селу як вдячність за 
людські скарби та шана патріота».  
Традиційними стали для району свято духової музики «Сурми 
Поділля», яке у 2015 році здобуло статус регіонального та 
літературно-мистецька акція «Бортнякова весна», у якій беруть 
участь письменники не тільки Вінниччини а й усієї України. 
Започаткований та проведений фестиваль народних ремесел 
«Подільські Товтри». Також у рамках цього фестивалю пройшли 
творчі звіти сільських територіальних громад району та 
традиційний районний конкурс виконавців сучасної української 
естрадної пісні « Зоряна криниця» ім.. Д.Казанського. 
Розроблено 4 екологічні маршрути гуртком «Кураж» 
 

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) 



Регіональне свято духової музики «Сурми Поділля» 

 

 

 

 
Фестиваль народних ремесел «Подільські Товтри» 

 

 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 

Туристична мапа району - створення 
конкурентоспроможного туристичного 
продукту Вінниччини. Визначення 
туристичних об`єктів Крижопілля для 
включення в туристичний маршрут  району.  

Проведено обговорення концепції 
відновлення історичної пам’ятки – 
двохсотлітнього маєтку та парку в селі 
Соколівка з Ентоні та Евою Беліна-
Бжозовські – засновниками Фонду родини 
Беліна-Бжозовських. 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
4. Культура та туризм 
 
Зміцнення матеріально-
технічної бази та 
проведення заходів із 
енергозбереження та 
енергоефективності в 
закладах культури району 
 
 

На розвиток закладів культури виділено – 3,6 млн. грн 
 
Кошти обласного бюджету – 731 тис. грн. 
Субвенція на розвиток окремих територій – 319,2 тис. 
грн. 
Кошти районного бюджету – 2,4 млн. грн. 
 
На заходи з енергозбереження освоєно 1, 7 млн. грн. 
Кошти обласного бюджету – 401, 7 тис. грн., 
Місцевий бюджет – 1, 3 млн. грн. 
 
Реалізовано 10 проектів. Замінено 122 вікна, дверей - 54, 
проведено реконструкцію даху. 
 
На зміцнення матеріально-технічної бази витрачено – 1,9 
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 р 
Енергозбереження в закладах культури 

 
 

Будинок культури  
с. Куниче 

Будинок культури с. Вільшанка 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 
1. Розвиток 
інфраструктури 
територіальних громад 

Зусилля територіальних громад району були спрямовані на 
розвиток освіти, медицини, культури, благоустрою територій 
населених пунктів. За минулий рік з місцевих бюджетів 
громад на ці цілі виділено 12,9 млн. грн. 
 
Проведено заходи з енергоефективності, капітальні ремонти 
закладів соціальної сфери. 
Розвиток спортивної  інфраструктури. 
Селищною радою профінансовано 3,5 млн. грн. на 
капітальний ремонт доріг комунальної власності і  відповідно 
відремонтовано 1,8 км ділянок доріг по вул. Героїв України, 
Чоботарська, Чорновола та Базарна.  
 
 

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) 



Акцизний 
податок; 

4,7 

Податок 
на майно, 

в т.ч. 
плата за 
землю; 

11,8 

Єдиний 
податок; 

20,2 
Плата за 
надання 

адміністра
тивних 
послуг; 

1,1 

Податок з 
доходів 

фізичних 
осіб; 81,6 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Бюджетна     децентралізація 

 
 

Податок із 
доходів 

фізичних 
осіб; 29,3 

Плата за 
землю; 5,1 

Фіксовани
й податок; 

0,3 

Державне 
мито; 1,4 

2014 рік сума  власних 
надходжень – 36,8 млн. грн. 

2017 рік сума  власних 
надходжень – 121,4 млн. грн  



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Участь територіальних громад у грантових програмах та проектах 

 
 Державний фонд регіонального розвитку 

• 2 проекти – 1, 7 млн. грн. 

Обласний конкурс розвитку територіальних громад 
• 12 проектів – 3, 8 млн. грн 
• 2 проекти за екологічним напрямком  700,8 тис. грн 

Районний конкурс розвитку територіальних громад 
• 7проектів – 1, 3 млн. грн. 

Міжнародні донори 
• 3 проекти – 828,4 тис. грн 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
Розвиток  територіальних громад району 

 
 

Термомодернізація будівлі ДНЗ №2  
с. Городківка 

Дитячий майданчик смт Крижопіль 

Футбольне поле зі штучним покриттям 
с. Голубече 

Тренажерний зал с. Красносілка 



Завдання  Результати Причини 
невиконання 

2. Розвиток ОТГ 
 

Протягом 2017 року продовжено роботу з актуалізації 
перспективного плану формування територій громад району, 
яким передбачено створення двох  об’єднаних 
територіальних громад з адміністративними центрами в смт 
Крижопіль та с. Городківка. 
Розпорядженням голови райдержадміністрації  від  25 квітня 
2017 року № 83 «Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на популяризацію європейських принципів 
місцевої демократії та підтримку добровільного об’єднання 
територіальних громад» утворено  робочу  групу  з 
забезпечення функціонування об’єднаних територіальних 
громад району. 
На офіційному веб-сайті Крижопільської 
райдержадміністрації створено рубрику  «Децентралізація. 
Формування спроможних територіальних громад». 
Зебезпечено систематичне висвітлення позитивного досвіду 
ОТГ та матеріалів з питань процесу децентрадізації. 
 
 
 
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 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
 
 



 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 

3. Співпраця інститутів 
громадянського 
суспільства з органами 
державної влади 
 
 
 
 
 
Розвиток інформаційної 
сфери 
 
 
 
 
 
 

Зареєстровано більше 70 громадських об’єднань, в тому числі 
17 - у 2017 році. 
Фінансова підтримка районних громадських організацій 
«Спілка учасників АТО» та ветеранів війни і праці у 2017 році 
становила відповідно 80000 грн. та 43600 грн.  
Проведено 4 засідання Громадської ради при 
райдержадміністрації. 
Впровадження заходів щодо реалізації Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд»  у 2017-2018 роках у районі. 
 
Інформаційну сферу району забезпечують: газета «Сільські 
новини» та ТРК «Новини Крижопілля». На висвітлення 
діяльності районної державної адміністрації та районної ради 
у 2017 році виділено 229 тис. грн. 
Модернізовано та уніфіковано офіційний веб-сайт районної 
державної адміністрації (впроваджено такі інструменти 
системи електронного урядування, як електронні звернення та 
електронні петиції; забезпечено навігацію для людей з вадами 
зору), на що з районного бюджету виділено 25 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) 



Інформаційні матеріали про соціально-економічний 
розвиток району, людей, які його прославили 

 
 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 
ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
 
 Розвиток інформаційного 

простору  



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ  

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Проблемні 
питання  

Причини виникнення 
проблемних питань 

 

Пропозиції щодо 
вирішення питання 

Формування мережі 
навчальних закладів, яка 
відповідає суспільним запитам 
та фінансовим можливостям і 
забезпечує якість освіти 
 
 
 
 
 
 
Недостатнє забезпечення 
сучасною медичною 
апаратурою, 
неукомплектованість закладів 
медичної галузі лікарями 
 
 
 
 

Низька наповнюваність навчальних 
закладів, в яких вартість утримання 
суттєво перевищує норматив 
фінансування.  
 
 
 
 
 
 
 
Обмежене фінансування медичної галузі 
 
 

створення, реорганізація, ліквідація, 
об’єднання навчальних закладів на основі 
принципу доступності до якісної освіти.  
створення опорних шкіл та їх філій 
 ефективна реалізація програми 
“Шкільний автобус” 
 розвиток освітніх округів, узгодження їх 
розташування з територіями майбутніх 
об’єднаних громад. 
 
 
Залучення додаткових коштів з різних 
джерел фінансування 
Підтримка молодих лікарів. 
 Згідно програми району «Місцеві 
стимули» проводити навчання лікарів за 
кошти районного бюджету. 

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ  

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК 

Стратегічні цілі   
на 2018 рік 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 
кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти  

1 Підвищення рівня економічної 
спроможності населення 

 
 
 
 
 2 Покращення якості надання 

адміністративних послуг та 
забезпечення ефективної 
роботи центру надання 
адміністративних послуг. 

 
 
 
 
3 Зацікавленість зовнішніх та 

внутрішніх інвесторів 
районом 

 
 
 

1.1 Зростання середньомісячної заробітної плати до 18%. 
1.2 Створення нових робочих місць. 
1.3 Сприяння само зайнятості населення та розвитку підприємництва. 
 
 
 
2.1 Створення робочого місця для підключення до автоматизованої системи 

державного земельного кадастру. 
2.2 Збільшення кількості видів послуг, які надаватимуться через ЦНАП на 17 і 

становитиме 146. У тому числі 13 – служби в справах дітей, 4- 
мобільного сервісного центру МВС. 

2.3 Запровадження надання адміністративних послуг у електронному вигляді. 
 
 
 
3.1 Формування сприятливого інвестиційного клімату району (створення 

інвестиційної карти)  
3.2 Створення туристичної мапи району з нанесенням маршрутів 
3.3 Розвиток агропромислового комплексу району шляхом доведення 

урожайності до: зернові – 60 ц/га, буряків – 530 ц/га; виробництво цукру 
– 150 тис.тонн. Нарощування чисельності поголів’я ВРХ та свиней до  10 
000 голів, за рахунок закупівлі високопродуктивного молодняку для  
подальшого розведення.  
 

 



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК 

Стратегічні цілі   
на 2018 рік 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 
кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти  

4. Розвиток соціальної 
сфери  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Розвиток альтернативної 
енергетики та 
енергоефективності 
 

 

4.1 Збереження структури та штатної чисельності лікарні в межах 2017 р. 
4.2 Здійснення капітального ремонту стаціонарних відділень 
4.3 Будівництво артезіанської свердловини 
4.4 Придбання дорого-вартісного медичного обладнання для стаціонарних 
відділень лікарні 
4.5 Оснащення окружної лікарні інтенсивного лікування відповідною медичною 
апаратурою (придбання МРТ , сучасного УЗД апарата, лапароскопічної стійки для 
здійснення хірургічних та гінекологічних операцій, хірургічного лазеру та іншого 
медичного обладнання згідно табеля   оснащення) 
4.6 Створення інклюзивно-ресурсного центру. 
 
5.1 Підтримка заходів пов`язаних зі збільшенням енергоефективності та переходом 

на альтернативні джерела енергії шляхом відшкодування частини % по 
програмі кредитування “Еко-енергія”. 

5.2 Продовження робіт по заміні енергоємного обладнання систем теплопостачання 
на сучасне енергоефективне в закладах бюджетної сфери району (котли, 
мережі, насосне обладнання). 

5.3 Впровадження у бюджетній та комунальній сфері механізмів проведення  
енергетичних обстежень , енергоаудиту та систем  моніторингу за 
споживанням  паливно-енергетичних ресурсів. 

5.4 Залучення до фінансування  енергоефективних проектів небюджетних 
коштів шляхом укладання  енергосервісних  договорів за програмою 
ЕСКО механізму. 



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК 

Стратегічні цілі   
на 2018 рік 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей 
з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти  

6. Підвищення якості послуг  
сфери житлово-комунального 
господарства та розвитку 
інфраструктури району  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1 Максимальне спрямування коштів місцевих бюджетів на ремонт та 
утримання доріг комунальної власності та доріг загального 
користування місцевого значення. 

 
6.2 Запровадження 100 %  роздільного збору ТПВ у населених пунктах 

району.  
 
 



Завдання   
на 2018 рік 

Показники досягнення мети (яких конкретно 
кількісних і якісних показників планується 

досягти)  

1. Приймати активну участь в 
розробці  ініційованим  Президентом 
України Проекті Закону №7117 “Про 
підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській 
місцевості”,розвитку  “телемедицини” 
 

 
2. Забезпечення доступу до якісних освітніх 
послуг усіх учнів району.  
 
 
 
 
 
 
3. Залучення позабюджетних коштів та 
інвестицій 
 

Створення на базі Крижопільської ОЛІЛ багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування, сучасного медичного закладу, 
впровадження страхової медицини 
 
 
 
 
 
Створення 4 опорних шкіл  та їх філій в громадах району. 
Закупівля 2 шкільних автобусів. Покращення матеріально-
технічної бази навчальних закладів. Розвиток фізкультури та 
спорту(реалізація проекту по будівництву плавального басейну в 
СЗШ №2 смт Крижопіль та будівництво спортивних майданчиків з 
твердим покриттям). Розвиток інклюзивної освіти(доступ різних 
категорій учнів до отримання якісних освітніх послуг). 
 
Участь у грантових програмах, як Всеукраїнських так і 
міжнародних. Продовження співпраці з ЄС/ПРООН та 
налагодження партнерських відносин з іноземними інвесторами 
для спільної реалізації проектів. 
 
 

VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ   



VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  
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Завдання   
на 2018 рік 

Показники досягнення мети (яких конкретно 
кількісних і якісних показників планується 

досягти)  

4. Впровадження програм стимулювання 
фізичних осіб – підприємців до легалізації 
найманої праці та обсягів доходів.  
 
5. Впровадження елементів електронного 
урядування 
 
 
 
 
 
 
 
6. Забезпечення ефективної співпраці з 
громадськими організаціями 
 
 
7. Підтримка та відродження українських 
традицій, популяризація художньої культури 
Крижопільщини, створення умов для 
розвитку самодіяльної народної художньої 
творчості та формування естетичного 
світосприйняття населення 
 

Збільшення надходжень до бюджету від приватних підприємців на 
15%.  
 
 
Впровадження системи електронного документообігу  
у структурних підрозділах  
 

Автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг 
(забезпечення обладнанням для можливості використання 
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій при 
наданні адміністративних послуг, придбання програмно-
апаратного комплексу для оптимізації управління потоком 
відвідувачів. 
 

Проведення засідань дорадчих органів при райдержадміністрації, 
консультацій керівництва райдержадміністрації з  громадськими 
лідерами в районі. 
 
Залучення населення до участі у високохудожніх заходах: 
районних фестивалях, святах, конкурсах; участь самодіяльних 
колективів у обласних та Всеукраїнських конкурсах; обмін 
досвідом з дружніми країнами (Молдова, Польща). 
 



Завдання  на 2018 рік Показники досягнення мети (яких конкретно кількісних і 
якісних показників планується досягти)  

1. Забезпечення підвищення 
кваліфікації працівників 
  
 
 
 
 
2. Забезпечення ефективності 
роботи у сфері управління 
персоналом 
 
 
3.Модернізація системи 
професійного навчання 

Участь у заходах Центру підвищення кваліфікації державних службовців, у 
всеукраїнських семінарах, колегіях та інших заходах, спрямованих на обмін досвідом 
з колегами з інших областей 
 
Посилення контролю за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних 
підрозділах (через перевірки, надання методичної допомоги) 
 
Проведення навчання працівників апарату та інших структурних підрозділів на базі 
райдержадміністрації  із залученням профільних фахівців. 
 
 
 
Створення нових організаційних форм і впровадження інноваційних кадрових 
технологій ,  що ґрунтуються на інформаційно-комп'ютерних технологіях (креативне 
навчання через ІКТ, тестування, ін.) Проведення навчання з іноземної 
мови(англійська) для колективу. 

VIIІ. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ 


