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Забезпечення:

- реалізації державної політики на території  району;

- соціально-економічного та культурного розвитку  району;

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.

І. РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ



ІІІ. СТРУКТУРА ТИВРІВСЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ

Перший заступник 

Голова

Заступник голови Керівник апарату
Заступник 
керівника 
апарату –

начальник 
відділу 
ведення 

Державного 
реєстру 

виборців

Управління 

економіки

Відділ містобудування 

та архітектури

Управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення

Відділ цивільного 

захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами

Фінансове 

управління

Відділ освіти

Сектор культури і 

туризму

Відділ  у справах 

сім’ї та молоді з 

питань фізичної 

культури та спорту

Служба у справах 

дітей

Архівний сектор

Загальний відділ 
та з питань 

розгляду звернень 
громадян

Відділ з питань 
організації роботи 
та комунікацій з 
громадськістю

Відділ фінансового 
забезпечення

Відділ ведення 
Державного 

реєстру виборців

Юридичний
відділ

Сектор з 
питань 

управління  
персоналом

Головний 
спеціаліст з 

питань 
мобілізаційної 

роботи

Головний 
спеціаліст з 
режимно-
секретної 

роботи

Управління 

агропромислового 

розвитку

Чисельність:
- апарату - 31 

одиниця

- структурних 

підрозділів - 90 

одиниці



Пріоритетні напрямки роботи райдержадміністрації

Залучення інвестиційних
коштів в соціально-

економічний розвиток
району

Формування позитивного 

туристичного іміджу району

Розвиток територіальних 

громад

Зростання 

конкурентоспроможності 

економіки району



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 

2.Територіальна 

оборона:

- Підготовка та навчання 

населення діям у 

надзвичайних ситуаціях

3.інше

1. Проведено 11 засідань районної комісії з

питань ТЕБ та НС розглянуто 30 питань, (з них

позапланових - 2) у тому числі направлених на :

ліквідацію надзвичайних ситуацій  - 1;

виконання заходів з попередження 

надзвичайних ситуацій  – 8; 

2. Пройшли навчання 82 особи.

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

Апарати захисту дихання

Добровільна пожежна 
дільниця с.Строїнці

Костюми пожежного типу 
«ЛІГА» (ДПРЧ-6 м. Гнівань) 



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1.Забезпечення

виконання бюджету

Тиврівського району

по доходах та видатках

загального фонду

1.1.Забезпечення

виконання бюджету по

надходженню власних

доходів

Бюджет району по надходженню власних доходів за

2017 рік виконаний на 113,0% до уточнених

планових показників і становить 127,9 млн.грн.

До бюджету району надійшли додаткові кошти в

обсязі 14,7 млн.грн..

Бюджети 25 сільських рад виконані в повному

обсязі. До сільських бюджетів надійшли кошти в сумі

26,1 млн.грн., що на 6,6 млн.грн. більше в порівнянні

з 2016 роком.

Бюджети 2 селищних рад виконані в повному

обсязі. До сільських бюджетів надійшли кошти в сумі

11,3 млн.грн., що на 2,0 млн.грн. більше в порівнянні

з 2016 роком.

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



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1.1.Забезпечення

виконання бюджету по

надходженню власних

доходів

Виконання міського бюджету становить 113,2% до

уточнених призначень, що становить 17,7 млн.грн.

Виконання районного бюджету становить 113,4%

до уточнених призначень, що становить 72,86

млн.грн.

Збільшилось надходження до бюджету району в

порівнянні з 2016 р. на 41,8 млн.грн., а в порівнянні з

2015 р.на 69,3 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
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Динаміка надходжень власних доходів 

до бюджету Тиврівського району 

за 2015-2017рр. 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1.2.Недопущення 

виникнення 

простроченої 

кредиторської 

заборгованості по 

виплаті заробітної плати 

працівникам бюджетних 

установ та розрахункам 

за спожиті енергоносії

Забезпечено фінансування бюджетних

установ та закладів району на суму 416,7

млн.грн., з врахуванням субвенцій з

державного бюджету на соціальний захист.

Відсутня прострочена кредиторська

заборгованість по виплаті заробітної плати та

розрахункам за енергоносії.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2.Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
та середнього бізнесу

 Станом на 01.01.2018 року зареєстровано діючих 1505

суб’єктів малого підприємництва: в тому числі 175 юридичних та

1330 фізичних осіб-підприємців.

 Протягом 2017 р. розпочали діяльність 236 суб’єктів

господарювання (5 - юридичних осіб та 236 - фізичних осіб-

підприємців).

Протягом 2017 року:

 Збільшено доходи бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого і

середнього підприємництва до 167,5 млн.грн (на 45%).

 Збільшено доходи до місцевого бюджету від суб'єктів малого

та середнього підприємництва до 84,7 млн.грн. (на 35,8%).

 Надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів

малого підприємництва склала 50,2 млн.грн., що 41,2% більше у

порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

 Надходження від 898 суб'єктів підприємництва, які працюють

на спрощеній системі оподаткування склали 12,2 млн.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ



35,4

50,2 

(+50,6%)

(+41,2%)

Чисельність діючих СМП

Збільшення доходів місцевих бюджетів від СМП, млн.грн.
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ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ   РАЙОНУ



Чисельність суб’єктів підприємництва, які 
працюють  на спрощеній системі, од.

2016 рік
744

2017 рік
898

Юридичні
95

Юридичні
97

Фізичні
801

Фізичні
649

2016 рік
7,9

2017 рік
12,2

Юридичні
2,1

Юридичні
2,1

Фізичні
10,1

Фізичні
5,8

Надходження від суб’єктів підприємництва, 
які працюють  на спрощеній системі, млн.грн



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

3.Надання якісних
адміністративних
послуг та спрощення
адміністративних
процедур

3.1Покращення
матеріального-
технічного
забезпечення ЦНАПу

За січень – грудень 2017 року через ЦНАП надано 23135 

адміністративних послуг, що становить 123,8% до 

відповідного періоду минулого року. 

Середньомісячний показник наданих  послуг  через 

центр складає – 1928 послуг.

За 12 місяців 2017 року за платні послуги, які надаються

через ЦНАП надійшли кошти до районного бюджету в

сумі – 552,1 тис.грн., темп росту до відповідного

періоду 2016 року склав 168,6%.

На покращення матеріально-технічного забезпечення

Центру згідно Програми були виділені кошти в сумі 40,0

тис. грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)
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ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ



+ 4,4 тис. послуг 

або на 23,8 % 

більше

Тиврівський район Структура наданих послуг

Соціальні 

послуги

Земельні 

відносини

Реєстрація 

бізнесу та 

майна 

Інші в т.ч. 

дозвільні 

документи

Кількість наданих адміністративних послуг 
ЦНАП, тис.послуг
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ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ



Центр надання адміністративних послуг



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4. Розвиток 
економіки у галузі 
сільського 
господарства  та 
земельних відносин

Діяльність здійснюють 85 сільськогосподарських

підприємств, в тому числі 52 фермерських господарства.

Загальна посівна площа склала 39,0 тис. га.

Найбільшу питому вагу 59,3 % займають зернові та

зернобобові культури, 36,0 % - технічні, 4,6 % кормові.

Під урожай 2017 року по всіх категоріях господарств

було посіяно 39,0 тис. га . Зернові та зернобобові склали

56,1 %, технічні -43,5 %, кормові -0,2%

Розвитком галузі тваринництва займаються 7

сільськогосподарських підприємств, з яких 2 фермерських

та 5 товариств з обмеженою відповідальністю.

Розмір середньомісячної заробітної плати одного

штатного працівника за 2017 рік - 9409,77 грн. (у 2,3 р.б.)

Нарахована орендна плата в розмірі 34,1 млн.грн,

виплачено понад 130,4 млн.грн, що становить 379,0 % від

нарахованої.

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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Структура посівних площ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК

Виробництво зернових культур Виробництво ранніх зернових

зернові та зернобобові

технічні

кормові

59,3

36,0

4,6

зернові та 
зернобобові

технічні

кормові

2016 р., % 2017 р., %
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Виробництво кукурудзи

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК

Виплата орендної плати за земельні 

частки (паї)

Поголів’я свиней

2013
2014

2015
2016

2017

95,4

72,7

46,3
75,7 75,2

75,0
72,6

45,1

82,2
76,4

вал,тис. тонн

урожайність,цнт/га

2013 2014 2015 2016 2017

3187
2913

4010 4298 4587

Середньомісячна заробітна плата

2013 2014 2015 2016 2017

2505,38 2454,52

4017,96 4179,94

9409,77

грн.

2013 2014 2015 2016 2017

25,2 25,0

55,8

69,8

130,4

3,01 3,01 5,70 6,60
12,30

виплачено млн,грн. %



ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Земельні аукціониОрендна плата за земельні 

ділянки

01.01.2017 р. 01.09.2017 р.

784,00

1321,0

618,00

1462,0

за 1 га земель 
С/Г призначення

за 1 га земель 
резервного 
фонду

2015-2016 
р.р.

2017 рік план на 
2018 рік

24
4

24

205,02

72,6

140,59

Продано 
право оренди 
на земельні 
ділянки, шт

площа, га



АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Наради – семінари, виставки



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

5.Розвиток
економіки у галузі
промисловості

 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,

послуг) без ПДВ та акцизу за 2017 рік становить 801,8

млн.грн., що на 8,2% більше відповідного періоду 2016

року.

 Обсяг реалізованої промислової продукції на одну

особу складає 18,9 тис.грн.

 Великі та середні підприємства району протягом

9 місяців 2017 року отримали позитивний фінансовий

результат від звичайної діяльності до оподаткування у

сумі 7,3 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



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

6.Розвиток
економіки району у
галузі торгівлі та
сфери послуг

 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, за

січень-вересень 2017 року становив 89,6 млн.грн. року.

 Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту

за січень-вересень 2017 року склав 102,7%

 Обсяг реалізованих нефінансових послуг по району

за 9 місяців 2017 року становить 20,7 млн.грн., що на

1,2 млн.грн. більше відповідного періоду минулого

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



Завдання Результати Причини 

невиконання

7. Здійснення заходів з 

підвищення 

енергоефективності та 

енергозбереження  

Виведено з підвального приміщення котельню в 

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Сліди, вартість робіт склала 

812,0 тис.грн. Проведено реконструкцію будівлі 

опалювального пункту та влаштувано систему 

опалення в Бушинецькому ДНЗ «Промінчик», з 

районного бюджету виділено  40,278 тис. грн. 

Встановлено 54 нових металопластикових вікон в 

Гніванській музичній школі, та 61 в загальноосвітніх 

навчальних закладах району, загальною вартістю 

443,6 тис.грн. 

В населених пунктах району м.Гнівань, смт.Сутиски, 

с.Колюхів, с.Канава проведено будівництво та 

реконструкцію 7 км мереж вуличного освітлення із 

встановленням  енергозберігаючих ліхтарів. Вартість 

робіт склала 1 млн.449 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 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ



Енергозберігаючі заходи в закладах бюджетної сфери

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ



Завдання Результати Причини 

невиконання

8. Забезпечення  якісного 

питного водопостачання.

У 2017 році була проведена робота щодо

виконання заходів районної програми “Питна

вода” :

- в с. Латанці проведено роботи з будівництва

водогону протяжністю 12 км, на що з районного

бюджету витрачено 100,0 тис.грн., з сільського

бюджету витрачено 672,59 тис. грн., майже 500,0

тис.грн. зібрано населеням.

- в с.Довгополівка збудовано новий водогін

протяжністю 7 км, свердловина, насосна станція

на які витрачено 100,0 тис. грн. з районного

бюджету, 250 тис. грн. з сільського бюджету,

300,0 тис.грн. спонсорських коштів та 390 тис.

грн. зібрано населенням.

- в с. Велика Вулига побудовано водогін

протяжністю 6,5 км. загальною вартістю 980 тис.

грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)

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

В с.Довгополівка, 
побудовано  7 км. 

водогону, 
свердловину, 

насосну станцію

В с.Велика
Вулига

побудовано 6,5 
км водогону

В с.Латанці, 
побудовано 12 
км. водогону



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Створення 
привабливих умов 
для залучення 
інвестицій в 
економіку району

 За січень-вересень 2017 року суб’єктами

господарювання в економіку району було залучено

130,1 млн.грн. капітальних інвестицій.

 За 9 місяців 2017 рік в районі введено в експлуатацію

5116 м2 загальної площі житла, що у 3,8 рази більше

відповідного періоду 2016 року.

 Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку

інвестування, станом на 1 грудня 2017 року, складає

7,2343 млн.дол.США. До початку 2017 року відбулось

збільшення відповідних обсягів на 947,7 тис.дол.

США.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

Розроблення
містобудівної
документації

В 2017 року розроблена та затверджено проекти

генеральних планів населених пунктів с.Нове Місто,

с.Красне, с.Іскрівка Новоміської сільської ради та

с.Пилява Пилявської сільської ради.

Завершено розроблення та розглянуто на засіданні

містобудівної ради проекти генеральних планів та планів

зонування територій м. гнівань та с. Гриженці Гніванської

міської ради. В стадії доопрацювання проект генерального

плану с. Ворошилівка, Ворошилівської сільської ради.

Виконані роботи щодо створення інженерно-

топографічних планів для розробки генерального плану

смт. Тиврів.



Основні інвестиційні проекти  2017 року

Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Краснянське

спеціалізоване підприємство «Агромаш» 
реалізовано проект з будівництва нового 
складального цеху вартістю 10 млн.грн.

ТОВ " Агрокомплекс"  - реконструкція 
приміщення для виробництва соків прямого 

зрідження в с.Тростянець, вартість проекту 10,0 
млн.грн.

ФГ " Зоря Василівки"  - будівництво 2-х 
складів під зберігання зерна в с.Василівка, 

вартість проекту 5,8 млн.грн.

ТОВ «Субекон» - реконструкція тваринницького 
приміщення для утримання поголів’я свиней в 

смт.Сутиски,  вартість проекту 15,6 млн.грн.

ПП «Фірма Яско» - відкрито дві автозаправочні
станції (м.Гнівань, смт.Тиврів).



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2.  Покращення
зовнішньоторгівельної
діяльності підприємств

 Обсяги експорту товарів суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності району за 11

місяців поточного року склали 21,2

млн.дол.США. та збільшились у 1,3 рази проти

відповідного періоду минулого року.

 Обсяги імпорту товарів склали 9,1

млн.дол.США. і збільшились на 2,7 % проти

відповідного періоду 2016 року.

 Сальдо зовнішньоекономічного обороту склало +

12,1 млн.дол.США

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН



Зовнішня торгівля товарами січень–листопад 2017 року

102,7
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Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Захист 

навколишнього 

природного 

середовища.

 Проведено інвентаризацію 188 водних об'єктів.

 Для забезпечення безаварійної експлуатації

гідротехнічних споруд (гребель, водоскидів),

комісійно проведено інвентаризацію 150 об'єктів та

оформлено відповідні акти.

 На території району налічується 453,4 га хвойних

насаджень, в тому числі 150 га потребують

санітарно-оздоровчих заходів.

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 ТА РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2.  Поводження з ТПВ

3.Ліквідація  стихійних 
сміттєзвалищ

Громадами району реалізовано 3 проекти за екологічним 

напрямком, на які спрямовано 365,6 тис.грн. коштів 

обласного бюджету та 158,1 тис.грн. місцевих бюджетів. 

Придбано 32 євро контейнери для роздільного  збору 

твердих побутових відходів в смт.Сутиски, проведено 

очищення та відновлення водного об’єкту  «Панський 

став» в с.Бушинка, проведено озеленення населених 

пунктів.

Для впровадження роздільного збору твердих

побутових відходів в м. Гнівань, смт. Тиврів та смт.

Сутиски будуються майданчики для роздільного та

змішаного збору твердих побутових відходів. В смт. Тиврів

та встановлено 12 майданчиків для сортування ТПВ,

закуплено 48 контейнерів. В м.Гнівань ФОП Лабунець

Ю.І. будує лінію для сортування ТПВ.

Ліквідовано 33 стихійних сміттєзвалища.

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 ТА РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ



Заходи щодо запобігання негативного впливу відходів на навколишнє 

природне середовище



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

Ціль 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4.    Утримання доріг  та 
розвиток 
інфраструктури

Тиврівським дорожньо-ремонтним пунктом

ДП «Немирівський райавтодор» в 2017 році за рахунок

співфінансування з місцевих бюджетів м. Гнівань, с.

Селище, с. Строїнці проведено роботи з поточного

(ямкового) ремонту доріг на суму близько 570,0 тис.

грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету (сільський,

селищний, міський) на будівництво та реконструкцію

вулиць і доріг комунальної власності використано

4,455 млн.грн.

За кошти обласного бюджету проводиться

будівництво дороги до могили козацького полководця

Д.Нечая в с.Черемоше протяжністю 1,6 км.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)



Ремонт доріг



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 5:  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ  

РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

1. Забезпечення 

доступності та 

якості освіти

1.1.Формування 

оптимальної мережі 

ЗНЗ.

1.2.Розвиток 

дошкільної освіти.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 
Налічує 32 заклади освіти, в тому числі

• 3 ЗОШ І ступеня;
• 17 ЗОШ І-ІІ ступенів;
• 12 ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Всього навчається 4 513 учнів.
Організовано підвіз 646 учнів, забезпечено роботу на 
маршрутах 13 автобусів
Харчуванням охоплено 2947 учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Збільшення кількості учнів 1-11 класів на 85 чол.

Відкрито 1 ДНЗ в с. Бушинка
Створено 15 нових місць в ДНЗ
Охоплено 93 % дітей віком від 3 до 6 років усіма формами
дошкільної освіти. (100 % дітей 5-річного віку)

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)



ДРУГІ В ОБЛАСТІ ЗА КІЛЬКІСТЮ 

ПЕРЕМОЖЦІВ УЧНІВСЬКИХ  ОЛІМПІАД

 35 переможців обласних 

олімпіад

 10 переможців захисту 

наукових робіт по МАН

 нагороджено 80 учнів та 

вчителів на суму 100 тис. 

грн. на святі «Обдарована 

молодь Тиврівщини - 2017”

 в п’ятірці  кращих 

районів по результатах ЗНО



РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ

“НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА”

Сутисківська

ЗОШ І-ІІІ ст.



Робота служби у справах дітей по 

профілактиці дитячої бездоглядності  

Протягом 2017 року: 

проведено – 53 профілактичних заходів (рейдів)

обстежено - 126 сімей в СЖО, 

попереджено батьків про відповідальність – 88

ініційовано притягнення до  адміністративної 

відповідальності - 38

подано 7 позовів до суду, 

щодо позбавлення батьків 

батьківських прав.



Пріоритетним напрямком роботи служби

у справах дітей району

є реалізація права дитини 
виховуватись в сім’ї 

Основні форми 
сімейного 
виховання

Національне 
усиновлення 

Прийомні сім’ї, 
дитячі будинки 
сімейного типу 

Опіка, 
піклування 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 5:  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ  РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

2.Надання якісної

медичної допомоги

2.1.Покращення

матеріально-технічної

бази КЗ “Тиврівський

РЦПМСД”

КЗ “ Тиврівський РЦПМСД”

Проведені ремонтні роботи:

За рахунок місцевого бюджету - поточний ремонт 

кабінетів на суму 21,2 тис. грн., - в Тиврівській АЗПСМ .

Із місцевого бюджету виділено 12,8 тис. грн..на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для 

ремонту в Гніванській АЗПСМ.

 Закуплено медикаменти та медичне обладнання,

інструментарій, реактиви на суму 170 281,8 грн.

 придбано контактний термограф ТКЦ – 63000 грн.

 на безоплатне амбулаторне лікування витрачено 159,1

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

Завдання Результати Причини 

невиконання

2.2. Покращення

матеріально-технічної

бази центральної

районної лікарні

Тиврівська центральна районна лікарня:
виготовлено ПКД по реконструкції харчоблоку 26 тис. 
грн., 

виготовлено ПКД на реконструкцію даху лікувального
корпусу,

виготовлено ПКД на ремонт з реконструкцією 
харчоблоку  

проведено корегування цін ПКД на завершення 
ремонту з утепленням фасаду лікарні 

 завершено реконструкцію даху лікувального корпусу

 відремонтовано систему водовідведення 
терапевтичного відділення 

замінено вікна та двері патологоанатомічної служби, 
встановлено кондиціонер 

обладнано  кондиціонером операційну хірургічного 
відділення. 

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)



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

3. Надання якісних
соціальних послуг
населенню району

3.1. Охоплення

соціальною
підтримкою
незахищених верств
населення району

У 2017 році управлінням праці і соціального захисту

населення було призначено 11839 домогосподарствам району

житлові субсидії та прийнято 4463 заяви на виплату

невикористаних сум субсидій.

1447 громадян отримали одноразову грошову допомогу до

Дня Перемоги на суму 1 262,6 тис. грн.

Надано допомогу 184 внутрішньо переміщеним особам на

суму 870,8 тис. грн.

Надані пільги на житлово-комунальні послуги у розмірі

5709,6 тис. грн.

З метою соціальної та професійної адаптації учасників

антитерористичної операції проведено навчання за

програмою «Водій транспортного засобу категорії «В» 6

учасників бойових дій, які приймали участь в АТО, на суму

28,5 тис.грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від 
запланованих)

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

Ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

На обліку 
перебуває 430 

багатодітних родин, 
в яких виховується 

1507 дітей
Видано 61 

посвідчення батьків 
багатодіної сім’ї та 

239 посвідчень 
дитини багатодіної

сім’ї



Призначення житлових субсидій населенню

Призначено

сім’ям
Звернулось сімей

Станом на 01.01.2017

Нараховано

Станом на 01.01.2018

2
0
1
6

2
0
1
6

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
7

2
0
1
7

13110
12117 12530

11840

71,43

млн.грн

87,35 

млн.грн.



Виділення земельних ділянок учасникам АТО

надано дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок

Всього з початку 385 дозволів на 

площу 479,8 га

150

звернулося 

учасників АТО 

140

70

видано накази про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передано у власність.

Всього з початку 283 наказів на площу 367,9 га

Всього звернень 430



Організація якісного повноцінного оздоровлення

та відпочинку пільгової категорії громадян та дітей

• Санаторно-курортне лікування

Постраждалі від ЧАЕС 12 осіб

Особи з інвалідністю 13 осіб

Інваліди війни та 

прирівняні до них
6 осіб

Учасники бойових дій 8 осіб



Територіальний центр соціального обслуговування

 Соціальні послуги 

надаються в 43 населених 

пунктах району

 Працює 50 соціальних 

робітників 



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4 Сприяння повній, 

продуктивній
зайнятості населення

 Послугами служби зайнятості скористались 1593 особи, з

них мали статус безробітного 1562 особи. Всього

отримали роботу - 687 осіб. Зареєстровано 730 вакансій,

які надійшли від 107 роботодавців.

 Працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією

єдиного внеску 14 осіб. Протягом року здійснювалось

відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску

за працевлаштування 15 особам;

 Проходили профнавчання, перенавчання, підвищення

кваліфікації 201 особи;

 Приймали участь у громадських роботах та інших

роботах тимчасового характеру 196 осіб.

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



Всього отримали роботу
Кількість зареєстрованих 

вакансій 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 5:  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ  РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

5.1 Реалізація 

запланованих  

заходів та 

зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

закладів культури 

району

5.2 Охорона 

культурної 

спадщини

•Капітальний ремонті в приміщеннях 17 закладів 

культури 

•Придбання літератури, підписка періодичних видань;

•Покращення комплектування бібліотек на рівні 125-150 

книг на одну сільську бібліотеку;

•Паспортизація закладів культури (10 закладів у рік).

В районі нараховується 179 пам’яток:
•90 пам’яток археології;
•78 пам’яток історії та культури;
•1 пам'ятник монументального мистецтва;
•10 пам’яток архітектури та містобудування;
з них 3 пам'ятники Національного значення – могила
П.І. Ніщинського (с. Ворошилівка), могила Данила
Нечая (с. Черемошне), Черленківська башта (с. Селище).

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)



Культурне життя району



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

ЦІЛЬ 5:  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ  РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконан

ня

6. Розвиток фізичної 

культури та спорту

6.1. Покращення 

матеріально-технічної 

бази спортивної 

інфраструктури 

району

6.2. Розвиток і 

популяризація 

фізичної культури та 

спорту

Виконано роботи по І черзі реконструкції спортивного

майданчика із штучним покриттям в Тиврівському ліцеї-інтернаті

поглибленої підготовки в галузі науки.

 В дитячо-юнацькій спортивній школі, в якій культивується 7 

олімпійських видів спорту в 30-ти  групах (25 груп початкової та 5  

- базової підготовки) займається 428 дітей.

участь в 2-ох міжнародних, 23-х обласних та всеукраїнських 

змаганнях з олімпійських та не олімпійських видів спорту. І призові 

місця вибороли 32 спортсмени, ІІ – 28, ІІІ – 19 осіб.

Щорічно проводиться конкурс на кращу сільську спортивну 

територіальну громаду за участю команд і мешканців 25-ти 

сільських рад з 9-ти видів спорту.

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)



МОЛОДЬ  ТИВРІВЩИНИ  ОБИРАЄ

СПОРТИВНІ ПРІОРИТЕТИ

Команда дівчат 2002 - 2003 р.н. переможець:

обласних змагань з малого футболу 2017 року;

Всеукраїнських змагань в рамках турніру 

«Золотий колосок 2017» в м.Скадовськ

Херсонської області. 

Команда юнаків 2003 – 2004 р.н. переможець:

•чемпіонату  Вінницької області з футзалу серед 

команд із сільської місцевості у 2017 році;

•обласних змагань з малого футболу 2017 року.

Призер (2 місце) Всеукраїнських змагань в 

рамках турніру « Золотий колосок  2017» в м. 

Скадовськ  Херсонської області. 



МОЛОДЬ  ТИВРІВЩИНИ - СПОРТИВНІ ОРІЄНТИРИ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ

Проведено спортивний захід 

національно – патріотичного 

спрямування «KOZAK RACE –

2017»,  в ході якого молодь поетапно 

долала марафонську дистанцію, що 

пролягала місцями історичної слави  

Тиврівщини.



ТИВРІВЩИНА ТУРИСТИЧНА



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

1. Вирішення 
найважливіших 
актуальних 
проблем для 
розвитку 
територіальних 
громад

 З Державного фонду регіонального розвитку на

реалізацію 1 проекту отримано 760,2 тис.грн.

 Відповідно до розпоряджень КМУ з державного бюджету

Тиврівському району виділено субвенції в розмірі 5750

тис.грн. завдяки яким реалізовано 12 соціальних

проектів

 У 14 обласному конкурсі розвитку територіальних громад

визнано 8 проектів-переможців, з обласного бюджету на їх

реалізацію виділено – 1246,0 тис.грн., в тому числі 3

проекти по реалізації екологічних заходів, які

профінансовані в сумі 376,6 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)



Проекти, які реалізовувалися за рахунок 
державного фонду регіонального розвитку

Всього виділено 

з ДФРР - 0,76 млн. 

грн. на реалізацію 

1 проекту, освоєно 

0,73 млн. грн –

кошти ДФРР та 

0,08 млн. грн

кошти районного 

бюджету

Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ 

ступенів в с.Сліди Тиврівського району, 

Вінницької області

До Після



Проекти, які реалізовувалися за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Всього виділено 

-5,75 млн. грн. на 

реалізацію 12 проектів, 

освоєно 3,23 млн. грн. 

Економія коштів за 
результатами
-закупівель, 
проведених
в системі Prozorro –
0,289 млн.грн.



Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 

Подані заявки на участь у 
Обласному конкурсі ТГ

Виділено коштів  з обласного 
бюджету на конкурс, тис.грн.

+687 тис.грн., 

або в 2,2 рази



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

2. Впровадження
системи
електронних
державних
закупівель ProZorro

Прийнято розпорядження першого заступника голови

районної державної адміністрації від 28 лютого 2017

року №106 «Про ефективне використання бюджетних

коштів при здійсненні публічних закупівель», зі змінами

від 27 грудня 2017 року №670 та запроваджено

відповідний моніторинг за процедурами закупівель, що

проводяться.

За січень - грудень 2017 року проведено 576 процедур

закупівель на загальну суму 30,9 млн.грн., в тому числі

21 тендерну закупівлю на суму 14,84 млн.грн. та 555

допорогових закупівель на суму 16,05 млн.грн. Сума

економії по допорогових закупівлях склала 1млн. 560

тис.грн., що становить 86,2% до загальної економії в

сумі 1,81 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)



Економія коштів  за результатами

допорогових закупівель, 

проведених 

в системі Prozorro

Тиврівська  РДА,
районний бюджет

Україна 

Всього 

процедур

Допорогові 

закупівлі 

Економія коштів,
% від загальної 

економії коштів

576 

555 

1,56 млн.грн

86,2%

1,6% від 
загальної 

кількості по 
Вінницькій 

області

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

3.  Розвиток  
об'єднаних 
територіальних  
громад

 Гніванська міська ОТГ створена шляхом добровільного

об'єднання Гніванської міської та Демидівської

сільської рад з центром в м. Гнівань. Вибори відбулись

29 жовтня 2017 року. До складу ОТГ входить м.

Гнівань, с. Гриженці та с. Могилівка, с. Демидівка

Жмеринського району. Населення складає 15 954 осіб.

Площа території – 103,939 кв.км.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій 
меті

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

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

4. Співпраця з
інститутами
громадянського
сусупільства та 
фінансова підтримка
громадських
організацій району

У 2017 році на підтримку громадських організацій

району виділено коштів з районного бюджету в сумі 271,5

тис. грн. Зокрема: на підтримку діяльності для Тиврівської

районної організації ветеранів України – 110,3 тис. грн.,

для Тиврівської районної організації інвалідів війни та

ЗСУ – 15,0 тис.грн, ГО ветеранів учасників бойових дій в

Афганістані – 6,0 тис.грн; ГО «Союз Чорнобиль» - 80,15

тис.грн; ГО «Воїнів – учасників АТО» - 60,0 тис. грн.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій 
меті

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

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

Ціль 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

5. Розвиток 
інформаційної сфери, 
висвітлення 
діяльності органів 
виконавчої влади 

Розроблено та погоджено в облдержадміністрації проект

районної програми інформатизації “Електронна Тиврівщина” на

2018-2020 роки, відповідно до якої планується здійснювати

фінансування розробки та удосконалення офіційного веб – сайту

райдержадміністрації та його адаптації для людей з вадами зору і

слуху.

Інформування населення та висвітлення діяльності РДА

здійснюється через офіційний сайт Тиврівської

райдержадміністрації та районну газету.

У 2017 році на висвітлення діяльності органів виконавчої влади

у ЗМІ районній газеті «Маяк» з районного бюджету було виділено

204 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 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 

питання

1.Підвищення енерго-

ефективності та скорочення  

енергозатратності у закладах 

освіти та охорони здоров’я, 

культури

Більшість будівель, інженерних, 

електричних, теплових систем 

збудовані у 30-70 роках ХХ століття.

-капітальний ремонт інженерних,
теплових, енергетичних систем та
водопостачання на основі сучасних
енергозберігаючих технологій ;
-дооснащення джерелами
альтернативної енергії.

2.Розміщення на території

району неопізнаних та 

непридатних хімічних засобів

захисту рослин

Неопізнані та непридатні засоби

захисту рослин залишились від

збанкрутілих сільськогосподарських

підприємств Відсутність

фінансування.

Виділення додаткових коштів та

залучення спонсорської допомоги.

3. Забезпечення якісного та 

цілодобового водопостачання в 

домогосподарствах населених 

пунктів району

1. Дефіцит фінансових ресурсів

необхідних для розвитку, утримання в

належному стані, експлуатації систем

питного водопостачання та

водовідведення.

2. Застосування застарілих технологій

та обладнання у системах питного

водопостачання та водовідведення

населених пунктів

3. Відсутніх достатньої кількості

водозабірних насосних свердловин

Залучення додаткових коштів за

рахунок усіх джерел фінансування.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО 

ЇХ ВИРІШЕННЯ



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 

питання

4. Застаріла містобудівна 

документація

5. Пошкодження 

дорожнього покриття

Недостатнє фінансування для її 

розробки та оновлення. Не 

усвідомлення органами місцевого 

самоврядування важливості даного 

питання

Збільшення транспортного 

навантаження на дорожнє покриття

Значний  термін експлуатації доріг, не 

вчасне виконання ремонтних робіт 

Ініціювати розробку містобудівної

документації перед органами місцевого

самоврядування, які приймають

рішення про розроблення генплану на

сесіях відповідних рад.

Рекомендувати відповідним службам

встановити ваги для великовагового

транспорту на дорогах.

Вчасно проводити ремонт дорожнього

покриття з використанням новітніх

технологій.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий  термін 

досягнення показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

1. Галузь освіти

1.1. Реорганізація 

закладів освіти

1.2.    Зміцнення

навчально-

матеріальної бази

освітніх закладів

району 

Реорганізувати ЗОШ І – ступеню в НВК “ЗОШ І –

ступеню – ДНЗ” с. Довгополівка;

Реорганізувати ЗОШ І – ІІ – ступенів в НВК

“ЗОШ І-ІІ – ступенів – ДНЗ” с. Бушинка;

Реорганізувати ЗОШ І – ІІ – ступенів в НВК

“ЗОШ І-ІІ – ступенів – ДНЗ” с. Василівка;

Організувати створення освітніх округів з

базовими школами: ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Тиврів,

Краснянська СЗОШ І-ІІІ ст.

Проведення робіт з реконструкції, капітального

ремонту ЗОШ району;

Придбання 2-х шкільних автобусів

Придбання навчальних матеріалів, літератури,

обладнання навчальних кабінетів ЗОШ

Протягом 2018 р.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти 

Кінцевий

термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

2.  Підвищення якості 

медичного 

обслуговування 

населення

Первинний рівень

 Капітальний ремонт в Гніванській амбулаторії ЗПСМ

 Реконструкція приміщень будівлі Сутисківської амбулаторії

ЗПСМ для влаштування флюрографічного кабінету

 Впровадження медичних інформаційних систем

автоматизованого робочого місця лікаря в ЗПСМ

 Дооснащення згідно до табелю оснащення медичним

обладнанням амбулаторії ЗПСМ

 Виконання програми місцевих стимулів, щодо забезпечення

навчання студентів майбутніх лікарів ЗПСЛ в вищих навчальних

закладах.

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий  термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

2.  Підвищення 

якості медичного 

обслуговування 

населення

Тиврівська центральна районна лікарня

 Капітальний ремонт фасаду будівлі центральної районної

лікарні;

 Придбання ренгенапарату для філії Тиврівської ЦРЛ –

Гніванська міська лікарня

 Дооснащення згідно до табелю оснащення медичним

обладнанням центральної районної лікарні

 Виконання заходів районної програми «Майбутнє

Тиврівщини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020

роки

Протягом 2018 року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

3. Збереження і

розвиток мережі

закладів культури

району

 Реконструкція, проведення ремонтів закладів

культури району: районний будинок культури,

Тиврівська дитяча музична школа.

 Виготовлення проектно-кошторисної документації

та проведення робіт з упорядкування території

пам’ятки національного значення Могили – курган

Д.Нечая.

 Зміцнення матеріально-технічної бази галузі

культури.

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, які 

планується досягти 

Кінцевий термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

4.Соціальна

підтримка та

сприяння повній

зайнятості

населення

 Забезпечення населення району якісними

соціальними послугами та пильна увага до кожної

родини.

 Оздоровлення дітей учасників АТО

 Виплата одноразової матеріальної допомоги

учасникам АТО

 446 осіб отримають роботу за сприяння служби

зайнятості

 200 осіб буде залучено до участі у громадських та

інших роботах тимчасового характеру

 195 осіб пройдуть професійну підготовку,

перепідготовку та підвищення кваліфікації

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних 

цілей з кількісними та якісними показниками, 

які планується досягти 

Кінцевий  термін 

досягнення показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

5 . Забезпечення 

розвитку 

інфраструктури 

територіальних 

громад 

Впровадження в населених пунктах району технології

роздільного збирання ТПВ .

Виконання заходів щодо підвищення енергоефективності

та енергозбереження в бюджетних закладах району.

На виконання заходів по розвитку інфраструктури

територіальних громад заплановано ремонт доріг на суму

16,9 млн.грн., а саме:

- Реконструкція, капітальний ремонт доріг місцевого

значення – 3,6 млн.грн.

- поточний ремонт доріг місцевого значення – 4,1 млн.грн.

-Реконструкція, капітальний ремонт доріг і вулиць

комунальної власності у населених пунктах – 8,3 млн.грн.

- Поточний середній ремонт та експлуатаційне утримання

доріг і вулиць комунальної власності у населених пунктах

– 0,9 млн.грн.



Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується досягти 

Кінцевий  

термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-

х 

кварталів)

6. Розвиток галузі 

фізичної культури 

і спорту, підтримка 

молодіжних 

ініціатив, 

ефективне 

впровадження 

сімейної політики

Матеріальне зміцнення об’єктів спортивної інфраструктури;
Подальший розвиток олімпійських і неолімпійських видів

спорту;
впровадження спортивно – масових заходів серед населення

сільської
місцевості;

Введення інструкторів із фізкультурно – масової роботи в
сільських,

селищних радах;
Ефективне проведення оцінювання фізичної підготовленості

населення;
Підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток

громадянського суспільства, зміцнення стратегії національно –
патріотичного виховання дітей та молоді;

Проведення конкурсів та фестивалів для дітей з багатодітних
сімей

«Таланти багатодітної родини», дітей з інвалідністю «Повір у
себе»,

інших;

Протяг

ом 2018 

року
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Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується досягти 

Кінцевий  

термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-

х 

кварталів)

7. Захист прав 

дитини Зменшення кількості соціальних сиріт

Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності

Розвиток сімейних форм виховання:

- Дитячі будинки сімейного типу

- Прийомні сім’ї

- Патронатні сім’ї та сім’ї усиновителів

Протяг

ом 2018 

року
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Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти 

Кінцевий  

термін 

досягнення 

показника           

(у розрізі 4-х 

кварталів)

8. Залучення 

інвестицій в 

економіку району 
 ТОВ «Зернопереробний комплекс «Альфа» будівництво

заводу по глибокій переробці зерна в м.Гнівань.

 ТОВ «СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖІ» - розміщення будівництва та

експлуатації енергогенеруючих підприємств (сонячної

електростанції) за межами с.Красне Новоміської сільської .

 ТОВ «Субекон» - будівництво овочесховища, проектною

потужністю 2,5 тис. Тонн.

 На території району в м. Гнівань та смт. Сутиски є

привабливі інвестиційні ділянки промислового призначення, а

також вільні виробничі площі колишнього Гніванського

підшипникового заводу та Гніванського молокозаводу

Протягом 2018 

року



Завдання  

на 2018 рік

Показники досягнення мети ( яких 

конкретно кількісних і якісних показників 

планується досягти) 

Кінцевий термін

досягнення

показника

(у розрізі 4-х 

кварталів)

1. Взаємодія з органами

місцевого самоврядування,

громадськістю по

впровадженню структурних змін

в галузі охорони здоров’я

району

2. Створення умов для розвитку

підприємницької діяльності

3. Розвиток територіальних

громад району

 Участь представників рад, РДА та 

громадських організацій в розробці  

структурних змін в охороні здоров'я 

 Організація проведення тематичних 

семінарів, навчань та надання 

методичних рекомендацій з питань 

започаткування та ведення 

підприємницької діяльності. 

 Проведення виїзних семінарів голів

територіальних громад району на

тему: «Робота органів місцевого

самоврядування в умовах фінансової

децентралізації» з метою обміну

досвідом

Протягом року

Протягом року

Протягом року
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Завдання  

на 2018 рік

Показники досягнення мети ( яких 

конкретно кількісних і якісних показників 

планується досягти) 

Кінцевий термін 

досягнення  показника 

(у розрізі 4-х 

кварталів)

4.Залучення та раціональне

використання позабюджетних

коштів

5. Забезпечення ефективної

співпраці з громадськими

організаціями

6. Удосконалення роботи

відділів з питань надання

адміністративних послуг та з

питань Державної реєстрації

райдержадміністрації

 Використання системи PROZORRO,

Участь у грантових програмах,

налагодження партнерських

відносин з іноземними інвесторами

 Проведення засідань дорадчих

органів при райдержадміністрації,

консультацій керівництва

райдержадміністрації з

громадськими лідерами в районі.

 Покращення умов щодо надання

населенню району адміністративних

послуг

Протягом року

Протягом року

Протягом року
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Завдання  

на 2018 рік

Показники досягнення мети ( яких 

конкретно кількісних і якісних 

показників планується досягти) 

Кінцевий термін досягнення  

показника 

(у розрізі 4-х кварталів)

7. Збереження культурної

спадщини та зміцнення

матеріально-технічного

стану закладів культури та

мистецьких колективів

8 Консолідація зусиль

щодо залучення дітей до

занять фізичною

культурою і спортом

 З метою розвитку культурної

галузі та збереження

культурної спадщини району

 Популяризація здорового

способу життя.

 Проведення відкритих уроків

та Дня відкритих дверей.

 Здійснення щорічного

оздоровлення учнів ДЮСШ.

Висвітлення у ЗМІ проведення

спортивно - масових заходів

участі команд в змаганнях

вищого рівня

Протягом року

Протягом року
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Завдання  на 2018 рік Показники досягнення мети (яких конкретно 

кількісних і якісних показників планується 

досягти) 

Кінцевий термін

досягнення

показника (у 

розрізі 4-х 

кварталів)

1.Формування ефективної

організаційної структури

райдержадміністрації

2. Створення в апараті та

структурних підрозділах

райдержадміністрації належних

для роботи умов та їх

матеріально-технічне

забезпечення

3.Впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій,

зокрема е-урядування

4. Підвищення кваліфікації

персоналу

 Належне виконання завдань визначених

Законом України «Про місцеві державні

адміністрації»; відповідність структури

райдержадміністрації вимогам Закону

України «Про державну службу»

 Своєчасне та якісне виконання завдань

відповідно до повноважень

райдержадміністрації

 Своєчасне та якісне виконання завдань

відповідно до повноважень

райдержадміністрації

 Своєчасне та якісне виконання завдань

відповідно до повноважень

райдержадміністрації

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

VIIІ. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ



Дякую за увагу!


