
 

 

 

Публічний звіт голови Ямпільської районної 

державної адміністрації Вінницької області 

Вдовцова Михайла Михайловича 

 

На підставі статті 17 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік», «Про державну підтримку 

малого підприємництва», районною державною 

адміністрацією у 2017 році розроблені та подані на 

затвердження районною радою ряд галузевих програм, 

які реалізовувались у 2017 році та будуть реалізовуватись 

у 2018 році. Відповідно до частини третьої статті 45 

Закону України від 10.12.2015 № 889Л/ІН «Про державну 

службу» та на виконання Наказу Національного 

агентства України з питань державної служби від 

20.12.2016 № 277 «Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органу 

виконавчої влади», з метою належного інформування 

громадськості про підсумки діяльності Ямпільської 

районної державної адміністрації, до вашої уваги 

надається звіт про проведену роботу у 2017 році. 
 

 Ямпільська  районна державна адміністрація в межах 

своїх повноважень здійснює виконавчу владу на 

підвідомчій території, а також відповідно Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує 

повноваження, делеговані  районною радою, серед яких 

найважливішими є виконання програм соціально-

економічного розвитку, наповнення бюджетів, 

соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та інших. 

  

 

 

 



На території району забезпечується виконання 

Конституції, Законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних  органів 

виконавчої влади та виконання заходів Стратегії 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 

2020 року. 

  

 Багатопланова організаторська робота постійно 

знаходила своє відображення в розпорядженнях районної 

державної адміністрації. Актуальні питання розвитку 

району розглядались на засіданнях колегії районної 

державної адміністрації, на нарадах із залученням 

начальників управлінь і відділів, сільських голів, 

депутатів районної ради, керівників підприємств, установ 

та представників громадських організацій району. 

 Виконання власних повноважень районної державної 

адміністрації і делегованих районною радою були 

спрямовані на всебічне задоволення прав і свобод 

громадян, їх матеріальних та духовних запитів. 

 

  

 

 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

 2017 рік є рекордним по збору урожаю зернових та 

зернобобових культур.  

 За показниками сільськогосподарські підприємства 

району є найкращими серед районів Вінницької області. 

 Збір ранніх зернових та зернобобових культур 

проведено на площі 15 тис. га. де намолочено 75,3 тис. 

тонн зерна із урожайністю 50,3 цнт/га.  

 Виробництвом молока і м’яса яловичини в районі 

займаються 8 агроформувань, в яких утримується 8,6 тис. 

голів ВРХ, що на 698 голів більше ніж  утримували в 

2016 році. 

 Виробництвом м’яса свинини в районі займається 9 

агроформувань. Загальна кількість поголів’я свиней 

складає 3,5 тис. голів, овець та кіз 276 голів, що на 10 % 

більше порівняно з 2016 роком. 
 Сьогодні, поступово, але впевнено відроджується 



галузь садівництва. Під багаторічними насадженнями 

маємо близько 750 га, із яких горіхоплідних – 370 га та 

400 га зерняткових та кісточкових. 
 Протягом останніх років агроформування району 

суттєво оновили машинно-тракторний парк та 

продовжують успішно реалізовувати інвестиційні 

проекти.  
 Так, в 2017 році придбано 135 одиниць сучасної 

високопродуктивної техніки на суму 135 млн. грн. 

 

 Найбільші це:  

- ТОВ «Наталка» с. Цекинівка придбано другий 

«Фрегат» та проведено реконструкцію зрошувальної 

мережі на площі 100 га. на суму 7,5 млн. грн.  

- У ФГ «Лан» змонтовано дві холодильні установки для 

зберігання 400 тонн фруктів, вартістю 3,1 млн. грн. 

 Такі високі результати досягнуті лише завдяки 

знанням, працелюбності, любові до рідної землі та 

умілому господарюванню наших аграріїв. 

 

  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

 Питому вагу промисловості району визначає 

Ямпільський приладобудівний завод.  

За даними моніторингу, протягом 2017 року 

промисловими підприємствами району в загальному 

виготовлено продукції у фактичних цінах на суму 87 млн. 

грн., що більше на 16 млн. грн., або на 22,8%, у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

  

БЮДЖЕТ 
 

 Зважаючи на те, що основою  виконання будь-яких 

повноважень є наявність фінансових ресурсів свій виступ 

продовжу із аналізу виконання бюджету району. 

 

 

 



За 2017 року до зведеного бюджету району 

поступило доходів 93 млн. 751,4 тис. грн. при плані  на 

період 87 млн. 385 тис. грн., що складає 107,3 % до 

показників, затверджених радами, або понад план 

забезпечено надходжень на 7 млн. 614,8 тис. грн. 
 Як і в минулому 2016 році, так і протягом 2017 року 

вчасно отримуємо з державного бюджету міжбюджетні 

трансферти: базова дотація, освітня та медична субвенція 

яких за звітний період надійшло майже 119 млн. 361,9 

тис. грн. 
 На фінансування видатків бюджету району у 2017 

році направлено майже 272 млн. 513,5 тис. грн., які 

використані головними розпорядниками коштів. 

 Пріоритетним та ведучим напрямком діяльності 

райдержадміністрації є розвиток галузі освіти.  Саме в 

цій галузі спільно з вами прийнято ряд важливих рішень 

та здійснено комплекс заходів направлених на 

реформування, вдосконалення та поліпшення їх роботи. 
 Нагадаю, для забезпечення потреби населення у 

освітніх послугах у районі функціонує 45 освітніх 

заклади, у яких навчається 3450 учнів та виховується 

1300 дітей.  
 Упродовж останніх років у районі спостерігається 

тенденція до зменшення чисельності школярів. Середня 

наповнюваність класів у 2017 році становить 12 учнів на 

клас. 
 Найбільш актуальним питанням сьогодення є 

формування оптимальної мережі навчальних закладів для 

забезпечення права учнів на повну загальну середню 

освіту та рівного доступу до якісної освіти. Повноцінне 

вирішення цього питання вбачається у створенні опорних 

шкіл.  
 Цього вимагає сьогодення - а саме новоприйнятий 

закон України «Про освіту».  І остаточне рішення має 

бути за батьками та громадою.  
 Для якісного викладання навчальних предметів 

мають бути створені відповідні умови. Для цього у 2017 

році придбано за рахунок державного бюджету 240,0 тис. 

грн. для оснащення кабінетів фізики, математики, 



інформатики в загальноосвітніх школах району.  
 Закуплено шкільні меблі на суму 155 тис. грн. за 

рахунок державної субвенції на соціально-економічний 

розвиток. 
 За рахунок державного бюджету та співфінансування 

з районного бюджету в загальній сумі 1,7 млн. грн. 

придбано 1 новий шкільний автобус. 
 В навчальних закладах району проводиться активна 

робота по впровадженню енергозберігаючих заходів: 

заміна вікон, утеплення фасаду, ремонт котелень, заміна 

даху тощо. Так, протягом 2017 року на реалізацію таких 

заходів використано 1,4 млн. грн. різних джерел 

фінансування.  
 Крім того за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку, в 2016 році проведено 

реконструкцію будівлі корпусу №2 НВК:ЗОШ І ступеня – 

гімназії, на суму 2,3 млн. грн. 
 В 2017 році здійснено «Реконструкцію ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Клембівка» на суму 699 тис. грн.. 
 За звітний період винесено з підвальних приміщень 

котельні в Миронівській, В.Кісницькій, Бушанській ЗОШ 

та Михайлівському НВК. 
 Поряд з цим є ряд проблем, це приведення мережі 

навчальних закладів у відповідність та створення умов 

надання якісних освітніх послуг. Результатом якого має 

бути успішне складання зовнішнього незалежного 

оцінювання випускниками. 

 Ми стоїмо на порозі глибоких і конструктивних 

реформ у галузі охорони здоров’я, які мають призвести у 

першу чергу до покращення медичного обслуговування 

населення, надати достойний статус лікарю – 

професіоналу, розмежувати надання якісної медичної 

допомоги на первинному та вторинному рівні. 

 Вже тепер, допомогу населенню надають 2 медичні 

заклади, а саме: Ямпільська ЦРЛ на 147 ліжок та 20 ліжок 

денного стаціонару і Ямпільський районний медичний 

центр первинної медико-санітарної допомоги в склад 

якого входять 13 лікарських амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, 10 фельдшерсько-



акушерських пунктів і 4 фельдшерських пункти. 
 На сьогоднішній день сформовано базу даних 

пацієнтів для  введення електронної картки пацієнта. Всі 

лікарські амбулаторії забезпечені обладнанням для 

підключення до мережі Інтернет.  
 Для створення комфортних умов пацієнтам по 

лікарських амбулаторіях району проводяться ремонти 

приміщень та закуповуються  обладнання.  
 На даний час проводиться капітальний ремонт 

будівлі амбулаторії ЗПСМ в с. Качківка на загальну суму 

140,0 тис. грн., придбано матеріали на реконструкцію 

Цекинівської сільської амбулаторії ЗПСМ на загальну 

суму 50,0 тис. грн. Завершується капітальний ремонт в 

В.Кісницькій ЛА на суму 300 тис. грн. 
 Для збереження медичного закладу другого рівня в 

Ямпільському районі, райдержадміністрацією спільно з 

районною радою прикладається максимум зусиль для 

покращення матеріально-технічної бази. 
 За 2017 рік в лікарні за рахунок коштів районного 

бюджету в сумі 1,4 млн. грн. проведено капітальний 

ремонт дитячого відділення, проведено поточний ремонт 

котельні та тепломережі загальною вартістю 242,0 тис. 

грн. 
  

Проводиться  реконструкція головного корпусу 

Ямпільської ЦРЛ, а саме зовнішнє утеплення приміщення 

та заміна даху з використанням енергозберігаючих 

технологій на суму 3,9 млн. грн. Завершено   ремонт 

дитячого відділення Ямпільської ЦРЛ на який з 

районного бюджету було виділено 1,5 млн. грн. Також за 

кошти районного бюджету проведено ремонт котлів та 

теплотраси на суму 242 тис. грн.  Введено в експлуатацію 

пральню з новим обладнанням на суму 1,2 млн. грн. На 

створення запасу медикаментів на випадок епідемії грипу 

та ГРВІ з районного бюджету виділено 100 тис. грн., на 

закупівлю вакцини проти сказу  30 тис. грн. Для 

хірургічного відділення придбана Лапароскопічна стійка 

вартістю 825 тис. грн. За допомоги Народного Депутата 

України Македона придбано діагностичне обладнання 



для клінічної лабораторії вартістю 594 тис. грн.  

 
 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ 

Розвиток галузі культури - один із основних 

напрямків роботи районної державної адміністрації,  

щодо виконання делегованих районною радою  

повноважень.    
 Народ який цінує свою культуру та традицію, має 

шанс на щасливе майбутнє. І саме дана галузь має 

забезпечити духовний, культурний та моральний 

розвиток жителів Ямпільщини. 
 Вже традиційно проводяться обмінні концерти між 

сільськими громадами на День села, щорічні фестивалі та 

мистецькі конкурси. Підготовка та проведення державних 

та народних святкувань. 
 Неможна  незгадати про спадок минулого – це наші 

будівлі, двох та трьохповерхові будинки культури, які 

сьогодні потребують визначення. Бо зі зменшенням 

населення на селі, вони сьогодні напівпорожні і 

потребують капіталовкладення. 
 Разом з тим, проведено реконструкцію покрівлі 

Ямпільського РБК на суму 642 тис. грн., проведено 

капітальний ремонт приміщення малого залу та 

вестибюлю РБК на суму 165 тис. грн., проводиться 

ремонт частини музею образотворчого мистецтва. 
 Для закладів культури району в 2017 році придбано 

матеріалів, інструментів, меблів, комп’ютерної техніки,та 

інше на загальну суму 636 тис. грн. 
 Маючи унікальні природні ландшафти та історичну 

спадщину неможна забувати і про розвиток туризму в 

районі. Це має стати пріоритетним напрямком роботи у 

галузі культури в 2018 році.  

Підписана угода, по реалізації спільного проекту 

розвитку сільського туризму, програми територіального 

співробітництва країн Східного партнерства «Україна – 

Молдова». 

 

 

 



 РОЗВИТОК МОЛОДІ І СПОРТУ 

Коли наші земляки відстоюють незалежність 

України в зоні АТО наше завдання виховувати молоде 

покоління в дусі патріотизму, тому одним із головних 

напрямків роботи з молоддю в районі у 2017 році було 

військово-патріотичне виховання. 
  В районі створена та діє молодіжна громадська 

організація «Форпост»,  молодіжна козацька організація 

«Подільська січ», вихованці яких є переможцями 

обласних та Всеукраїнських змагань.  
 Активно проводить роботу учнівський Центр 

волонтерського руху, який є ініціатором благодійних 

акцій по збору коштів для наших бійців у АТО. 
 Разом з тим, відділ сприяє розвитку обдарованих та 

талановитих дітей, організовує районні заходи для дітей 

даної категорії. 
 Ще одним напрямком роботи відділу є багатодітні 

сім’ї, яких в районі налічується 335, де виховується 1156 

дітей.  
 У 2017 році трьом матерям району присвоєно звання 

«Мати героїня». 
 Проводиться активна робота по оздоровленню дітей 

різних категорій. 
 Гордістю району є спортивні клуби, що діють на 

території району, вихованці дитячо-юнацької спортивної 

школи  неодноразові переможці обласних та 

Всеукраїнських спортивних змагань.  
 Для розвитку спортивної галузі, за рахунок субвенції 

на соціально-економічний розвиток району, побудовано у 

м. Ямполі спортивний майданчик із штучним покриттям 

на  суму 1 млн. грн.  
 А також, встановлено ігрові майданчики в селах 

Дорошівка, Русава, Довжок, Ратуш, Пороги та м. Ямполі 

на загальну суму 578 тис. грн.  
  

 

 

 

 



СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

В 2017 році в службі у справах дітей на обліку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

перебувало - 85 дітей. 
 95,3% даної категорії дітей влаштовані до сімейних 

форм виховання, 5% проживають і виховуються в 

державному закладі. 
 На території району функціонують 2 дитячих 

будинки сімейного типу та 4 прийомні сім’ї, в яких 

проживає та виховується відповідно 8 та 9 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 Окрім того, службою ведеться облік дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 
 

 На виконання районної програми «Подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності на 2014-2017 

роки» протягом 2017 року проведено 12 заходів, на що 

використано 20,9 тис. грн. 
 Сьогодні, одним із основних наших завдань є 

створення таких умов, аби жодна дитина не залишилась 

без належної уваги зі сторони влади. 

 РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

 Однією з пріоритетних напрямків центру 

залишається робота з сім’ями демобілізованих 

військовослужбовців, учасників антитерористичної 

операції та членами сімей загиблих учасників АТО.  

 Ще одним напрямком роботи районного центру є 

забезпечення контролю за поведінкою дітей та молоді, які 

засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням 

волі. Соціальними послугами охоплено 100 % 

неповнолітніх умовно засуджених осіб. 

 Активізовано роботу щодо профілактики 

правопорушень, пропаганди здорового способу життя, 

планування сім’ї та збереження репродуктивного 

здоров’я. 

  

 

 



НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 Кожного року ми намагаємося вживати все більше 

заходів для надання людям якісних послуг, наближення їх 

до громадян, саме тому у 2015 році Ямпільською 

райдержадміністрацією було ініційовано створення 

Центру надання адміністративних послуг. З районного 

бюджету виділено кошти в сумі 442,0 тис. грн. для 

проведення ремонту приміщення, придбання меблів та 

комп’ютерної техніки. 

 З метою подальшого покращення роботи центру та 

якісного обслуговування населення району у 2016 році 

Центр надання адміністративних послуг було передано до 

виконавчого комітету Ямпільської міської ради. 

 Центром надається близько 100 видів 

адміністративних послуг, впроваджується автоматизована 

програма «EGAP» - яка покликана формувати та 

впроваджувати кращі стандарти електронного урядування 

та інноваційні практики, що покращать якість послуг та 

доступ до інформації для громадян. 

  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

 За 2017 рік з приводу отримання державних 

соціальних допомог до управління соціального захисту 

населення звернулось 3056 осіб. 

Загальна сума виплат по державним соціальним 

допомогам по району за звітний період нарахована та 

виплачена в сумі  56,3 млн. грн. 

 За 2017 рік за призначенням субсидій на придбання 

твердого палива та скрапленого газу, відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг до 

управління звернулось 7254 сімей, на що призначено та 

виплачено субсидію на загальну суму 29121,4 тис. грн. 

 Згідно реєстрації громадян, що переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, на території 

Ямпільського району тимчасово проживає 102 особи. 

 

 



 

За звітний період виплачено 46 сім’ям щомісячної 

адресної допомоги особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг на суму 576,0 тис. грн. 

 По Ямпільському району надано пільг та 

компенсацій на суму  5,9 млн. грн.  11535 пільговиків. 

 На виконання Районної цільової програми надання 

грошової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення на 2016 – 2020 роки за рахунок коштів 

районного бюджету виплачено 149 тис. грн. 
 

 РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

 

 Середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника, в 2017 році становила 4851 грн., що в 

порівнянні до 2016 року більше на 50%, а до середньо 

обласного показника – 82% (5,8 тис. грн.). 

 Станом на 01 січня 2018 року, заборгованість із  

виплати заробітної плати в районі відсутня. 

 У 2017 році у районному центрі зайнятості було 

зареєстровано 1160 безробітних. За сприяння районної 

служби зайнятості працевлаштовано 835 осіб (рівень 

працевлаштування – 39,3%), що є одним із найкращих 

показників у Вінницькій області. 

 Кількість безробітних, які проходили професійну 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 

поточному році зменшилась на 39% та становила 136 

осіб. Рівень працевлаштування після навчання – 99%. 

 Як не прикро, але рівень заробітної плати в районі 

потребує підвищення. 

Тому, протягом звітного періоду ми активно 

вишукували шляхи зростання оплати праці, проводили 

наради та співбесіди. Нажаль питання залишилось 

відкритим. 

 За 2017 рік сума на виплату допомоги по безробіттю 

становить – 799,8 тис. грн. 

 

 



Протягом 2017 року в районі додатково створено 41 

нове робоче місце, для  фізичних осіб підприємців та для 

працівників у фізичних осіб-підприємців. 

  

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

 

 Загальна кількість пенсіонерів по району в 2017 році 

становила 12 тисяч 327 осіб. 

Середня пенсія до 1 жовтня 1600 грн., після 1 жовтня 

– 1800 грн. 

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» здійснено перерозподіл пенсій. 

Так, кількість пенсіонерів по району, які отримали 

підвищення пенсійних виплат становить 11 тисяч 670 

осіб. Середня сума підвищення – 304,0 грн. 

  

ДОРОГИ 

 

 На будівництво, ремонт та утримання доріг 

комунальної власності району у 2017 році 

територіальними громадами в загальній сумі використано 

майже 1,0 млн. грн., у  тому числі 111,0 тис. грн. - 

позабюджетні кошти. За рахунок цих коштів проведено 

поточний, ямковий ремонти доріг, грейдерування вулиць, 

загальною протяжністю близько 190,0 тис. кв. м. 

 Велику частину роботи виконано Ямпільським 

Дорожньо-Ремонтним Пунктом філії «Томашпільський 

райавтодор» на дорогах загального користування, на що 

використано коштів в сумі 7,5 млн. грн., а це - 43 км. 

 Важливим питанням є передача доріг загального 

користування місцевого значення до сфери управління 

Вінницької обласної державної адміністрації. Сьогодні 

спільно з Томашпільським «Райавтодором» обговорено 

механізм спільної роботи та узгоджено термін виконання 

даного завдання. 

  

 

 



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Сьогодні, питання покращення навколишнього 

природного середовища є досить важливим та 

актуальним. 

 Так, у 2016 році реалізовано проект по очищенню 

русел річок та реконструкції гідротехнічних споруд на 

суму 712,0 тис. грн. в с. Буша. 

 В 2017 році вже розпочато реалізацію 3 проектів, 

майже на 4 млн. грн. а саме:  

Реконструкцію гідротехнічної споруди на р. Русава в 

с. Клембівка – 744 тис. грн.. 

Благоустрій берегової лінії та очистка русла річки 

Бушанка в с. Буша – 300 тис. грн.. 

Реконструкцію очисних споруд каналізації в м. 

Ямполі – 3 млн. грн.. 

 Протягом 2017 року на території району проведено 

інвентаризацію наявних водних об’єктів. За результатами 

інвентаризації виявлено 103 водних об’єкти загальною 

площею 213,09 га., з них 55% заболочені, маловодні і 

потребують додаткових матеріальних затрат. 

  

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

 

 У 2017 році розпочато будівництво 

багатоквартирного житлового будинку  в м. Ямполі. 

Збудовано три поверхи житлового будинку, монтажем 

плит перекритій і сходових маршів та майданчиків, 

завершили кладку з газоблоків внутрішніх перегородок, а 

також завершуються роботи по покрівлі даху будинку. З 

районного бюджету виділено кошти в сумі  2,0 млн. грн., 

і передані як інша субвенція обласному бюджету через 

КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву» для дольової участі у будівництві будинку. 

  

 

 

 

 



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 

 Райдержадміністрацією спільно з районною радою 

прийнято рішення про створення нового генерального 

плану населених пунктів Ямпільського району. Адже усі 

наявні генеральні плани хоча і є діючими, але застарілі 

для використання.  

 Протягом 2017 року проведено перший етап робіт – 

за рахунок коштів районного бюджету в сумі 560,0 тис. 

грн. здійснено аерофотозйомку усієї території району. 

Укладено договір і проводиться взаємна співпраця з 

ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Світязь» по 

узгодженню остаточних меж населених пунктів та 

виконанню нового етапу робіт – виготовлення 

топографічного плану Ямпільського району.  
 

 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

 При районній державній адміністрації створена та діє 

районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій. 

За 2017 рік організовано та проведено 22 засідання 

комісії, на яких розглянуто 62 питання.  

За рішенням комісії з резервного фонду районного 

бюджету на профілактику виникнення надзвичайних 

ситуацій та ліквідацію їх наслідків виділено 357,5 тис. 

грн. 

 З метою набуття практичних навичок і вмінь у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, протягом 2017 року 

було організовано та проведено ряд штабних тренувань і 

навчань.  

Одним із яких проведення 25-26 липня 2017 року 

командно – штабного навчання з органами управління 

цивільного захисту Ямпільського району на тему: 

«Переведення цивільного захисту району з мирного на 

воєнний стан. Захист населення і території району від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру».   До проведення навчання були задіяні 

обласні та районні спеціалізовані служби цивільного 

захисту, установи, організації, сільські ради, формування 



цивільного захисту у кількості 270 чоловік. 

 Протягом жовтня 2017 року на території 

Ямпільського району проведено обстеження приміщень, 

розташованих у цокольних, підвальних, перших поверхах 

будівель і споруд державної та комунальної форми 

власності.   

 З метою підтримання внутрішньообласної системи 

оповіщення і зв’язку у працездатному стані протягом 

звітного періоду перевірялись наявність і технічний стан 

засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту, що 

експлуатується на території району. В результаті 

перевірки складено інвентаризаційні описи на 57 одиниць 

апаратури, які знаходяться у м. Ямполі та на території 5-

ти сільських рад. 

  

 Ямпільська районна державна адміністрація 

впродовж 2017 року  тісно співпрацювала   з районною 

радою, депутатським корпусом, сільськими та міською 

радами  для вирішення на засадах взаємопорозуміння  

інтересів територіальних громад. Без цієї  взаємодії ми 

ніколи не змогли б наблизитись ні на крок до тих 

результатів, яких досягнув  наш  район  за 2017 рік. 

 Протягом 2017 року на соціально – економічний 

розвиток Ямпільського району використано коштів в сумі 

33,5 млн. грн. в тому числі  

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 

млн. грн. 

Попри позитивні результати роботи в певних 

напрямках, залишається ще багато проблем, які ми маємо 

вирішувати спільно, тому закликаю всіх до тісної 

співпраці. 

  



 

 


