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ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЦІЛЬ 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 
2017 РІК

Завдання Результати

1.Забезпечення 
громадської безпеки і 
порядку:
-Протидія злочинності
- Попередження 
терористичних загроз

2.Територіальна оборона 
(ТрО): 
-Комплектування 
Збройних сил України та 
інших військових 
формувань
-Створення та 
забезпечення  підготовки 
підрозділів ТрО
-Забезпечення 
функціонування пунктів 
управління  ТрО

1.1. Досягнуто стабільного позитивного стану публічної безпеки населення району.
В 2017 році знижено рівень злочинності на 23,3%. Рівень злочинності на 10тис. населення складає
83 (по області - 85).
На 3,2% збільшилась кількість розкритих злочинів (310 у 2016 році та 320 у 2017 році).
Збільшився показник розкриття злочинів у відсотковому відношенні до зареєстрованих злочинів
(33% у 2016 та 44% у 2017 році).

1.2. Постійно проводились заходи попередження можливих терористичних загроз шляхом
розповсюдження тематичних листівок та оголошень в громадських місцях та закладах, на
офіційних сайтах та в засобах масової інформації.
Питання заходів підвищення рівня антитерористичної та протидиверсійної безпеки розглядалось на
сесії районної ради та на робочих нарадах.

2.1. План призову громадян України на строкову військову службу у 2017 році виконано на 103%.
План відбору громадян України на військову службу за контрактом – 103%.
2.2. Створені визначені законодавством підрозділи територіальної оборони. Бойова та матеріальна
підготовка яких до дій за призначенням забезпечена за рахунок коштів місцевих бюджетів району
у 2017 році на суму 439 тис. грн.
Створено непорушний запас речового майна за рахунок коштів сільських та селищних рад для
підрозділів територіальної оборони та загонів охорони на суму 546,0 тис.грн.
Практична підготовка підрозділів та штабу ТрО здійснювалась під час 2-х командно-штабних
тренувань та 12-ти занять за окремим планом бойової підготовки.

2.3. Протягом року проводились заходи всебічного забезпечення функціонування пунктів
управління ТрО. Пункти управлінням (основний і запасний) - готові до роботи.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 
2017 РІК

Завдання Результати
3. Запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій:
- Робота районної комісії  з 
питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
(ТЕБтаНС)
- Навчання населення 
щодо поведінки та дій у 
разі виникнення 
надзвичайної ситуації

4. Виховання патріотизму в 
широких верствах 
суспільства

Створена та функціонує районна ланка обласної територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту.
3.1. Проведено 8 засідань районної комісії з питань ТЕБтаНС на яких розглянуто 23 питання, (з
них позапланових – 9) у тому числі направлених на :
- ліквідацію надзвичайних ситуацій - 1 (26 вересня 2017 року – надзвичайна ситуація на
арсеналі МО України) ;
- виконання заходів з попередження надзвичайних ситуацій – 22;
3.2 Підготовка та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювалась по двох
напрямках:
- працююче населення - за місцем роботи та в Навчально- методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області;
- непрацююче населення – в системі консультаційних пунктів з цивільного захисту при органах
місцевого самоврядування, яких на території району 32.

Діти отримували підготовку під час проведення “Тижня безпеки дитини” в дошкільних
навчальних закладах та “Дня цивільного захисту “ в загально-освітніх навчальних закладах.
Практична підготовка діям у надзвичайних ситуаціях здійснювалась під час проведення 2-х

районних штабних тренувань та 14-ти спеціальних об’єктових навчань на підприємствах району.
Всього у 2017 році підготовку з питань цивільного захисту за різними формами навчання

отримали близько 11 тисяч громадян, що складає 12% від усієї чисельності населення району.
4.1. Реалізація заходів на виконання Концепції національно-патріотичного виховання.
Проведено зустрічі з учасниками АТО. Встановлено 4 дошки героям АТО та Небесної сотні на
фасадах навчальних закладів Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст., Іванівської СЗШ І-ІІ ст. та
Стадницької ЗОШ І-ІІ ст., Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ.
Постійно оновлюються експозиції шкільних музеїв, кімнат бойової слави про героїв АТО,
волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.
4.2. Щорічно проводиться Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл”
(“Джура”)
Проводяться благодійні акції, ярмарки, спрямовані на збір коштів на допомогу військовим на
сході України.



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Досягнуто стабільного позитивного стану публічної 
безпеки населення району

2016 рік 2017рік

33

44

Показник розкриття злочинів у 
відношенні до зареєстрованих, %

Рівень злочинності на 10 тис. 
населення

2017 рік



ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА

Строкова військова служба 

Весняний план 
виконано на 103%
(план 30 осіб)

31 особа

Осінній план виконано 
на 103 % (план 32 осіб) 33 особи

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактна військова служба 
Укладено контракти  
план виконано на 103%
(план 60 осіб) 62 особи

2017 рікНа забезпечення заходів 
територіальної оборони, з 
місцевих бюджетів району 
виділено - 439 тис. грн.

Проведено 2 командно-
штабних тренування та 
12 занять з 
територіальної оборони

Основний та запасний 
пункти управління 
готові до роботи



ЗАПОБІГННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проведено 3 районних 
штабних тренування  та 14
спеціальних об'єктових 
тренувань з питань 
цивільного захисту

Створена та функціонує районна ланка обласної територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій
У 2017 році відбулось 8 засідань на яких розглянуто 23 питання
Формування районної ланки:
- 8 районних спеціалізованих служб цивільного захисту
- 4 об’єктові формування цивільного захисту
- 1 територіальне формування цивільного захисту

2017 рік



ЗАПОБІГННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 
надзвичайної ситуації

Працююче населення
- за місцем роботи

- в Навчально-методичному
центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Вінницької області;

Всього у 2017 році підготовку з питань цивільного захисту за різними формами навчання 
отримали близько 11 тисяч громадян, що складає 12% від усієї чисельності населення району

Непрацююче населення
в 28 консультаційних 
пунктах з цивільного 
захисту при органах 
місцевого самоврядування

Діти шкільного та 
дошкільного віку 

-«Тиждень безпеки дитини» в 
закладах дошкільної освіти
- «День цивільного захисту» в
закладах загальної середньої 
освіти

2017 рік



Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої 
вибухами на об'єктах в/ч А1119

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

із зони суцільного 
ураження (5 км)

958
осіб.

Зруйновано
2  будинки

Пошкоджено
277 житлових будинків

1 заклад охорони здоров’я 

2

1

заклади освіти

адмінбудівля
895 вікон
196 покрівель
27 дверей

На ліквідацію використано:
3,1

млн. грн
з резервного фонду 
держбюджету

200,0 
тис. грн. 

з резервного фонду 
обласного бюджету

91,8
тис. грн. 

з районного бюджету

3500    із зони можливого 
осіб     ураження(10 км) 

Евакуйовано

заклад соціальної сфери1

заклади культури2

2017 рік



АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Аварійно-відновлювальні роботи 
проводилися в 5-ти населених пунктах,
відновлено будівлі соціальної сфери Продовжуються роботи  з відновлення 

пошкоджених будівель у с. Медвідка

2017 рік



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати Причини 
невиконання

1.Розвиток малого та 
середнього бізнесу
2. Зміцнення 
промислового 
потенціалу району
3. Підтримка 
інтенсивного 
розвитку в усіх 
секторах сільського 
господарства
4.Створення
привабливих умов
для залучення
інвестицій в
економіку району

1. Збільшено доходи місцевих бюджетів від СМП – на 29,6%.
2. Збільшено кількість діючих суб’єктів підприємництва – на
22,1%.
3. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад
2017 року склав 1708,9 млн. грн., що на 58 % менше за аналогічний
період минулого року (2,8 % до загального обсягу по області).
4. Загальний обсяг виробництва валової продукції сільського
господарства за останніх 2 роки збільшився на 16%.
5. Загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень
2017 року по району склав 1206,4 млн. грн., що становить 13,9% до
обласного показника.
6.Реалізуються інвестиційні проекти у промисловій та аграрній
сферах економіки (виробництво меблів, відгодівля свиней,
будівництво зерносховищ).
7.В порівнянні до аналогічного періоду (січень-листопад) 2016 року
експорт збільшився на 50,3 %, імпорт зменшився на 17,5%.
8.Освоєно на 136,1 млн. грн. більше капітальних інвестицій, ніж у
січні-листопаді минулого року.
9.Прийнято в експлуатацію житла за січень-листопад 2017 року
загальною площею 41,1 тис.м2

Виключення показників
діяльності потужних
промислових підприємств з
статистичного
спостереження, в зв’язку з
перереєстрації до м. Вінниці
(ПМ ПВФ “Панда”, ПАТ
“Вінницький молочний
завод” “Рошен”)



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЦІЛЬ 2. ЗРОСТАННЯ

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ



МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО РАЙОНУ

2016 рік 2017 рік

96,6
125,2

Надходження до місцевого бюджету від                                                
субʼєктів малого та середнього підприємництва, 

млн.грн.
+29,6 %

юридичних осіб фізичних осіб

578

2816

551

3592

Кількість діючих суб’єктів малого і 
середнього підприємництва, одиниць

2016 рік
2017 рік

+27,6%

+29,6 %

-4,7%

578 551

-4,7%

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік



АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

По результатах роботи за 2017 рік
агроформування району виробили
валової продукції (в порівняльних
цінах 2010 року) на 1 231,4 млн.грн.
або на рівні 2016 року. На кожного
жителя району вироблено по 15.2
тис.грн.валової продукції.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рікДинаміка виробництва валової продукції 
сільського  господарства (в постійних  

цінах 2010 р.), млн. грн.

2015 рік 2016 рік 2017 рік

827,5 

1 231,3 1 231,4 



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Урожайність зернових культур в 2017 р. (ц з 1 га зібраної 
площі)

2017 рік
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

113,6

64,3

114,5

63,5

2016 2017

Виробництво зернових культур  (залікова вага)

Валовий збір,тис. тонн Урожайність, ц/га 

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

У 2017 році зібрано 114,5 тис.тонн 
зернових культур. Порівняно з 2016 
роком валове виробництво зерна зросло 
на 0,9 тис.тонн або на 0.5%. Під урожай 
2018 року посіяно 8,3 тис.га озимих на 
зерно та 3,2 тис.га озимого ріпаку



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

2017 рік

Щорічно підприємством ТОВ “Укрфлора-Вінниця”, що
знаходится в с.Дорожне нарощується виробництво
овочів закритого грунту. У 2016 році овочі вирощувались
на площі 10 га, а у 2017 році – на площі 12 га.
Відповідно виробництво овочів закритого ґрунту
збільшилось у 2017 році на 948 тонн і становить 5460
тонн. З кожного квадратного метра збирали по 39 кг
огірків та по 49 кг помідор

2016 2017

4 512 

5 460 

Овочі закритого грунту

Площа (га.)
Валовий збір (тис.тонн)

10 12



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

955 988

162 230
311 326

2016 2017

Виробництво яєць

Поголів'я, тис.гол. млн.шт від курки, шт.

Планується в поточному році
збільшити поголів'я курей-
несушок до 1,2 млн. голів

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Обсяг виробництва яєць за січень-грудень
2017 року (тис.шт.)

2017 рік

Вінницький   
229 523,60 

57,44%

Іллінецький 
4,30 

0,00%

Калинівський  
32 678,60 

8,18%
Крижопільський    

0,40 
0,00%

Немирівський  
39 331,30 

9,84%
Піщанський   

560,00 
0,14%

Погребищенський 
10 390,50 

2,60%

Теплицький 
1 946,20 
0,49%

Тиврівський 
83,10 
0,02%

Тульчинський
85 068,20 
21,29%

Шаргородський      
2,70 

0,00%



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

2017 рік

2015 рік 2016 рік 2017 рік

2 828 

3 912 

6 211 

Середня заробітна плата в АПК (грн.)

+38,3%

+58,7%
Середньомісячна заробітна плата одного 
працівника сільського господарства у 2017
році склала 6211 гривень. Порівняно з 
2016 роком вона зросла на 58,7%, 
а порівняно з 2015 роком на 219,6%

+58,7%

2 828 

+38,3%



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

2017 рік

У 2017 році 14 116 власників земельних 
паїв передали в оренду свої земельні 
ділянки, було нараховано і виплачено 
32,4 млн.грн. орендної плати. Орендна 
плата складає 4,1 % від грошової оцінки 
землі

У 2017 році 

паїв передали в оренду свої земельні 

ділянки, було нараховано і виплачено 

32,4 млн.грн. 

плата складає 

землі

2016 2017

14 227 14 116 

29 438 
32 387 

1 050 1 152 

Кількість пайщиків
Нараховано орендної плати і виплачено (тис. грн.)
Плата за 1 га. (грн.)

Розрахунки за земельні паї



ПРОМИСЛОВІСТЬ

60%
10%

30%

Структура промислового
виробництва району, %

переробна,                     
в т.ч. харчова
добувна

інше

Обсяг реалізованої продукції за січень-листопад
2017 року склав 1 708,9 млн. грн., що на 58 %
менше за аналогічний період минулого року
(2,8 % до загального обсягу по області)

Зменшення за рахунок перереєстрації 
потужних промислових підприємств 
району до м. Вінниця  та виключення з 
статистичного спостереження (ПМ ПВФ 
«Панда», ПАТ «Вінницький молочний 
завод» «Рошен»)

У районі 29 промислових
підприємств основного кола

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Промислові підприємства району здійснили 
реконструкцію виробничих приміщень 
(ПП “Млинок”, ТОВ “Ковінько-Ковбаси”)

ТОВ «Ковінько-
Ковбаси» –
впровадження нової 
лінії виробництва 
кормів для тварин

ТОВ «БЕСТІНВЕСТ-АГРОТРЕЙД» -
завершено будівництво торгівельно-
складського комплексу с.Сосонка з метою 
переробки сільськогосподарської та іншої 
продукції – 25 робочих місць

СТОВ “П’ятачок” відгодівля 
свиней в селі Махнівка –
створення 25 робочих місць

ТОВ "ТД"Аншар" - виробництво 
меблів в смт. Стрижавка  -
(створення 120 робочих місць)

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

2017 рік



ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Розміщення мобільної 
асфальтозмішувальної установки 
ECO 4000 фірми Bennigghoven, 
с. Комарів

Будівництво сонячної 
електростанції, с. Сосонка

Будівництво зерносховищ,
сіл Іванівка та Пултівці

2018



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2015

2016

2017

Для найманих 
працівників у 

юридичних осіб Для найманих 
працівників у фізичних 

осіб-підприємців
Для фізичних осіб-

підприємців Всього

332

172 248

752416

198
171

785505

395

19

919

СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 



ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2015

2016

2017

січень-березень 
січень-червень 

січень-вересень

2792 3014 3148

3596 3760 3924

5496 5993 6087



ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Товарооборот торгової мережі 
Вінницького району  за 9 місяців 2017 
року складає 1 206,4 млн. грн.

235 діючих об’єктів торгівлі.
У галузі ресторанного господарства 
району працює 75 об’єктів: 9 –
ресторанів, 57 – кафе,
6 – барів та 3 їдальні. 

Питома вага продовольчих товарів 
у обсязі товарообороту торгової 
мережі  району – 4,3 %

2 місце по 
Вінницькій 

області

2017 рік



Роздрібний товарооборот підприємств, 
(січень-вересень 2017 року), млн. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Торговельний баланс 
має позитивне сальдо

Ізраїль

Іспанія

Молдова

Судан

Єгипет

Китай

Індія

ЄС

3,1

3,8

3,9

4,5

4,9

5,4

7,8

14,4
ЕКСПОРТ

Швейцарія

США

Туреччина

Китай

ЄС

3,4

6,6

7,1

7,7

71,1

ІМПОРТ

Основні зовнішньоторгівельні партнери у січні-
листопаді 2017 року, %

січень-листопад 
2016 року

січень-листопад 
2017 року

83,7

125,8

6,4 5,3

Зовнішня торгівля товарами,  млн. дол. США

експорт
імпорт

2017 рік



Товарна структура експорту
за січень-листопад 2017 року, млн.дол.США

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Продукти рослинного 
походження

70,5
56,1%

Готові харчові 
продукти

49,1
39,1%

Жири та олії
2,6

2,1%

Живі тварини, продукти 
тваринного походження

1,8
1,4%

Деревина і вироби з 
дерева
1,7

1,4%

2017 рік



Структура капітальних інвестицій у січні-вересні
2017 року, млн.грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

350,5

486,6

січень-вересень                                                                     
2016 року

січень-вересень                                                                                            
2017 року

Освоєно капітальні інвестиції
у січні-вересні 2017 року, млн.грн.

+136,1
млн.грн.

Житлові будівлі
187,9
38,6%

Нежитлові 
будівлі

78,8
16,2%

Інженерні 
споруди

15,9
3,3%

Машини, 
обладнання та 

інвентар
85,5

17,6%

Транспортні 
засоби

89,1
18,3%

Інше 
29,1
6,0%

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

+136,1
млн.грн.

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік
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області



БУДІВНИЦТВО

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

січень-вересень                                                     
2016 року

січень-вересень                                             
2017 року

25,8

41,1

Прийнято в експлуатацію 
житла, тис. м2

у 1,6 р. більше

2016 рік 2017 рік

105,1

293,5

Обсяг виконаних будівельних
робіт, млн. грн.

+188,4 млн.грн., 
або у 2,8 р. більше

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-вересні 
2017 року, м2 загальної площі 
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ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЦІЛЬ 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати Причини 
невиконання

1. Охорона 
навколишнього 
природного 
середовища

2.Ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ

3. Поводження з ТПВ

1. Ліквідовано 13 стихійних сміттєзвалищ.
2. Організовано проведення громадських робіт з

прибирання узбіч автомобільних доріг загального
користування місцевого значення.

3. Зібрано під час акції “За чисте довкілля” 1742 м.куб
сміття.

4.     Придбано 69 контейнерів для пет-пляшки, паперу та 
скла, 12 контейнерів  для вологої фракції.

5. Впроваджено роздільне збирання сміття в 8
територіальних громадах району (Агрономічне,
Бохоники, Стадниця, Стрижавка, Мізяківські Хутори,
Медвеже-Вушко, Прибузьке, Якушинці).



БЛАГОУСТРІЙ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проводилася ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ на території Сокиринецької
ОТГ, Вінницько-Хутірської, Сосонської
сільських рад за рахунок коштів обласного 
природоохоронного фонду, на що 
використано 172,6 тис. грн.

Проведено роботи  прибирання 
узбіч автомобільних доріг 
загального користування місцевого 
значення

На щорічну акцію «За чисте довкілля» 
витрачено 138,0 тис. грн.
Прийняли участь 7 448 осіб

Ліквідовано 13 стихійних 
сміттєзвалищ 2017 рік



РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

В Якушинецькій ОТГ та
Стрижавській селищній раді
впроваджується роздільне
збирання ТПВ (проводиться
відбір скла, пластику та паперу)

ПРИДБАНО:
69 контейнерів для 
пет-пляшки, паперу та 
скла
12 контейнерів  для 
вологої фракції

Реалізація заходів проекту «Зелена
школа» в 7-ми навчальних закладах
району (Агрономічне, Бохоники,
Стадниця, Стрижавка, Мізяківські Хутори,
Медвеже-Вушко, Прибузьке)

Встановлено 16  
великогабаритних 
контейнерів для 
роздільного збирання 
ТПВ та 30 (90 л) 
ємності в 
приміщеннях шкіл

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Проводилися поточні роботи з очищення дна
водоймища з поліпшення технічного стану та 
благоустрою громадського ставу «Панський» 
с.Стадниця, сільський бюджет - 1,3 млн.грн. 

Будівництво мережі випуску води (русло річки 
Чапля) с.Лука-Мелешківська
сільський бюджет – 733,9 тис.грн. 

Реконструкція каптажного джерела 
питного водопостачання с.Бохоники. 
Бюджети:
державний  – 500,0 тис.грн. 
районний    – 600,0 тис.грн. 
сільський   – 228,2 тис.грн. 

Капітальний ремонт покриття дамби та 
гідротехнічної споруди об'єкту природно-
заповідного фонду гідрологічного заказника 
«Ільківський став» с.Ільківка. 
Бюджети:
обласний   – 154,7 тис.грн. 
районний   – 50,0 тис.грн. 
сільський   – 380,0 тис.грн. 



ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Реконструкція берегозакріплювальних споруд з 
очисткою русла річки Десенка від устя до мостового 
шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка
протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка. За 
рахунок коштів обласного природоохоронного фонду. 

2018



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЦІЛЬ 4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ РАЙОНУ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

Завдання Результати

Оптимізація мережі, 
створення опорних 
шкіл, їх філій

У Вінницькому районі створено оптимальну мережу навчальних закладів:
33 – заклади загальної середньої освіти, з них: 2 заклади нового типу: навчально-виховний
заклад: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижавка та Якушинецька середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія (з продовженим днем); 10 НВК (до складу яких
входять дошкільні відділення).
15 – закладів дошкільної освіти.
2 – заклади позашкільної освіти.
В закладах загальної середньої освіти навчається 5 952 учні, в закладах дошкільної освіти – 1
754 вихованці, в закладах позашкільної освіти – 2 612 вихованців.
Загальна кількість педагогічних працівників, які здійснюють освітній процес у закладах
загальної середньої освіти, складає 712 чоловік; у закладах дошкільної освіти працює 127
педагогів; у позашкільних закладах – 82 керівники гуртків.

З 1 вересня 2017 року Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. включена у Всеукраїнський проект,
Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ступенів у обласний 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.).

У жовтні-листопаді 2017 року відновлено роботу закладу дошкільної освіти “Калинка”
с.Гавришівка (1 група), відкрито дошкільні відділення у КЗ “Мізяківсько-Хутірський НВК:
ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ” та КЗ “Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” (по 2 групи), що дало
можливість охопити понад 100 дітей дошкільної освітою.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

Завдання Результати

Забезпечення 
доступності та якості 
освіти, інклюзивне 
навчання

Створення умов для 
здобуття освіти 
дітям із сімей 
переселенців та 
учасників АТО 

У 2017 р. завершили навчання 279 одинадцятикласників, з них 8 випускників отримали відзнаки: 6 -
нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та 2 - срібними медалями «За
досягнення у навчанні».
Учні закладів освіти району  в 2017 р. стали учасниками і переможцями ІV етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад; 27 учнів стали переможцями ІІІ (обласного) етапу  та 256 – переможцями ІІ 
(районного)  етапу. 
Педагогічні працівники району здобули перемогу на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2017»., зокрема: Баланчук О.А. - вчитель предмету «Музичне мистецтво» 
Писарівської ЗОШ І-ІІІ ст. посіла ІІІ місце, Грустілін О.О. - вчитель біології НВЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. –
ліцей смт. Стрижавка» став лауреатом конкурсу. 
У закладах освіти Вінницького району продовжує функціонувати інклюзивна форма навчання: в
Бохоницькій СЗШ І-ІІІ ст., Лука-Мелешківській ЗОШ І-ІІІ ст. та Стрижавській ЗОШ І-ІІІ ст.
Організовано підвіз для 1252 учнів закладів загальної середньої освіти, в т.ч. шкільними автобусами
– 823 учні та 253 педагогічних працівників. Протягом минулого навчального року на підвіз учнів  
спецрейсами використано з районного бюджету 149 тис. 400 грн., педагогічних працівників – 645
тис.615грн. 
Всіма видами харчування охоплено 4 737 учнів, з них: безкоштовним гарячим харчуванням 
забезпечено 2583 учнів 1-4 класів та 372 учні 5-11 класів. Середня вартість шкільних обідів на 1 учня 
складає 10 грн. за день. Всього у 2017 році з районного бюджету виділено 3 млн. 828 тис. грн.,
субвенція сільських рад – 169 тис. 348 грн.

В закладах освіти  навчається 62 учні, батьки яких є учасниками антитерористичної операції  та 33  -
переселенці із зони АТО. У районі проводяться благодійні акції, ярмарки, спрямовані на збір коштів 
на допомогу військовим на Сході України. Проведено зустрічі з учасниками АТО. 



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

Завдання Результати

Розвиток
матеріально-технічної
бази навчальних
закладів

У розвиток освітньої галузі додатково з місцевих бюджетів виділено 20, 831 млн. грн.
- закладах освіти проводиться низка капітальних робіт, зокрема: 
-придбано кмп’ютерну техніку для закладів освіти Вінницького району на суму –
1,3 млн.грн. та шкільний інвентар на суму – 541,0 тис.грн.
- заміна вікон в Пултівецькій СЗШ І-ІІІ ст, Некрасовській ЗОШ І-ІІІ ст., НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт
Стрижавка», Степанівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Побережненському НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ,
Стадницькій ЗОШ І-ІІ ст., КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ». Загальна вартість робіт
складає 2,7 млн. грн.
- проведено реконструкцію системи пічного опалення на радіаторне Лаврівської СЗШ І-ІІ ст. (1 млн. 418
грн.) та Лисогірської СЗШ І ст.(552 тис. грн.);
- завершено реконструкцію харчоблоку КЗ"Прибузький НВК:ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ" (355 тис. грн.);
- облаштовано внутрішню вбиральню учбового приміщення КЗ «Мізяківсько-Хутірський НВК: ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ» (1 млн. 20 тис. грн.), Медвеже-Вушківської СЗШ І-ІІІ ст. (263 тис. грн.) та проведено
реконструкцію частини приміщень з добудовою туалетів до будівлі Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ (699 тис. грн.);
- проведено реконструкцію системи опалення Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст. (798 тис. грн.);
- проведено капітальний ремонт даху Лаврівської СЗШ І-ІІ ст. (861 тис. грн. ), Медвеже-Вушківської СЗШ І-
ІІІ ст. (561 тис. грн.);
- облаштовано ігровий майданчик для дошкільного відділення в Степанівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ
(вартість 299 тис. грн);
-розпочато будівництво Ільківської ЗОШ І-ІІ ст. (вартість робіт складає 22 млн. 360 тис. грн.).
Виділено: 3 млн. 700 грн., з них: 2 млн. 900 грн. – державний бюджет, 57 тис. грн. – співфінансування з
районного бюджету, 800 тис. грн. – районний бюджет. Використано: 1 млн. грн. з державного бюджету.
У 2017 році закуплено чотири шкільні автобуси загальною вартістю 6 815 600 грн., з них: 3 млн.416 тис –
обласний бюджет, 350 тис.грн. – державний, 1 млн.999 тис. грн. – районний бюджет, 1 млн. 50 тис. грн. –
субвенція сільських рад. Автобуси передані Агрономічненській СЗШ І-ІІІ ст., НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт
Стрижавка», Якушинецькій СЗШ І-ІІІ ст.-гімназії (з продовженим днем) та Лука-Мелешківській ЗОШ І-ІІІ
ст.
На капітальні видатки по закладах дошкільної освіти використано коштів - 8 791,9 тис.грн.



Видатки на утримання установ по галузі «Освіта» 
(загальний фонд + бюджет розвитку)

12 965 грнГрупи - 69 Діти – 1754

тис.грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2016 2017

2017 рікПерелік установ галузі «Освіти»
Вартість утримання:

15 Дошкільні навчальні заклади, 
дошкільні відділення в складі НВК - 10 

33 Загальноосвітні школи

Учні – 5952Класи - 364

1 Дитячий будинок «Родинний дім»

Вихованці – 32

1 КЗ «Вінницький районний Будинок 
дитячої та юнацької творчості» 
Вінницької районної ради

Вихованці – 2050

1 Центр навчально-інформаційного 
забезпечення

1 КУ «Вінницький районний 
методичний центр закладів 
освіти» Вінницької районної ради

1 Психолого-медико-педагогічний центр

Централізована бухгалтерія1

1 дитини 
в ДНЗ

1 учня 
в СЗШ 13 386 грн

18 538 грн

19 950 грн

2016 р. 2017 р.

147 857,1 

208 905,6 



Участь у пілотному проекті «Нова українська школа»

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Агрономічненська
СЗШ І-ІІІ ст.

Стрижавська ЗОШ І-
ІІІ ст.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ
Відкрито 2 дошкільних відділення на базі НВК (4 групи на 100 дітей) 

КЗ “Мізяківсько-Хутірський 
НВК: ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ”, з 
районного бюджету  -
292,0 тис.грн.

КЗ “Прибузький НВК: ЗОШ 
І-ІІ ст.-ДНЗ”, з районного 
бюджету - 161,3 тис.грн.

Відновлено роботу закладу 
дошкільної освіти “Калинка” 
с.Гавришівка (1 група), з районного 
бюджету - 296,0 тис.грн. 

В 2017 році на відкриття ДНЗ 
використано 749,3   тис.грн.

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

с. Сосонка

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

с.Широка Гребля 

с. Жабелівка

Виготовлення ПКД для будівництва ДНЗ в 
с.Медвеже Вушко та проведення реконструкції в 
с.Великі Крушлинці

Тривають роботи та планується відкриття ДНЗ
у 2018 році2018

с. Великі Крушлинці



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Замінено вікна в 9-ти навчальних 
закладах. Загальна вартість робіт 
складає  2,7 млн. грн.

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Проведено реконструкцію системи пічного опалення на 
радіаторне Лисогірської СЗШ І ст., 

районний бюджет -
530,1 тис.грн.

Проведено реконструкцію 
системи опалення 
Агрономічненської СЗШ 
І-ІІІ ст., державний бюджет
– 798,4 тис.грн

2017 рік

Лаврівської СЗШ І-ІІ ст. Бюджети:
державний - 600,0 тис.грн.  
районний - 692,0 тис.грн.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Завершено реконструкцію 
харчоблоку КЗ "Прибузького 
НВК:І-ІІ ст.-

2017 рік

Бюджети:
сільський -300,0 тис. грн. 
районний -50, тис.грн. 



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Облаштовано внутрішню вбиральню 
учбового приміщення КЗ «Мізяківсько-
Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 
державний бюджет – 1,1 млн.грн. 

Проведено реконструкцію частини 
приміщень з добудовою туалетів до 
будівлі Вінницько-Хутірського 
НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ

Відкрито внутрішню вбиральню в 
Медвежо-Вушківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2017 рік

Бюджети: 
районний - 204,2 тис.грн.   
сільський - 500,0 тис.грн.

Бюджети:
районний - 213,0 тис.грн.  
сільський - 50,0 тис.грн.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Завершується капітальний 
ремонт даху Лаврівської 
СЗШ І-ІІ ст., районний 
бюджет - 572,7 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт 
даху Медвеже-Вушківської 
СЗШ І-ІІІ ст., районний 
бюджет - 560,7 тис. грн. 

2017 рік

Відновлено будівництво 
Ільківської ЗОШ І-ІІ ст. (проектна 
вартість робіт складає  
22,4 млн. грн., в 2017 році 
використано кошти в сумі 
1,1 млн. грн.)



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

Придбано 
комп'ютерну техніку для
закладів освіти Вінницького району
на суму – 1,3 млн.грн.,
з них: 1,1 млн.грн. державний бюджет  

шкільний інвентар за кошти державного 
бюджету на суму – 541,0 тис.грн. 



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

с.Степанівка, державний 
бюджет - 318,9 тис. грн. 

с.Гуменне, районний бюджет
– 99,0 тис. грн. 2017 рік

с.Прибузьке, Тютьки, районний 
бюджет - 145 тис.грн.

ВІДКРИТТЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

с.Зарванці, Якушинці  загальна сума 

- 325,0 тис.грн., з них: районний 
бюджет 50 тис.грн.

с.Ксаверівка, загальна сума – 194,4 
тис.грн., з них: районний бюджет –
100 тис.грн.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

с. Лисянка, з районний бюджет -
100,0 тис.грн. 

смт.Вороновиця
(селищний бюджет)

с.Широка Гребля
(50,0 тис.грн. спонсорські кошти)

ВІДКРИТТЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

2017 рік

с.Якушинці, загальна сума - 100 
тис.грн. 

с. Десна, загальна сума -528,0 тис.грн., 
з них: районний бюджет – 96,3 тис.грн.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСВІТА

РОЗВИТОК  ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ

У 2017 році закуплено 4 шкільні автобуси загальною 
вартістю 6,8 млн.грн., забезпечено співфінансування з 
місцевих бюджетів  3,4 млн. грн. Передані 
Агрономічненській СЗШ І-ІІІ ст., НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей
смт Стрижавка», Якушинецькій СЗШ І-ІІІ ст.-гімназії (з 
продовженим днем) та Лука-Мелешківській ЗОШ І-ІІІ ст.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

Завдання Результати

Розвиток фізичної 
культури

У Вінницькому районі проводяться спортивно-фізкультурні заходи.

- Проведено змагань з олімпійських видів спорту -15, неолімпійських видів спорту-15, фізкультурно-
масових заходів серед населення району - 120.

- Проведена Спартакіада серед учнів закладів загальної середньої освіти Вінницького району, в якій
відбулося 19 змагань.
Загальна кількість учасників становила 2085 учень: футбол-304 учасники;легка атлетика-330 учасників,
“Старти надій”-250 учасників, волейбол-350, баскетбол-270 учасників,футзал-192 учасники,міні-футбол-
77учасників,стрітбол-128 учасників,настільний теніс-124 учасники, спортивний туризм-60 учасників.
Сільські спортивні ігри серед команд сільських територіальних громад з футболу,волейболу,настільного
тенісу,футзалу, армспорту,гирьового спорту,стрільби з пневматичного гвинтівки, перетягування
канату,шахів,шашок,спартакіада серед педагогічних працівників.

- Загальна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в ФСТ ГО “Колос”
становить 2900 чоловік.
За підсумками фізкультурно-оздоровчої роботи в області за 2017 рік район посів 4 загальнокомандне місце.

- З місцевих бюджетів району була надана фінансова підтримка місцевим спортивним командам,
Громадським організаціям, футбольним командам та футбольним клубам в сумі 609,2 тис.грн.



тис.грн.
1

Видатки по галузі «Фізична культура і спорт»

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2016 р. 2017 р.

1 990,2 

3 207,1 

Дитячо-юнацька спортивна школа

Кількість штатних одиниць -30 

Учнів - 544 

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

267,9 267,9 тис.грнтис.грн. для проведення районних 
спортивних заходів;

2,0 2,0 млн.грнмлн.грн. на утримання районної 
дитячо-юнацької спортивної школи;

100,0 100,0 тис.грнтис.грн. фінансова підтримка 
Вінницької районної федерації футболу;

286,1 286,1 тис.грнтис.грн. - утримання ФСТ «Колос»;

На розвиток фізичної культури та спорту протягом 2017 року 
з районного бюджету використано 3,2 млн.грн., з них:

509,2 509,2 тис.грнтис.грн. – фінансова підтримка 
сільських та селищних спортивних клубів і 
команд.

РОЗВИТОК  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Спартакіада серед учнів закладів загальної середньої
освіти Вінницького району (кількість учасників)

футбол 
304

легка 
атлетика

330

«Старти 
надій» 

250
волейбол

350

баскетбол 
270

футзал 
192

міні-фубол 
77

стрітбол
128

настільний 
теніс 
124

спортивний 
туризм  

60

2017 рік
Прийняло участь

учнів ЗОШ
від усіх34,4 %



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Відкрито спортивну залу в смт. Стрижавка 2017 рік

Відкрито спортивну залу для боксерів в смт. Стрижавка



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗВИТОК  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Реалізовано проект зведення сучасного міні-поля 
в с.Сосонка за програмою УЄФА «Хет-трик»

2017 рік



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Покращення 
стандартів 
медичного 
обслуговування 
населення 
району

-Придбано комп’ютерів на суму 128,7 тис.грн. - р.б., та 71,2 тис.грн. - власні надходження. З 
районного бюджету було виділено 162,9 тис.грн., на  впровадження Медичної інформаційної 
системи МедЙер для роботи в єдиному медичному інформаційному просторі. 
-Поточний ремонт  капітальної стіни поліклініки на суму 29,7 тис.грн. з власних коштів. 
-Придбано в 2017 р. фотоколориметр на суму  12,5 тис.грн. для лабораторії.
-Продовжується реалізація програми «Доступні ліки». За 2017р. виписано рецептів з серцево-
судинною патологією 30012, цукровим діабетом II типу 5561, бронхіальною астмою 1109. 
-На безкоштовні ліки залучено 279,0 тис.грн. за рахунок місцевих бюджетів. 
-З районного бюджету виділено для лікування хворих на орфанні захворювання 564,0 тис.грн. 
-Забезпечено слуховими апаратами 5 осіб з вадами слуху на суму 22,0 тис.грн.
-На суму 60 тис.грн. з районного бюджету придбано медичний інструментарій та меблі для 
Гавришівської ЗПСМ. 
-Протягом 2017 року було направлено 69 хворих району на коронарографію та встановлено 41 
стент.
-Оглянуто дітей віком від 0-14 років – 16,0 тис. осіб, що складає 99,6%. Розроблений спільний 
план виїздів спеціалістів ВЦРКЛ в Амбулаторії ЗПСМ району.
-За програмою «Майбутнє Вінницького району – в збереженні здоров’я громадян» на 2016-
2020рр. за рахунок районного бюджету використано кошти  в сумі 48,0 тис.грн. на навчання  3 
студентів в ВНМУ.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Підвищення якості та 
ефективності  
надання 
кваліфікованої 
медичної допомоги

-Всього в стаціонарних відділеннях ВЦРКЛ в 2017 році проліковано 11066
пацієнтів. Після проведеного лікування 97,5% хворих виписано з покращенням
та одужанням.
-Летальність в стаціонарних відділеннях зменшилась з 1,2% до 1,0%
-За 2017 рік по Вінницькій ЦРКЛ в стаціонарних відділеннях було проліковано
1541 ветеранів та інвалідів війни та учасників АТО. На медикаментозне
забезпечення було виділено на одного хворого 59,9 грн./день, на харчування
даної категорії – 51 грн./день.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати 

Покращення 
матеріально-технічної 
бази

Для покращення умов та доступності медичної допомоги для
населення:
-Проведено капітальний ремонт покрівлі ФАПу с.Побережне - 47,0
тис.грн. (обслуговує 791 особу).
-Проведено реконструкцію водогону Михайлівської АЗПСМ – 98,0
тис.грн. (обслуговує 4258 осіб).
-Оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на
проведення капітального ремонту 1 поверху поліклініки – 22,2
тис.грн. для обслуговування всього населення Вінницького району -
84597 осіб.
-Поточний ремонт приміщення Лука-Мелешківська АЗПСМ – 35,0
тис.грн. (обслуговує 7 404 особи).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Покращення 
матеріально-
технічної бази

- Завершено капітальний ремонт денного неврологічного стаціонару на загальну суму
560,4 тис. грн (р. б.);
- Відкрито гінекологічне відділення після капітального ремонту на загальну суму 2,0
млн. грн. (1,880 млн. грн. з д.б.; 70,887 тис. грн. з р. б.);
- Завершено поточний ремонт фойє на загальну суму 116,432 тис. грн.;
-Проведено капітальний ремонт ЛОР – відділення на загальну суму 1,9 млн. грн. (1,8
млн. грн. з д. б.; 97,3 тис. грн. – з р. б.);
-проведено утеплення стін закладу та заміна покрівлі центрального корпусу ВЦРКЛ
загальною вартістю 3,0 млн. грн. (2,957 млн. грн. – з д. б. та 64,163 тис. грн. – з м. б.);
-Придбано бінокулярний мікроскоп для лабораторії вартістю 9,9 тис. грн.
-Двічі отримано гуманітарну допомогу від благодійного фонду “Aleksandr” (лікарняні
ліжка, матраци, тумби, інвалідні візки, постільна білизна та ін.) загальною масою 13
тон.



тис.грн.

Видатки на утримання закладів галузі «Охорона
здоров’я»

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2016 р. 2017 р.

48 576,2 

71 123,5 

2017 рік
Перелік закладів галузі «Охорона здоров'я»

Кількість штатних одиниць на кінець року  - 961,75
в т.ч. медичних працівників – 652,75

Центральна районна клінічна лікарня

Ліжок – 306

1

Кількість  штатних одиниць - 566
в т.ч. медичних працівників - 339,75
Різнопрофільні відділення - 14
Число відвідувань - 242 000
Кафедри ВНМУ ім. М.Пирогова - 8

1 Центри первинної медико-санітарної
допомоги

Кількість  штатних одиниць –395,75 
в т.ч. медичних працівників – 313



РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Реалізація  Урядової програми 
«Доступні ліки»

Забезпечення препаратами інсулінів 

використано 
державної цільової 

субвенції  
1,4
млн.грн. 

ЗалученоЗалучено

8 аптечних 
закладів, закладів, 

20,8 тис. 
пацієнтів

використано 
державної цільової 

субвенції  
тис.грн. 
456,8

коштів районного 
бюджету

205,7
тис.грн.

Виписано рецептів
30 012для хворих з
серцево-судинною патологією 
5561 цукровим діабетом

II типу
1109 бронхіальною астмою

Безкоштовні ліки 

344 пацієнтів

місцеві 
бюджети 

279

Орфанні захворювання 
Акромегалія -

2-х хворих 
381,7 тис.грн. 

Фенілкетонурія -
1 дитина 
181,0 тис.грн. 

Діагностика туберкульозу у дітей 

Туберкулін - 19,4 
тис.грн.

тис.грн.

2017 рік



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завершено капітальний ремонт денного неврологічного 
стаціонару за кошти районного бюджету на суму 560,4 тис.грн. 

2017 рік

Проведено поточний ремонт фойє 
стаціонару центрального корпусу, 
районний бюджет - 116,4 тис. грн.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Після капітального 
ремонту відкрито 
гінекологічне відділення

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завершено капітальний
ремонт ЛОР – відділення на
загальну суму 1,9 млн. грн.
(державний бюджет)

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проведено утеплення стін закладу із 
заміною покрівлі центрального 
корпусу ВЦРКЛ загальною вартістю 
3,0 млн. грн. (державний бюджет)

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Двічі отримано гуманітарну допомогу від
благодійного фонду “Aleksandr” (лікарняні
ліжка, матраци, тумби, інвалідні візки,
постільна білизна та ін.) загальною масою
13 тонн.

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

2017 рік



РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

З районного бюджету було виділено 162,9 тис.грн., на  впровадження Медичної інформаційної 
системи МедЕйр для роботи в єдиному медичному інформаційному просторі

Проведено капітальний ремонт 
покрівлі ФАПу с.Побережне 47,0 
тис.грн., що обслуговує населення 
791 особу

Проведено реконструкцію 
водогону Михайлівської АЗПСМ –
98,0 тис.грн. обслуговує 4258 осіб

В центрі первинної медико-санітарної допомоги

100%
проведено мережу Інтернет 
в усіх амбулаторіях

придбано комп'ютерів для 
роботи сімейних лікарів на 
суму 199,9 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт 
амбулаторії смт Десна на суму 
437,0 тис.грн., з них: бюджет 
м.Вінниці – 250,0 тис.грн., 
районний бюджет –
150,0 тис.грн.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Проведення поточних і 
капітальних ремонтів в 12 
закладах культури

Підвищення енергоефективності

Проведено поточні та капітальні ремонти 12 закладів культури на
загальну суму 3,8 млн.грн. в т.ч.:
-Некрасівського СБК на суму 493,3 тис.грн.
-Іванівського СБК на суму 245,0 тис.грн.
-Стадницького СБК на суму 975,3 тис.грн.
-Вороновицького СБК на суму 178,9 тис.грн.
-Бохоницького СБК на суму 155,0 тис.грн.
-Сосонського СБК на суму 116,0 тис.грн.
-Вороновицького музею історії авіації та космонавтики 422,0
тис.грн.
-Улаштування опалювальної системи з твердопаливним котлом
Гавришівського СБК на суму 587,9 тис.грн.
Проведено заміну 23 старих дверних блоків та 19 старих віконних
блоків на нові металопластикові в 6-ти закладах культури на
загальну суму –399,3 тис.грн.
Утеплення зовнішньої частини центральної районної бібліотеки на
суму – 49,9 тис.грн.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Зміцнення матеріально-
технічної бази закладів 
культури

Проведення культурно-
мистецьких заходів та 
розвиток аматорського 
мистецтва

Проведення бібліотечно-
інформаційного 
обслуговування жителів 
району

Протягом 2017 року придбано звукопідсилюючої та відеопроекційної апаратури для 23
закладів культури, комп'ютерного обладнання для 12 закладів культури, сценічних
костюмів для 12 закладів культури, інших технічних засобів та обладнання на загальну
суму
3,7 млн.грн.

Проведено ряд культурно-мистецьких заходів на яких були присутні понад
1,5 тис.чол., серед яких слід відзначити:
-районний фестиваль хореографічного мистецтва;
-районний фестиваль «Калейдоскоп талантів»;
-районний етнофестиваль «По обидва береги Бугу»;
-районний конкурс виконавців сучасної естрадної пісні «Творча комора»;
-районний конкурс на кращий усний журнал «Це нашої історії рядки» до 100-річчя
Української революції 1917-1921 рр. серед бібліотек-філій ЦБС.

Аматорські творчі колективи району прийняли участь в 22 обласних, Всеукраїнських
та міжнародних фестивалях конкурсах

Підключено до мережі Інтернет 18 бібліотек-філій ЦБС, що становить 55% від
загальної кількості, із них: бібліотеки-філії сіл Якушинці та Побережне підключені до
мережі Інтернет протягом 2017 року.
З жовтня 2017 року запроваджено інноваційну модель нестаціонарного бібліотечного
обслуговування жителів 6-ти населених пунктів в яких відсутні стаціонарні бібліотеки
та проживають 4 303 жителя за допомогою мобільного бібліотечного комплексу
(вартість робіт з переобладнання автомобіля та придбання необхідного обладнання
склало – 110,0 тис.грн.)



тис.грн.

Кількість штатних одиниць  - 285

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Видатки по галузі «Культура і мистецтво» (загальний
фонд + бюджет розвитку)

2017 рікМережа установ культури

33 Центральна районна бібліотека та 32
бібліотеки-філії

40 Заклади культури клубного типу

Будинки культури – 27
Клуби - 13
Творчі колективи - 233

Музеї3

4 Школи естетичного виховання

Навчається дітей - 584

2016 р. 2017 р.



ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Протягом 2017 року проведено поточні та капітальні ремонти 
12 закладів культури на загальну суму  3,8 млн.грн. 

Некрасовський СБК на 
суму 493,3 тис.грн.                                         

Іванівський СБК на 
суму 245,0 тис.грн. 

Вороновицький музей історії 
авіації та космонавтики на 
суму 422,0 тис.грн. 
(обласний бюджет)

Утеплення зовнішньої частини 
центральної районної бібліотеки 
на суму 49,9 тис.грн.

Сосонський СБК на загальну суму 
116,0 тис.грн.

2017 рік



ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Районний фестиваль 
хореографічного мистецтва

Районний конкурс виконавців сучасної 
естрадної пісні «Творча комора»

Районний етнофестиваль
«По обидва Береги Бугу» 2017 рік

Народний аматорський хоровий 
колектив працівників культури



ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік
Народні аматорські колективи
«З роси й води» та «Подільські музики» 
у складі делегації району прийняли 
участь у міжнародному фольклорному 
фестивалі «Свєнтокшинський 
ярмарок», що проводився на території 
Келицького повіту Республіки Польща



ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

З жовтня 2017 року запроваджено інноваційну модель 
нестаціонарного бібліотечного обслуговування. Понад 4000
жителів  6 населених пунктів, в яких відсутні стаціонарні 
бібліотеки за допомогою мобільного  бібліотечного 
комплексу (вартість робіт з переобладнання автомобіля та 
придбання необхідного обладнання та технічних засобів 
склала – 110,0 тис.грн.)

2017 рік



РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рікЗелена садиба «Катерина», 
с. Ільківка 

Пам’ятка архітектури  XVIII ст. 
палац Грохольських-Можайських

Розвиток 
зеленого туризму



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Соціальний захист 
населення Вінницького 
району

- Профінансовано коштів на відшкодування пільг
- 12,3 млн. грн.;
-Відшкодовано коштів по адресних державних допомогах – 5804 сім’ям на
суму 107,6 млн. грн.;
-Відшкодовано коштів отримувачам субсидій -16379 сім’ям на суму 185,6 млн.
грн. що на 34,6 млн.грн. більше, ніж у 2016 році;
- Підтримка вразливих верств населення за рахунок коштів районного бюджету.
Загальна сума виплат в в 2017 році склала 4,3 млн.грн., шо в 2,3 рази більше
ніж в 2016 році,з них:
- лікування важкохворих громадян та малозабезпечених інвалідів -742,4 тис
грн.
- виплати важкохворим та пораненим військовослужбовцям, які приймали
участь в АТО і членам їх сімей та особам, які переселилися з тимчасово
окупованих територій Криму і зон проведення антитерористичної операції-
47,5 тис.грн.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

Соціальний захист
населення Вінницького
району

- Виплати учасникам АТО,які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, а
також дітей, які навчаються в навчальних закладах-52,2 тис. грн.;

- Щомісячні виплати інвалідам війни, які отримали інвалідність внаслідок
поранення, контузії одержаних під час безпосередньої участі в АТО- 16
особам на суму- 73,6 тис. грн;

- Оздоровлення пільгових категорій громадян-113 осіб на суму 465,3 тис грн.;
- Оздоровлено 3397 дітей в тому числі дітей пільгових категорій- 2945 на суму
1,2 млн. грн ;



тис.грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2016 р. 2017 р.

Видатки на соціальний захист населення району

Перелік установ соціального захисту

Кількість штатних одиниць на кінець року  - 130,25

Управління праці та соціального захисту 
населення

Надано послуг – 39 620 

1

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді 1

Надано соціальних послуг – 1 524 

КУ «Вінницький територіальний центр 
соціального обслуговування» Вінницької 
районної ради

1

Обслуговано громадян – 2 570 

Служба у справах дітей

Охоплено дітей – 3 426 

1

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МонетизаціяМонетизація

7 416 осіб

ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ. 
МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ

2017 рік

4,9 млн. грн.

Кількість домогосподарств, яким 
призначено субсидію, тис. 

Сума нарахованих субсидій, 
млн. грн.

9812

14318
16379

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

59,4

151,0

185,6

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018



ПІЛЬГИ НАСЕЛЕННЮ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік

АТО
725

3,8% Ветерани праці 
2445

12,8%

Діти війни
5048

26,4%

Постраждалі внаслідок 
ЧАЕС

522
2,7%

Ветерани військової 
служби

356
1,9%

Ветерани війни
1563
8,2%

Особи з інвалідністю
1250
6,5%

Військовослужбовці та 
члени їх сімей

63
0,3%

Сільські педагоги, 
медики, працівники 
культури на пенсії

556
2,9%

Пенсіонери за віком
3647

19,1%

Охорона дитинства
2950

15,4%

14,0

Чисельність пільговиків 

млн.грн.

2017
20,9 млн.грн.

2016
19 125 осіб



2016

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Виконання районної комплексної Програми 
соціального захисту населення Вінницького району 

на період  до 2020 року 2017 рік
ПРОФІНАНСОВАНО ЗАХОДІВ

Соціальний захист 
ветеранів війни та 

підтримка діяльності 
ГО ветеранів війни 

України

Соціальний 
захист осіб з 
інвалідністю

Соціальний захист 
ВПО, учасників АТО 

та членів їх сімей

Адресна підтримка 
незахищених верств 

населення

2016 2016 20162017 2017 2017 2017
1345,5 
тис.грн.

3884,6
тис.грн.

82,5 
тис.грн.

218,5 
тис.грн.

33,9
тис.грн.

82,0
тис.грн.

98,3
тис.грн.

123,6
тис.грн.



699,0
• Матеріальна допомога на лікування 

важкохворим

1017,7
• Виплата грошової компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги

73,6
• Щомісячна допомога особам з інвалідністю 

внаслідок війни (АТО)

52,2
• Матеріальна допомога учасникам АТО, які 

мають 3-х і більше дітей віком до 18 років

400,8
• Відшкодування пільговим категоріям за 

проїзд та зв’язок

265,8
• Забезпечення учасників ліквідації 

Чорнобильської катастрофи та їх сімей

тис.грн
.

Виконання районної комплексної Програми соціального 
захисту населення Вінницького району на період  до 2020 року

2017 рік

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Допомога учасникам АТО та сім’ям загиблих
в ході проведення АТО

Виплачено одноразову 
матеріальну допомогу 
особам з числа учасників 
АТО, які отримали 
поранення (травму, контузію, 
каліцтво) та сім'ям загиблих 
учасників АТО

228,6
тис.грн.

Виділено на лікування 
учасникам АТО

159,9
тис.грн.

Виділено земельних 
ділянок учасникам АТО

226

Забезпечено  житлом загиблих 
військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в АТО, а 
також інвалідів І-ІІ групи з 
числа військовослужбовців, які 
брали участь в АТО

4

2,2
млн. грн.

сім'ї 

226

Виплачено одноразову 

228,6
тис.грн.

Виділено на лікування 

159,9
тис.грн

2017 рік



ОЗДОРОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Оздоровлено в дитячих стаціонарних 
таборах 3 397 дітей, з них: 2 945 дітей 
пільгової категорії. Було організовано 
роботу  23 пришкільних таборів

2016 р. 2 017р.

3 250 3 397

1061,9
1 227,90

осіб

тис. грн.

+4,5 %

+15,6 %

2017 рік

1061,9
1 227,90

+15,6 %

+4,5 %



Проведено
32 районних 
заходи

МОЛОДІЖНА ТА ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Відродження 
національних родинних 
традицій– 87,6 тис.грн.

Протидія торгівлі людьми та  домашньому 
насильству – 7,5 тис.грн.

Національно-патріотичне виховання, 
проведення активного дозвілля та 
забезпечення здорового способу життя 
серед молоді району – 72,0  тис.грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дитячо-юнацька військово-патріотична гра
«Сокіл» («Джура»)

Встановлено 4
меморіальних дошки  
героям АТО та Небесної 
сотні на фасадах 
навчальних закладів

Проведено зустрічі з 
учасниками АТО 

2017 рік



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЦІЛЬ 5. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Завдання Результати

1. Розвиток ОТГ

2. Розвиток інфраструктури 
територіальних громад

3. Інформаційна сфера

1.Бюджетна децентралізація дала змогу збільшити доходи місцевих бюджетів, так за 
2017 рік надходження до бюджетів сільських, селищних рад та ОТГ в порівнянні з 2016 
роком зросли на 36,1 %, тоді як доходи районного бюджету зросли на 23,2 %.
Бюджетна самостійність, розширення джерел наповнення місцевих бюджетів дає
поштовх до створення ОТГ.
На території Вінницького району створено 4 ОТГ: Сокиринецьку, Вороновицьку -2016
рік та Луко-Мелешківську, Якушинецьку – 2017 рік.
2. Надано 67,5 тисяч адміністративних послуг.
3. В районі працюють 3 сільських Центри надання адміністративних послуг. (с.
Агрономічне, смт. Вороновиця та с. Якушинці)
4.Економія бюджетних коштів по бюджетним установам району завдяки електронної
системи Prozorro склала 12,5 млн. грн.
5. Подано проектів на конкурсні відбори:
- Державний фонд регіонального розвитку - 9;
- 14-й обласний конкурс - 18.

6. Отримано субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 29,9
млн. грн.
7.Проведено ремонти комунальних доріг – 83,5 тис.м.кв.:
- капітальні -65,1 тис.м.кв. (вартість робіт - 25,3 млн. грн.);
- поточні – 18,4 тис.м.кв. (вартість робіт - 3,7 млн. грн. ).
8. Побудовано та здійснено реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням
енергозберігаючих технологій в 11 населених пунктах району, встановлено 723
світильники вуличного освітлення (Вінницькі Хутори, Гавришівка, Жабелівка,
Некрасово, Якушинці, Оленівка, Стрижавка, Ксаверівка, Лисогора, Махнівка).



Доходи загального і спеціального фондів зведеного бюджету району та 
ОТГ (без міжбюджетних трансфертів та власних надходжень

бюджетних установ),  тис. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2015 рік 2016 рік 2017 рік

137 578,3 

170 224,9 
230 867,7 

5 618,3 

13 222,5 

7 920,0 

Загальний фонд Спеціальний фонд

143 196,6

183 447,4

238 787,7
+28,1%

або 40 250,8 тис.грн.

+30,1%
або 55 260,3 тис.грн.

2017 рік

+66,7%



Структура доходів загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних

надходжень бюджетних установ), тис. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

62 767,1 

85 173,9 

104 911,5 

80 429,5 

98 273,5 

133 876,2 

2015 рік 2016 рік 2017 рік

Районний бюджет Бюджети сільських та селищних рад та бюджети ОТГ

2017 рік

+22,2%
+35,7%

+23,2%

+36,1%



Структура доходів загального та спеціального фондів місцевих 
бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних 

надходжень бюджетних установ) за 2017 рік, тис. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб

115 789,9
48,5%

Єдиний податок
44 177,2
18,5%

Плата за землю
23 839,6
10,0%

Акцизний податок
38 253,7
16,0%

Інші надходження
9 837,6
4,1%

Екологічний податок
1 094,6 
0,5%

Кошти пайової участі у 
розвитку 

інфраструктури 
населеного пункту

4 115,6 
1,7%

Продаж землі
1 679,6 
0,7%

2017 рік



Обсяги капітальних видатків та їх частка в загальному обсязі видатків
зведеного бюджету Вінницького району, тис. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2015 рік 2016 рік 2017 рік

70 050,9 

121 879,0 

146 101,0 +74,0%
або 51 828,1 тис. грн.

+19,8%
або 24 222 тис. грн.

16,8%

18,5%
18,8%

2017 рік



Обсяги капітальних видатків в розрізі місцевих 
бюджетів, тис. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2015 рік 2016 рік 2017 рік

22 938,7 
34 052,0 

43 424,0 47 112,2 

87 827,0 

102 677,0 

Районний бюджет Бюджети сільських та селищних рад

2017 рік

+86,4%

+27,5%

+16,9%

+48,4%



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
ЗА 2017 РІК

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Лука-Мелешківська, 
Якушинецька

Сокиринецька,
Вороновицька

2016 2017

на  капітальний ремонт доріг 
комунальної власності

1 807,8 тис.грн.
на реконструкцію будівлі сільського клубу під 
адміністративне приміщення Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької ОТГ

На території Вінницького 
району створено 

4 ОТГ

В 2017 році з державного бюджету 
місцевим бюджетам була виділена 

субвенція на формування 
інфраструктури ОТГ

Вороновицька ОТГСокиринецка ОТГ

1 202,5 тис.грн. 

2017 рік



ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРОЗОРО

66,4

10786,2

1505,8

130,8 27,9

Економія коштів завдяки електронним
закупівлям по галузях - 12,5 млн. грн.

культура

освіта

охорона здоров'я

соціальний захист

інші бюджетні 
заклади району

2016 рік 2017 рік

4,6

12,3

Економія коштів через систему Prozorro
сільських (селищних) рад та ОТГ, млн.грн.

7,7 млн.грн.млн.грн.

Допорогові закупівлі
Розпорядження голови райдержадміністрації 
про проведення електронних процедур 
закупівель товарів, робіт та послуг

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

10% від загальної 
економії по 
Вінницькій області

від
5,0 
тис.грн.
товари від

50,0 
тис.грн.

послуги до
200,0 
тис.грн. до

1,5 
тис.грн.

роботи

200,0 
тис.грн.

Допорогові закупівлі
Розпорядження голови райдержадміністрації 

про проведення електронних процедур 

закупівель товарів, робіт та послуг

5,0 
тис.грн.
товаритовари

від

50,0 
тис.грн.

послугипослуги
роботироботи

50,0 
тис.грн.

послугипослуги
до

200,0 
тис.грн.

роботи

ЕКОНОМІЯ 
20%

2,5
20%

2,5
млн.грн.

від загальної 
економії

351проведено
електронних торгів

допорогових

24,8економія 
млн.грн.

по району 

2017 рік



НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Через Центр надання адміністративних послуг м. Вінниці «Прозорий офіс» 
населення Вінницького району отримало – 67,5 тис. адмінпослуг 

34601

5364

765
364

25310

18 1029

Структура наданих адміністративних послуг
населенню району

Соціальні послуги

Реєстрація бізнесу

Реєстрація майна

Земельні відносини

Пенсійне забезпечення  

Документи дозвільного 
характеру
Інші

З початку року за надання адміністративних 
послуг від реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців у районний 
бюджет надійшло 95,9 тис. грн.

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік



ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1 місце
серед районів 
Вінницької 
області

67
 4

51

41
 7

32

39
 1

86

29
 0

07
 

26
 2

31

23
 1

35
 

21
 3

79
 

19
 9

74
 

18
 3

31
 

17
 5

92
 

17
 4

00
 

15
 8

86
 

15
 5

02
 

14
 8

17
 

14
 7

33
 

14
 7

00
 

14
 4

72

14
 2

92
 

14
 1

41
 

12
 1

70
 

12
 1

31
 

12
 0

58
 

8 
79

2 

6 
31

8 

6 
13

0 

2017 рік



АГЕНТСЬКІ ПУНКТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

У 2017 році забезпечено прийом громадян 
на п’яти віддалених робочих місцях для 
обслуговування громадян фахівцями 
Пенсійного Фонду (смт. Вороновиця, 
с.Якушинці, с.Агрономічне, с.Лука 
Мелешківська, с.Сокиринці) 

2017 рік



ЦНАП  Якушинецька
ОТГ

Кількість наданих 
адмінпослуг -7310
Кількість наданих 

адмінпослуг - 5028
ЦНАП  Вороновицька

ОТГ
ЦНАП  

с.Агрономічне

адмінпослуг

Кількість наданих 
адмінпослуг - 1126

Створено 3 сільських  Центри надання адміністративних послуг

ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

2016 рік 2017 рік

442,7

774,5

Доходи  територіальних громад району  від надання
адмінпослуг, тис. грн.

+331,8 тис. грн.,
або на 74,9% більше

+331,8 тис. грн.,
більше

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2017 рік



Державний фонд 
регіонального розвитку

Конкурс проектів розвитку 
територіальних громад

2016 рік 2017 рік

98 8

18

Фонд конкурсу Районний бюджет

345

188

751,2
700,2

2016 рік
2017 рік

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ НА РОЗВИТОК 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

751,2

Подано проектів на розвиток 
територіальних громад

Збільшено фінансування на розвиток
територіальних громад, тис. грн.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПРОФІНАНСОВАНО  у 2017 році:
Державний бюджет – 12,0 млн. грн.
Районний бюджет – 1,2 млн. грн.

Інвестиційний проект: реконструкція 
середньої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. в с. Сосонка

2017 рік



Визначено 45 об’єктів 
– 13 розпорядників 
бюджетних коштів

освіта – 15,8 млн. грн.

вуличне освітлення – 3,5 млн. грн.  

культура – 2,0 млн. грн. 

медицина – 6,0 млн. грн. 

інше – 2,6 млн. грн. 

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ 
БЮДЖЕТАМ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

2016 рік 2017 рік

27,06
29,9

Державна субвенція на соціально-
економічний розвиток, млн.грн.

2017 рік



РЕМОНТ ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проведено ремонти комунальних доріг –
136,0 тис.м.кв.:
- капітальні – 111,9 тис.м.кв. (вартість
робіт – 34,3 млн. грн.);
- поточні – 24,1 тис.м.кв. (вартість робіт
– 6,9 млн. грн. )

Ремонт доріг комунальної власності за кошти 
місцевих бюджетів, млн.грн.

2016 рік 2017 рік

27,2

41,2

27,2

на 14,0 млн.грн. 
або на 51,4 % більше



ОСВІТЛЕННЯ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Встановлено 1 053
світильників вуличного 
освітлення

На вуличне освітлення 
населених пунктів району 
використано 6,7 млн. грн. 

Освітлено 61,9 км
сільських  вулиць 

У 13-ти населених пунктах 
району (Вінницькі Хутори, Гавришівка, 
Лука-Мелешківська, Некрасово, 
Якушинці, Писарівка, Медвеже-Вушко, 
Оленівка, Стрижавка, Ксаверівка, 
Лисогора, Махнівка, Майдан)

2017 рік



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО
ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РДА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Модернізовано офіційний веб-сайт районної
державної адміністрації та здійснено його
адаптацію і доступність інформації для
людей з обмеженими функціональними
можливостями



ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РДА ТА 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проблемні питання Причини виникнення 
проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 
питання

1. Низький рівень 
зайнятості працездатного 
населення

скорочення чисельності працюючих 
у сільськогосподарських 
підприємствах;

Створення нових робочих місць:
 40 – будівництво (розміщення)
мобільної асфальтозмішувальної
установки ECO 4000 фірми
Bennigghoven для новітнього
виробництва асфальтобетонних та
щебенево-мастикових сумішей с.
Комарів;
 25 - у ТОВ "Сільськогосподарське
товариство "П’ятачок" (відгодівля та
вирощування свиней) с. Махнівка;
10– у ТОВ “Бестінвест-Агротрейд”
(альтернативна енергетика) с. Сосонка.



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проблемні питання Причини виникнення 
проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 
питання

2. Зменшення обсягу 
реалізованої промислової 
продукції

Перереєстрація потужних 
промислових підприємств району до м. 
Вінниця  (ПМ ПВФ “Панда”, ПАТ 
“Вінницький молочний завод” 
“Рошен”)

Модернізація потужностей
промислових підприємств:
 впровадження нової лінії
виробництва кормів для тварин ТОВ
“Ковінько-Кобваси”;
 встановлення пакувального
обладнання “дой-пак” ПП “Еко-
молпродукт”;
реконструкція заводу по добуванню
декоративного та будівельного каменю
ТОВ «Бетон-Центр» смт. Стрижавка;
збільшення обсягів виробництва
продукції ТОВ “Стрижавський граніт”
для здійснення ремонтів дорожнього
полотна по Вінницькій області

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РДА ТА 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проблемні питання Причини виникнення 
проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 
питання

3.Діюча будівля школи в 
с.Ільківка є аварійною та 
не відповідає нормам 

4.Добудова актової та 
спортивної зали, 
перекриття даху, 
утеплення фасаду НВЗ 
Стрижавської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів- ліцею

 Школа перебуває в аварійному 
стані, оскільки з часу її заснування 
минуло понад сто років

 В закладі відсутня актова зала, 
спортивна зала не відповідає вимогам, 
дах потребує капітального ремонту

 Відновлення будівництва школи 
(довгобуду)
Подання проекту на ДФРР
 Залучення коштів місцевих 
бюджетів та інших джерел  
фінансування

 Подання проекту на ДФРР 
 Залучення коштів місцевих 
бюджетів та інших джерел  
фінансування

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РДА ТА 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проблемні питання Причини виникнення 
проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 
питання

5. Доступність культурно -
мистецьких та 
бібліотечно-
інформаційних послуг для  
сільського населення

6. Заміна покрівлі та 
утеплення приміщення 
Сосонського СБК

7. Утеплення зовнішньої 
частини приміщення 
районної дитячої музичної  
школи

Відсутність стаціонарних закладів 
культури в населених пунктах з 
невеликою кількістю населення.

Відсутність бюджетних асигнувань 
для проведення зазначених робіт

Гостра потреба у покращенні умов 
навчально-виховного процесу в школі

Запровадження  мобільних культурно-
мистецьких  та інформаційно-просвітницьких  
груп  на базі районного будинку культури, 
центральної районної бібліотеки.
Забезпечення роботи мобільного 
бібліотечного комплексу на постійній основі 

Подання заявки на участь інвестиційного 
проекту “Капітальний ремонт покрівлі 
будинку культури с.Сосонка” у конкурсному 
відборі проектів, які можуть фінансуватись за 
рахунок державного фонду регіонального 
розвитку 
Залучення коштів місцевих бюджетів та 
інших джерел  фінансування

Подання заявки  на участь в 15 обласному 
конкурсі розвитку територіальних громад  
Залучення коштів місцевих бюджетів та 
інших джерел  фінансування

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РДА ТА 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проблемні питання Причини виникнення 
проблемних питань

Пропозиції щодо вирішення 
питання

8. Здійснення 
капітального ремонту даху 
поліклініки КЗ 
“Вінницький районний 
медичний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги” , 
центрального входу в 
поліклініку 

9.Функціонування КЗ 
“Вінницький районний 
медичний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги” в 
електронній системі 
МедЕйр

Обмеження фінансування

Обмеження фінансування

 Залучення коштів місцевих 
бюджетів та інших джерел  
фінансування

 Залучення коштів місцевих 
бюджетів та інших джерел  
фінансування

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РДА ТА 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Проблемні питання Причини виникнення 
проблемних питань

Пропозиції щодо 
вирішення питання

10.Зростання кількості 
хворих з невиліковними 
хворобами, які 
потребують  медично-
соціального супроводу і 
достойного закінчення 
життя (хоспісної
допомоги) 

11.Функціонування 
закладу Вінницької 
ЦРКЛ в єдиному 
інформаційному 
медичному просторі

Відсутність в структурі охорони 
здоров'я району  відділення для 
надання паліативної допомоги

Відсутність достатньої кількості 
комп`ютерної техніки та програмного 
забезпечення

Перепрофілізація ліжок на базі 
терапевтичного відділення №5 
(с. Лука Мелешківська) в ліжка 
хоспісної (паліативної) допомоги 
або ліжка геріатричного профілю

Впровадження      медичної 
інформаційної    системи    в 
Вінницькій ЦРКЛ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РДА ТА 
НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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. Реформування галузі 
охорони здоров`я

2. Покращення матеріально-
технічної бази закладів 
охорони здоров'я

Перехід закладів охорони здоров'я в 
комунальні некомерційні підприємства
Створення сучасної системи інформаційного 
забезпечення  у галузі охорони здоров'я

Закупівля першочергово необхідної 
апаратури

І-ІV квартал

І-ІV квартал

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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 

Кінцевий термін
досягнення
показника

(у розрізі 4-х 
кварталів)

3. Розроблення проектної 
документації та проведення 
капітального ремонту  
відділення екстреної 
(невідкладної) медичної 
допомоги Вінницької ЦРКЛ

4. Розроблення проектної 
документації та спорудження 
зовнішнього ліфта у 
Вінницькій ЦРКЛ

5. Приведення санітарно-
технічного стану будівель, 
споруд та мереж до вимог 
стандартів надання медичної 
допомоги населенню 

Проведення капітального ремонту 
відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги

Реконструкція будівлі головного корпусу в 
частині прибудови зовнішнього ліфта для 
підйому лежачих хворих на суму 2,119 
млн.грн. 

Капітальний ремонт з утепленням стін 
центрального корпусу ВЦРКЛ ІІ черги  - на 
суму 3,468 млн. грн.

ІV квартал

ІV квартал

ІV квартал



ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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 

Кінцевий  термін 
досягнення 
показника           

(у розрізі 4-х 
кварталів)

6.Відкриття  Сосонської
школи

7. Завершення капітальних 
робіт  в дошкільних 
навчальних закладах в 
населених пунктах 
Жабелівка, Сосонка, Широка 
Гребля

8.Придбання комп'ютерної 
техніки для навчальних 
закладів Вінницького району

 Завершення будівництва
 Залучення коштів місцевих бюджетів та 
інших джерел  фінансування

Залучення коштів місцевих бюджетів та 
інших джерел  фінансування

 Залучення коштів місцевих бюджетів та 
інших джерел  фінансування

ІІІ квартал

ІІІ-ІV квартал

Протягом року




