
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

голови Ямпільської районної 

державної адміністрації 

Вдовцова М. М.



• Конституція України
• Закони України
• Акти Президента України
• Акти Кабінету Міністрів України
• Акти центральних органів 

виконавчої влади



ЗДІЙСНЮЄМО РЕФОРМИ

ЗМІНЮЄМО УКРАЇНУ



Прийнято 668 
розпоряджень 

голови 
райдержадміністрації

З них,
521 розпорядження 

регулює 
виконання делегованих 

повноважень



Апаратні наради
з керівниками 

структурних підрозділів



Наради
з міським та сільськими 

головами



Наради з керівниками управлінь, 
відділів, служб та організацій 

району



405 
письмових
звернень

Порушено 
418 питань

200 вирішено
позитивно

на 218 надано
роз’яснення

139 
на особистих 

прийомах

Порушено 
139 питань

114 задоволено на 25 надано 
роз’яснення

ВСЬОГО конституційним правом на звернення скористалось 
475 жителів





СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО



Ямпільський район – НАЙКРАЩИЙ серед районів 
Вінницької області за показниками 

агропромислового розвитку



Збір ранніх зернових та зернобобових культур 
проведено на площі 15 тис. га

Збір ранніх зернових та 
зернобобових культур 

проведено на площі 15 тис. га



Намолочено –
75,3 тис. тонн

Урожайність –
50,3 ц/га



8 
агроформувань

8,6 тис. голів 
ВРХ

17,7 тис. тонн 
молока



9 
агроформувань

3,5 тис. голів 
свиней

276 голів 
овець та кіз





750 га багаторічних 
насаджень

370 га горіхоплідних

400 га зерняткових та 
кісточкових



№
Підприємство, на 

якому реалізується 
інвестиційний проект

Суть інвестиційного 
проекту

Прогнозні обсяги 
виробництва (тис. 
грн.) потужність 

(од)

Запланована 
кількість 

нових робочих 
місць

Вартість 
проекту, 
тис. грн.

Стан готовності 
об’єкту

1 ПП «Клембівський 
сервіс», с.Клембівка

Реконструкція 1
приміщення під 

утримання свиней

750 тис. грн.
200 гол. 8 600 65%

2 ФГ «Лан», с. Клембівка
Будівництво та 
реконструкція 

плодоовочесховища

5850 тис. грн.
650 т 5 5000 80%

3.
ПрАТ ПК «Поділля» 
філія Дзигівка СГД 

«Клембівка»

Реконструкція 
тваринницького 
приміщення для 

утримання корів (200 
гол.)

9129 тис. грн.
1790 тонн 4 4166 100%

4. ТОВ «Наталка», 
с. Цекинівка

Реконструкція мережі та 
відновлення зрошення

Полив с/г культур 
на площі 100 га 2 3000 100%

5. 
ТОВ «АМГ 

Миронівське», с. 
Петрашівка

Реконструкція мережі та 
відновлення зрошення

Полив с/г культур 
на площі 300 га 5 7700 100%

4 ФОП «Фільоник 
А.М.»,с.Клембівка

Закладка багаторічних 
насаджень - сад 

зернятковий, площеню 
7,0га

700 тис. грн.
120 т 4 1000 100%

5 ФОП «Бринзак Т. В.», 
с.Дзигівка

Закладка багаторічних 
насаджень - сад 

зернятковий, площеню 
15,0га

420 тис. грн.
105 т 3 1500 75%

6 ФОП «Москалюк М. І.», 
с.Клембівка

Закладка багаторічних
насаджень - сад 

зернятковий, площеню
10,0га

240 тис. грн.
60 т 2 1000 70%

Напрямки залучення внутрішніх інвестицій в економіку 
Ямпільського району



2017 рік

135 
одиниць 
техніки

135 млн. 
грн.



ТОВ «Наталка», с. Цекинівка
- придбано другий «Фрегат»;

- проведено реконструкцію зрошувальної мережі 
на площі 100 га;

Загальна вартість 7,5 млн. грн.



ФГ «Лан», с. Клембівка
- змонтовано 2 

холодильні установки 
для зберігання 400 тонн 

фруктів;

Загальна вартість 3,1 
млн. грн.



Справжній господар той, 
хто любить рідну землю-годувальницю не на 

словах, 
а справами примножує її славу





883,7













45 освітніх 
заклади

Навчається 
3450 учнів

Виховується 
1300 дітей





Єдиний загальноосвітній 
навчальний заклад





Закон «Про освіту»                                                                                  
( Ухвалений Верховною Радою України 

05.09.2017 р.,                                                                   
підписаний Президентом України 25.09.2017 р. )



За рахунок коштів державного бюджету 
в сумі 240,0 тис. грн. 

придбано оснащення для кабінетів фізики, 
математики, інформатики



За рахунок державної субвенції 
на соціально-економічний розвиток 

окремих територій в сумі 155,0 тис. грн. 
придбано шкільні меблі



За рахунок коштів державного бюджету 
та співфінансування з районного бюджету 

в загальній сумі 1,7 млн. грн. 
придбано 1 новий шкільний автобус



Протягом 2017 року на впровадження 
енергозберігаючих заходів в навчальних 

закладах району використано 1,4 млн. грн. 
різних джерел фінансування





За рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку в 2016 році реалізовано проект 

«Реконструкція будівлі корпусу №2 НВК:ЗОШ І 
ступеня – гімназії» на суму 2,3 млн. грн.





За рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку в 2017 році реалізовано проект «Реконструкція 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клембівка» на суму 699,0 тис. грн.



Винесення котелень з підвальних приміщень 
загальноосвітніх шкіл







147 ліжок та 
20 ліжок денного 

стаціонару

КУ «Ямпільська центральна районна лікарня



13 лікарських амбулаторій ЗПСМ
10 фельдшерсько-акушерських пунктів

4 фельдшерських пункти

Ямпільський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги





АЗПСМ с. Клембівка ФАП с. Ратуш

АЗПСМ с. Качківка АЗПСМ с. Гонорівка



Капітальний ремонт будівлі  
амбулаторії ЗПСМ в с. Качківка 

на суму 140,0 тис. грн.

Придбано матеріали для реконструкції 
Цекинівської сільської амбулаторії ЗПСМ 

на суму 50,0 тис. грн.

Капітальний ремонт 
В. Кісницької ЛА 

на суму 300,0 тис. грн.



Інфекційне відділення 
Ямпільської ЦРЛ

Гінекологічне відділення 
Ямпільської ЦРЛ



Капітальний ремонт дитячого відділення
Загальна вартість 1,4 млн. грн.



За рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку та співфінансування з районного бюджету в 

загальній сумі 3,9 млн. грн.



За рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток 
окремих територій та співфінансування з районного 

бюджету в загальній сумі 825,0 тис. грн. придбано 
лапароскопічну стійку



Проведено ремонт приміщення пральні та придбано нове 
обладнання на загальну суму 1,2 млн. грн.















*

























За рахунок державної субвенції на соціально-
економічний розвиток окремих територій 

в сумі 1,0 млн. грн. збудовано новий спортивний 
майданчик зі штучним покриттям



За рахунок державної субвенції на соціально-економічний 
розвиток окремих територій 

в загальній сумі 578,0 тис. грн. встановлено ігрові 
майданчики







95% дітей влаштовані до сімейних форм виховання
5% - проживають і виховуються в державному закладі



2 Будинки 
сімейного 

типу

Проживає та 
виховується 8 

дітей

4 прийомних 
сім’ї

Проживає та 
виховується 

9 дітей





По програмі «Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
на 2014-2017» використано 20,9 тис. грн.





• Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

• Демобілізовані та учасники антитерористичної операції на сході 
України

• Звільнені з місць позбавлення волі, умовно-засуджені та засуджені до 
виправних і громадських робіт

• Діти-інваліди та інваліди дитинства

• Вагітні жінки та породілі

• Діти та молодь із груп підвищеного ризику 

• Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, діти-сироти та особи з 
їх числа, внутрішньо переміщені особи



Оформлено статус учасника бойових дій – 321 особа
Оформлено документи на земельну ділянку – 359 осіб
Отримано допомогу в оформленні документів – 395 осіб
Отримано житло – 5 осіб
Надано грошову допомогу -163 особам, на суму – 294,5 тис. грн.
Отримано матеріальну та гуманітарну допомогу – 336 осіб
Оздоровлено дітей загиблих та учасників АТО - 14 осіб
Затверджено районну «Програму фінансової підтримки Ямпільської
районної громадської організації «Ямпільська спілка учасників АТО» на 2017-
2018 роки



Всього перебувають на обліку та охоплені соціальними 
послугами:

- раніше судимі, звільнені з місць позбавлення волі – 28 
осіб;

- засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі – 38 осіб;

- діти, засуджені до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі – 4 особи;



Проведено ряд масових заходів, якими охоплено
учнівську молодь, дітей та молодь з функціональними
обмеженнями, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

З профілактики шкідливих звичок і правопорушень та
пропаганди здорового способу життя серед дітей та
учнівської молоді, проведено 255 заходів, як
індивідуальної, так і групової роботи, якими було
охоплено 4112 осіб.





З 2015 року в м. Ямпіль 
функціонує

Центр надання
адміністративних послуг









Кількість  отримувачів
соціальних допомог

1844 отр.

592 отр.

444 отр.

462 отр.

67 отр.

Державна допомога 
по догляду за 

інвалідами І чи ІІ 
групи внаслідок 

психічного розладу

1240,7 тис. грн.

Інші соціальні 
допомоги 

1953,6 тис. 
грн.

Державна допомога 
сім’ям з дітьми 

22614,1 тис. грн.

Державна 
допомога 

малозабезпечен
им сім’ям

14239,0 тис. 
грн.

Державна допомога 
інвалідам з 

дитинства, дітям-
інвалідам

7249,0 тис. грн.

Сума нарахувань складає
47296,4 тис. грн.

3409 
отр.



2007

ЗВЕРНУЛОСЬ 
6886 СІМЕЙ

ВИПЛАЧЕНО 
23731,1 ТИС. ГРН.



*

Постанов
а КМУ №505 

від  
01.10. 2014 р.

89 сімей

46 
сімей

508,0 
тис. грн.

На обліку

Отримують 
допомогу

на 
проживання 
та на оплату 

ЖКП

Профінансовано



2006 2007 2008



Інші компенсаційні 

виплати 173,7 тис. грн.

Матеріальна допомога за 
рахунок місцевого 

бюджету 149,1 тис. грн.

Компенсація за навчання 
учасників АТО та їх дітей 

22,3 тис. грн.

Компенсації ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС 248,5 тис. 
грн.

Разова грошова допомога до 
5 травня ветеранам війни 

1240,9 тис. грн.







У 2017 році зареєстровано 1513 безробітних

За сприяння районної служби 

зайнятості працевлаштовані  

835 осіб

Рівень працевлаштування

54,3 %,що є одним з кращих 

показників у Вінницькій області



У 2017 році кількість безробітних,які проходили 

професійну підготовку,підвищення кваліфікації та 

перепідготовку зменшилась на 39% та становить          

136 осіб.

Рівень працевлаштування 

після навчання становить 99%.





За звітний період на матеріальне забезпечення та 
соціальні послуги використано 9,5 млн. грн. в т. ч. на 
виплату допомоги по безробіттю – 9,3 млн. грн.

Протягом звітного періоду 

в районі додатково створено 

41 робоче місце  





На 2017 рік по Ямпільському району нараховалось 12 
327 пенсіонерів.

Середня пенсія до 01.10. становила 1 600 грн., після 
01.10 становить 1 800 грн.







На дорогах комунальної власності проведено робіт на 
загальну суму 1,0 млн. грн., в т. ч. 111,0 тис. грн. –

позабюджетні кошти



На дорогах загального користування проведено робіт на 
загальну суму 7,5 млн. грн., а це – 42,7 км.



Спільно з Томашпільським «Райавтодором» обговорено механізм 
спільної дії з питань передачі доріг загального користування 

місцевого значення до сфери управління Вінницької ОДА





Очистка русла річок Бушанка та Мурафа
з реконструкцією гідротехнічних споруд та благоустроєм берегової лінії 

в с. Буша
Загальна вартість 712,0 тис. грн.



Реконструкція гідротехнічної споруди 
на р. Русава в с. Клембівка

Загальна вартість 744,0 тис. грн. Благоустрій берегової лінії та 
очистка русла р. Бушанка в с. Буша
Загальна вартість 300,0 тис. грн.

Реконструкція очисних споруд 
каналізації в м. Ямполі

Загальна вартість 3,0 млн. грн.



Інвентаризація водних об’єктів



*

*



Житловий будинок 
по вул. Савіна, 72А





За рахунок коштів районного бюджету 
в сумі 560,0 тис. грн. 

здійснено аерофотознімання усієї території 
Ямпільського району





Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій

За рішенням комісії з 
резервного фонду бюджету 

виділено 357,5 тис. грн.



Командно-штабні навчання
«Переведення цивільного захисту району з мирного на воєнний стан.

Захист населення і території району від 
НС техногенного  та природного характеру»











В галузі освіти 4,6 млн. грн.

В галузі охорони здоров’я 7,3 млн. грн.

В галузі культури – 1,1 млн. грн.

Автомобільні дороги – 8,5 млн. грн.

Інфраструктура (вуличне освітлення, благоустрій громадських криниць, 
ремонт системи водопостачання, благоустрій кладовищ, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, аерофотозйомка, екологія та інше) – 12,0 млн. грн.




