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Забезпечення:

- реалізації державної політики на території  району;

- соціально-економічного та культурного розвитку  району;

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.

Піщанська районна державна адміністрація

І. НАЗВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІІ. МЕТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



ІІІ. СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ



Основні цілі Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Піщанського 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 КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 
РАЙОНУ

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



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

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконан

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

Запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій: виконання
Комплексної
програми захисту
населення і території
Піщанського району у 
разі загрози та 
виникнення
надзвичайних
ситуацій

1. Проведено 20 засідань районної комісії з питань ТЕБ та
НС розглянуто 42 питання, у тому числі направлених на
:
- ліквідацію надзвичайних ситуацій  - 12;
- виконання заходів з попередження надзвичайних 
ситуацій  – 11.
Проведено 4 квартальних та щорічну перевірку 
працездатності внутрішньообласної системи 
централізованого оповіщення.
На обліку рахується 15 захисних споруд, з них,  державної
форми власності - 3 , комунальної форми власності -9, 
приватної форми власності - 3 .
2. Розроблено заходи по попередженню виникнення 
гострих інфекційних захворювань серед 
сільськогосподарських тварин і птахів

Із матеріального резерву виділено для ліквідації 
надзвичайних ситуацій 160 літрів бензину та 550 літрів 
дизельного пального.

Підготовлено керівного та командно-начальницького 
складу та  фахівців ЦЗ на курсах  НМЦЦЗ та БЖД 
Вінницької області відповідно до плану – 14 чоловік.
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Завдання Результати Причини 
невиконання

Територіальна
оборона:
- Забезпечено участь
громадян в охороні
громадського
порядку і державного
кордону;
- Виконання завдань з
призову на військову
службу та службу за
контрактом

Проведено 15 навчань по пожежній безпеці та 
цивільному захисту і БЖД у навчальних закладах, 
спеціальних об’єктових навчань – 3, об’єктових
тренувань – 1.
3. Сформовано 4 загони оборони.
Визначено 4 об’єкти розміщення загонів самооборони.
Проведено 2 навчання з територіальної оборони.
Проведено підсумкову службову нараду щодо
діяльності громадських формувань по охороні
громадського порядку та державного кордону, які
сформовані та діють на території Піщанського
контрольованого прикордонного району.
Забезпечено виконання планових завдань з призову на 
строкову військову службу та  військову службу за 
контрактом до Збройних Сил України. Під час 
весняного призову 2017 року призвано 14 чол. (93,3 % 
від планового завдання), осіннього призову – 12 чол. 12 
чол.  (80 % від планового завдання).
26 громадян пішли на військову службу за контрактом.
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IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р
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ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконання

Забезпечення 
виконання бюджету 
Піщанського району

Розвиток малого та 
середнього бізнесу

Створення зручних
і доступних умов для 
отримання
споживачами
адміністративних
послуг.

До загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано
-47057,783 тис. грн. податків і зборів, що становить 116,4 %
виконання річного плану. Понад план отримано 6639,57 тис.
грн.
До спеціального фонду місцевих бюджетів району (без
урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних
установ) у 2017 році надійшло 2780,954 тис. грн., що
становить 155,03 % виконання. З державного бюджету у
повному обсязі до планових призначень район отримав
базову дотацію у сумі 3652,3 тис. грн., стабілізаційну
дотацію – 836,0 тис. грн., освітню субвенцію – 34135,0 тис.
грн., медичну субвенцію – 17163,4 тис. грн.

Збільшено доходи місцевих бюджетів від СМП – на 26 %.
- Зменшено кількість суб’єктів підприємництва – на 8,1 %.

3Кількість адміністративних послуг, які надаються через
ЦНАП – 116.
Надано адміністративних послуг – 9466.
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Завдання Результати Причини 
невиконання

Економія коштів за 
результатами 
допорогових
закупівель,
проведених в 
системі ProZorro.

Розвиток галузей
економіки.

Економія бюджетних коштів, проведених через систему
Prozorro – 286,7тис. грн., що становить 2,9 % від загальної
економії коштів. Проведено 171 процедур, з них – 80
допорогові закупівлі.

Господарську діяльність в районі здійснюють 51
сільськогосподарських підприємства, в тому числі: 4
товариства з обмеженою відповідальністю, 1 приватне
підприємство, 3 кооперативи, 43 фермерських господарств, а
також біля 9 тисяч особистих селянських господарств.
В землекористуванні району знаходиться 59,5 тис. га землі, в
тому числі, сільськогосподарських угідь – 40,7 тис. га, ріллі –
35,5 тис. га, багаторічних насаджень – 1,0 тис. га.
- Середня врожайність зернових культур - 51,1 ц/га.
- Валовий збір склав 73271 тонн або 58 % до валового збору
2016 року та 106 % до програмних завдань.
- Укладено 10125 договорів оренди земельних часток (паїв).
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ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконання

Енергозбереження
та використання
альтернативних і
відновлюваних
джерел енергії

- Промислову продукцію в районі виробляє ПАТ «Плазма
Тек».
- Обсяг реалізованої промислової продукції (без ПДВ та
акцизу) за січень-вересень 2017 року складає 509,5 млн. грн.,
що на 12,7 % більше в порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року.
В закладах бюдетної сфери проведено роботи по
реконструкції, утепленню приміщень, закуплено обладнання.
Використано кошти ДФРР, обласного та 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)
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Кількість наданих адміністративних послуг ЦНАП 

9466

2504

2016 р. 2017 р.
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Економія коштів за результатами
допорогових закупівель,
проведених в системі
Prozorro

Всього процедур
171

Економія коштів, 286,7 тис. грн.
% від загальної

Допорогові закупівлі економії коштів 2,9%
80
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Виробництво продукції рослинництва та тваринництва
Виробництво зернових Виробництво соняшнику

Виробництво буряка
Виробництво валової продукції
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Виробництво продукції рослинництва та тваринництва
Вирощування та реалізація худоби та птиці Наявність поголів’я

Виробництво молока Середньодобові прирости ВРХ та свиней
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Енергозберігаючі заходи в закладах бюджетної сфери

Технічне переоснащення котельні з заміною котлів
на сучасні енергоефективні в Піщанському НВК
«ЗОШ І – ІІІ ст. – гімназія».
В ЗОШ І – ІІ ст. с. Городище здійснено заміну котла.
В будинку культури смт Рудниця замінено котел
на енергозберігаючий.

Встановлено електроопалення та замінено вікна на
енергозберігаючів Трибусівському БК.

.
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Енергозберігаючі заходи в закладах бюджетної сфери

.

Замінено вікна та двері на сучасні
енергозберігаючі в загальноосвітніх закладах
с. Рудницьке, с. Миролюбівка,
Дмитрашківській ЛА, Городищанському БК.



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

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати Причини 
невиконання

1. Підтримка
реалізації на 
території району 
інвестиційних
проектів в
промисловій та 
аграрній  сферах 
економіки.

1. Приватним акціонерним товариством “Плазма –
ТЕК” у 2016 році реалізовано 2 інвестиційні
проекти загальною вартістю 30,0 млн. грн. та
створено 45 робочих місць. У 2017 році
підприємством реалізується 9 інвестиційних
проекти.
2. Реконструкція свинотоварної ферми СФГ
“Світоч” с. Студена. Обсяг освоєних інвестицій 1,5
млн. грн.
3.Будівництво фруктосховища ПСП “Промінь”
с.Трибусівка потужністю 600 тонн плодоягідної
продукції, кошторисна вартість 2,8 млн грн.
4. ТОВ “ТД Фінпром” с.Дмитрашківка проводить
будівництво міні-елеватора потужністю 30 тис.тонн,
кошторисна вартість 15 млн.грн.
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Реконструкція приміщення
свинотоварної ферми в СФГ «Світоч»
с. Студена. Обсяг освоєних інвестицій
становить 1,5 млн. гривень.

Будівництво міні-елеватора
потужністю 30 тс. тонн, кошторисна
вартість 15 млн. гривень.  Роботи проводяться
за кошти господарства ТОВ «ТД Фінпром»

Будівництво фруктосховища в ПСП «Промінь»                
с.Трибусівка потужнястю 600 тонн продукції, 

кошторисна вартість 2,8 млн. гривень.



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

СЕРЕДОВИЩА

Завдання Результати Причини 
невиконання

Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища:
- ліквідація 
стихійних 
сміттєзвалищ;
- поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами;
- проведення
весняної акції з 
благоустрою 
територій в рамках 
всеукраїнської акції
з благоустрою «За 
чисте довкілля».

З початку року ліквідовано 112 стихійних сміттєзвалищ,
зібрано 0,1 тис. куб м. побутових відходів.
Паспортизовано 14 місць збору ТПВ.
Населеними пунктами району визначено пункти збору та
графік вивезення ТПВ на сміттєзвалища.
В селах Яворівка та Грабарівка закуплено 25 шт.
контейнерів вартістю 76,7 тис. грн. для роздільного
збирання побутових відходів.
Для покращення мікроклімату, створення умов щодо
захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності
людини довкілля в рамках всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля»: висаджено 3520 шт.
саджанців; упорядковано: 20,4 га парків та скверів, 32
меморіали та пам’ятників, 12 братських могил, 37
кладовищ; ліквідовано 85 стихійних сміттєзвалищ,
очищено придорожні смуги від чагарників, хмизу та
опалого листя; відремонтовано та приведено в
належний стан 15 спортивних та дитячих майданчиків.

В акції взяли участь 3473 особи.



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

СЕРЕДОВИЩА

Всеукраїнська акція «За чисте довкілля»
Працівники бюджетних
установ, органів місцевого
самоврядування взяли
участь в благоустрою
парків, скверів,
придорожніх смуг, водних
об’єктів, тощо.



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

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконання

Доступність і 
ефективність освіти
Піщанського району

1. Забезпечено доступність та якість освіти:
- впроваджено нові державні стандарти у 1-4-х,
5-9-х класах;
- організовано 100 % підвезення 228 учнів та 13
вчителів до навчальних закладів;
- забезпечено роботу на маршрутах 8-ми
автобусів;
- забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 1-
4 класів та учнів пільгової категорії; охоплено 100
% учнів (1782 учн.) гарячим харчуванням;
- придбано 4535 підручників для учнів 9-х класів
(100 % від плану на суму 146,168 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
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ

Покращено матеріально – технічну базу навчально – виховних
закладів району:

Проведено реконструкцію фасаду основного приміщення
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дмитрашківка : встановлено пластикові
вікна і відремонтовано балкон, на що виділено з місцевого
бюджету 50 тис. грн.; облицьовано керамічною плиткою
сходи, використано 30 тис. грн благодійної допомоги
Проведено реконструкцію кахельної плитки в центральному
коридорі Піщанського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів - гімназія».
Використано 25 тис. грн. спонсорської допомоги.



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

РАЙОНУ

Покращено матеріально – технічну базу навчально – виховних
закладів району:

Замінено вікна на енергозберігаючі в
загальноосвітніх закладах с.Болган (використано
200 тис. грн. районного та місцевого бюджетів),
с.Рудницьке (використано 98,5 тис. грн.),
с. Миролюбівка (вартість 8 тис. грн. - кошти
спонсорської допомоги).



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

РАЙОНУ

Покращено матеріально – технічну базу навчально – виховних
закладів району:

Закуплено електричну плиту для шкільної
їдальні Піщанського НВК «Загальноосвітня
школа І – ІІІ ст - ліцей».
Використано 26,7 тис. грн. спонсорської
допомоги.

Придбано набір столового посуду
для їдальні загальноосвітньої
школи І – ІІІ ст. с.Болган.
Використано 6 тис. грн.
спонсорської допомоги.



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

РАЙОНУ

Покращено матеріально – технічну базу навчально – виховних
закладів району:
Придбано для кабінету інформатики
Загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. с.Болган
2 ноутбуки на суму 16,4 тис. грн.
(спонсорська допомога).

В Загальноосвітню школу І – ІІІ ст.
с.Миробівка придбано комп’ютер,
проектор, принтер на суму 28,0
тис.грн.(спонсорська допомога).

Закуплено 9 шкільних дошок для Піщансько
НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. - ліцей» на суму 26,2
тис. грн. (спонсорська допомога).



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

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконання

Підвищення рівня
медичного
обслуговування
населення,
розширення
можливостей щодо
якості медичної
допомоги закладів
охорони здоров’я

Заміна 5- ти вікон у Дмитрашківській ЛА ЗПСМ.
Облаштування прилеглої території ФАП с.Ставки
(будівництво доріжки).
Проведення поточних ремонтів у всіх структурних
підрозділах КУ «Піщанський РМ ЦПМСД».
Забезпечення структурних підрозділів КУ «Піщанський
РМ ЦПМСД» єдиною медичною інформаційною
системою.
Проведення поточних ремонтів в підрозділах
Піщанської лікарні планового лікування.
Реконструкція відділення екстренної невідкладної
медичної допомоги Піщанської лікарні планового
лікування.
Встановлення душових кабінок у відділеннях
Піщанської лікарні планового лікування.
Придбано реанімобіль вартістю 823,6 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 р
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ

Покращено матеріально – технічну базу закладів охорони здоров’я району:

Облаштовано прилеглу територію
фельдшерсько – акушерського пункту

с. Ставки (будівництво доріжки).
Використано 2,5 тис. грн. субвенції
Ставківської сільської ради

Замінено 5 вікон у Дмитрашківській лікарській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Використано 15 тис. грн. субвенції
Дмитрашківської сільської ради.



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

РАЙОНУ

Покращено матеріально – технічну базу закладів охорони здоров’я району:
Проведено поточні ремонти в відділеннях
Піщанської лікарні планового лікування,

Виділено 40 тис. грн. з районного бюджету

Встановлено 7 душових кабінок у 
відділеннях Пішанської лікарні
планового лікування, вартістю 50 тис. 
грн.  (кошти районного бюджету).          



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

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконання

Надання якісних
соціальних послуг
населенню району:
- призначення
житлових субсидій;
- житло для учасників
АТО та членів їх
сімей;
- виділення земельних
ділянок учасникам
АТО;
- організація якісного 
повноцінного 
оздоровлення
та відпочинку 
пільгової категорії 
громадян та дітей

- Призначено житлову субсидію 3428 сім’ям.
-Нараховано та виплачено субсидії 11812 тис. грн.
-Забезпечено санаторно – курортне лікування - 14 осіб.
- Отримали земельні ділянки 95 учасників АТО.
- На квартирному обліку знаходиться 3 учасника АТО.
- Надано грошову компенсацію, в сумі 690 тис. грн., для
придбання житла двом сім’ям загиблих учасників АТО.
- В оздоровчих закладах оздоровлено 290 дітей
пільгових категорій.

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: ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ 

СФЕРИ РАЙОНУ

Призначення житлових субсидій населенню
11812

тис. грн.
7498

3697 тис. грн.
3428

3177
2894

2016 р. 2017 р.



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

РАЙОНУ

Санаторно – курортне лікування



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

РАЙОНУ

ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УЧАСНИКАМ АТО 
(2016 – 2017 рр.)

Звернулося 
учасників АТО 



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

РАЙОНУ

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ

ДЮСОБ «Колос» м.Вінниця

УДЦ «Молода Гвардія» м.Одеса

ДОТЗТ «Аїст» с.Приморське МДЦ «Артек» м.Київ



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

РАЙОНУ

Спортивні заходи



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

РАЙОНУ

Районні заходи для школярів та молоді



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

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконанн

я
Підтримка
професійного
мистецтва, розвиток і
збереження народної
творчості.
Покращення
матеріально –
технічної бази
закладів культури
району та розширення
напрямків роботи з
метою залучення
більш широкого кола
жителів.

28 серпня 2017 року відкрито художній музей Федора
Ущаповського у селі Миролюбівка.
24 серпня 2017 року проведено фестиваль народної
творчості “Скарби Піщанщини”, присвяченого 26-ій
річниці Незалежності України.
6 жовтня 2017 року проведено обласний фестиваль
хорового мистецтва пам’яті П.Муравського.
Проводиться реконструкція приміщення кінотеатру
“Ювілейний” під Центр дозвілля для дітей та молод.
Встановлено ігровий майданчик вартістю 120 тис. грн.
Проведено заходи з енергозбереження в заклад культури
на суму 910 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
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ

Культурно – мистецькі заходи
Фестиваль народної творчості “Скарби Піщанщини”, присвячений 26-ій річниці Незалежності України

Обласний фестиваль
хорового мистецтва

пам’яті П.Муравського



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

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 
невиконання

5. Залучення дітей
шкільного віку до
занять у спортивних
секціях ДЮСШ.

В Піщанській ДЮСШ функціонують
відділення: бадмінтон, вільна боротьба,
пауерліфтинг. Всього в спортивній школі
навчається 170 учнів, з них 50 дівчат.
Працюють філіали в с. Кукули - (вільна
боротьба), смт. Рудниця та с. Чорномин -
(пауерліфтинг).

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 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ

Відділення пауерліфтингу

Відділення бадмінтону

Відділення вільної боротьби



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

РАЙОНУ

Модернізація матеріально-технічної бази 
дитячої юнацько – спортивної школи

Капітальний ремонт системи
опалення приміщень ДЮСШ.
Вартість проекту – 253,5 тис.грн.
Обласний бюджет – 70,0 тис.грн.;
Районний бюджет – 17,5 тис.грн.;
Субвенція з державного бюджету

– 166,0 тис.грн.



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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН.

Завдання Результати Причини 
невиконання

Розвиток
інфраструктури
територіальних
громад району:
- дорожня 
інфраструктура

Виконано поточний ремонт комунальних доріг площею
109,9 тис. кв. м., на загальну суму 1954,1 тис. грн. З них,
кошти громад в сумі 1871,6 тис. грн., позабюджетні
кошти – 82,5 тис. грн.
За рахунок використання місцевих матеріалів
Піщанським ДРП філії «Томашпільський райавтодор»
ДП «Вінницький облавтодор» виконано вирівнювання
профілю доріг в с. Болган – вул. Л.Українки (0,5 км), вул.
Коцюбинського (0,6 км), вул. Пушкіна (0,7 км), вул.
Калинова (0,3 км), вул. Шевченка(0,4 км).
За кошти Служби автомобільних доріг у Вінницькійькій
області виконано поточний ремонт та експлуатаційне
утримання доріг загального користування району на
суму 4122,2 тис. грн.
Відремонтовано 3,9 км водогону на суму 260,5 тис.грн.
(кошти місцевих бюджетів – 222,0 тис.грн.,
позабюджетні кошти – 38,5 тис.грн.); замінено насос в
с.Кукули на суму 38,0 тис.грн.



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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН.

Фінансування ремонтних робіт комунальних автомобільних доріг 
площею 109,9 тис. кв. м., на суму 1954,1 



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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН.

Завдання Результати Причини 
невиконання

-участь громад
району в 
конкурсах, 
проектах, 
програмах за 
рахунок
фінансування з
різних джерел;
-реалізація 
інвестиційних 
проектів, які 
реалізуються за 
кошти державного 
бюджету

За рахунок Державного Фонду регіонального
розвитку реалізовано 1 проект - “Технічне
переоснащення котельні з заміною котлів на
сучасні енергоефективні в Піщанському НВК
“ЗОШ І –ІІІ ступенів – гімназія”. Загальна
вартість проекту 1980 тис. Грн

Для участі в 14-му конкурсі територіальних
громад подано 24 проекти, що на 58% більше від
попереднього року. Проектами – переможцями
визначено 9 проектів.

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.

“Технічне переоснащення
котельні з заміною котлів на
сучасні енергоефективні
в Піщанському
НВК “ЗОШ І –ІІІ ступенів –

847,9 гімназія”.
Загальна вартість проекту 1980
тис. грн.
З них : ДФРР – 1800 тис. грн.,

260,0 районний бюджет – 180 тис. грн.



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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН.

Реалізація проектів 14-го обласного конкурсу
розвитку територіальних громад

Проекти екологічного спрямування: збереження природних водних ресурсів сіл
та селищ, упорядкування джерел та прилеглих територій. Загальна вартість
проектів 495 тис. грн. З них, обласний бюджет – 446,8 тис. грн., кошти
місцевих бюджетів – 38 тис. грн., спонсорська допомога – 10,2 тис. грн.
Проекти соціального спрямування:
Загальна вартість проектів 801,7 тис. грн. З них, обласний бюджет – 401,2
тис. грн., кошти місцевих бюджетів – 400,5 тис. грн.



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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН.

Запровадження системи ефективного інформування населення району 
про діяльність Піщанської райдержадміністрації

Рішенням 23 сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 438 затверджено 
Районну програму інформатизації Піщанського району на 2018 – 2020 роки.



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Проблемні 

питання 
Причини виникнення проблемних 

питань
Пропозиції щодо

вирішення питання

1. Удосконалення 
системи освіти.

2. Забезпечення
пільгових
перевезень окремих
категорій громадян.

3. Забезпеченість 
медичними 
кадрами.

Низька наповнюваність класів,
забезпечення учням рівного доступу до
якісної освіти, застаріла матеріально-
технічна база.

На сьогодні не врегульований процес
відшкодування збитків перевізникам за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян у громадському транспорті.

Низький рівень та несвоєчасність виплати
заробітної плати працівникам галузі,
скасування пільг, відсутність розвиненої
соціальної інфраструктури та відповідних
житлово – побутових умов.

Оптимізація мережі
навчальних закладів
району, покращення
матеріально – технічної
бази.

Надання вигідних
кредитів на житло;
стимулюючі надбавки та
моральне заохочення.



Основні завдання на 2018 рік

Підтримка та розвиток суб’єктів господарювання на
території Піщанського району.

Здійснення енергозберігаючих заходів в закладах соціально
– культурної сфери.

Створення нового освітнього простору (освітні округи)

Забезпечення ефективного використання бюджетних
коштів через систему ProZorro.

Покращення стану бслуговування населення району.



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. Підтримка та 
розвиток суб’єктів
господарювання на 
території
Піщанського
району.

2. Покращення
стану 
обслуговування
населення району.

Сприяння розвитку ПАТ «Плазма ТЕК»:
- завершити будівництво гуртожитку для працівників;
- завершити будівництво складу сировини;
- модернізувати цехи;
- реконструювати автогараж.
Збільшення обсягів експортно – імпортних операцій.

Підвищення якості надання житлово – комунальних послуг:
- реконструкція водогонів по територіальних громадах: с.Болган,
с.Городище, с.Яворівка;
- встановлення лічильників для обліку води;
- реконструкція системи каналізаційних очисних споруд в смт. Піщанка;
- продовжити реконструкцію опалювальної системи дитячого
навчального закладу с.Чорномин.
Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району:
- облаштування дитячих майданчиків у парках та скверах населених
пунктів: с.Ставки, смт. Рудниця, смт. Піщанка;
- поточний та капітальний ремонт доріг комунального та державного
значення.



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

3. Удосконалення
системи освіти.

- розташування комплексу «Сонячних батарей» Вінницькою обласною
енергетичною компанією на території Ставківської, Чорноминської
сільських рад;
- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;
- будівництво зупинки на перехресті доріг Крижопіль – Піщанка,
Рудниця – Попелюхи.

Забезпечення доступності та безперервності освіти:
- створення належних умов для розвитку інклюзивної та спеціальної
освіти, надання соціально – педагогічної підтримки дітям з
обмеженими фізичними можливостями для адаптації серед однолітків;
- поліпшення матеріальної бази навчальних закладів: реконструкція
котельні ЗОШ І – ІІІ ст. с.Дмитрашківка.



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 та 
підвищення рівня
культури.

Покращення матеріально – технічного стану закладів культури:
- здійснення капітальних і поточних ремонтів закладів культури
та
покращення їхнього матеріально – технічного стану:
- замінити підлогу в дзеркальному залі РБК;
- проведення частини реекспозиції в краєзнавчому музеї;
- провести ремонтні роботи в Дмитрашківській сільській
бібліотеці;
- заміна частини вікон на енергозберігаючі в Дмитрашківському
СБК;
- закінчити реконструкцію Піщанського районного кінотеатру
«Ювілейний» під Центр дозвілля юнацтва, молоді та дітей
дошкільного і шкільного віку.



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
5. Залучення коштів
державного бюджету на 
реалізацію найбільш
важливих інвестиційних
проектів розвитку
територіальних громад

Залучення коштів з державного фонду регіонального
розвитку.
Забезпечення реалізації інвестиційних проектів соціально –
культурного спрямування.



VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

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

1. Упорядкування
структуру районної
державної адміністрації.

2. Створення 
інформаційно-
комунікаційної 
платформи для взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування,  
громадськістю

3. Підвищення 
кваліфікації працівників 
райдержадміністрації 

Усунення дублювання повноважень структурних підрозділів
райдержадміністрації, ефективне виконання покладених на
підрозділ функцій.

Участь представників рад, громадських організацій у розробці
стратегії розвитку району .

1. Участь у заходах Центру підвищення кваліфікації державних
службовців. 2.Участь не менше 5 працівників у двотижневих
навчаннях із підвищення кваліфікації, не менше 4-х поїздок у
інші області України та за кордон за обміном досвіду.



VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

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

4. Професійне 
самовдосконалення 
працівників.      

5. Звіти керівників 
структурних підрозділів 
адміністрації 

6. Стимулювання роботи 
працівників 
райдержадміністрації  за 
кінцевими показниками

Відсутність обґрунтованих скарг на непрофесійні дії
працівників.

Інформація на апаратних нарадах райдержадміністрації.

Стимулюючі надбавки, премії та моральне заохочення.



VIII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

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

1. Удосконалення
системи керівництва
райдержадміністрації

2. Опрацювання
положень
новоприйнятого
законодавства

3. Вивчення
європейського досвіду
державного управління

4. Проведення щорічного
оцінювання державних
службовців
райдержадміністрації

1. Щотижневі апаратні наради з керівниками структурних
підрозділів .
2. Постійний контроль за якістю виконання доручень. Своєчасний
та якісний розгляд звернень громадян.
3. Ефективне застосування різних видів стимулювання
працівників.
Розробка заходів з реалізації нових законів.
Обговорення на нарадах.

Поїздки за кордон, застосування на практиці

Підвищення рівня знань і навичок державних службовців


