
ЛЕГЕЗА  ОЛЕГ   ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Голова районної державної адміністрації



І. НАЗВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Забезпечення:

- реалізації державної політики на території  району;

- соціально-економічного та культурного розвитку  району;

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.



ІІІ. СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ

Відділ організаційної роботи - 5

Відділ ведення  Державного  

реєстру  виборців - 3

Відділ фінансово-господарського  

забезпечення – 6 

Відділ інформаційної діяльності і 

комунікацій  з громадськістю  - 3

Відділ діловодства, контролю 

документів та роботи  із 

зверненнями громадян - 6

Відділ освіти  - 3

Відділ охорони здоров’я  - 3

Відділ культури та туризму - 3

Відділ у справах  молоді та спорту - 3

Управління соціального  захисту населення  - 36,5

Сектор  з питань  цивільного  захисту  - 2

Архівний відділ  - 1

Служба у справах дітей - 3

Перший заступник голови РДА Керівник  апарату

Юридичний сектор - 2

Головний  спеціаліст  з 

питань  персоналу - 1

Відділ  містобудування, 

архітектури та 

інфраструктури - 3

Відділ 

економічного 

розвитку  - 3

Управління  

агропромислового 

розвитку – 8,5

Відділ  з питань  

державної  реєстрації 

- 3

Головний спеціаліст  з питань  

мобілізаційної роботи - 1

Секретар  керівника - 1

Заступник голови  РДА

Голова районної державної адміністрації 

Загальна  штатна чисельність   працівників  становить  

107 одиниць, 

з них  апарат  РДА  - 26  одиниць  структурні 

підрозділи  - 81 одиниця.

фінансове 

управління - 14



IV.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини невиконання/

Оцінка ступеня 

досягнення мети:

Захист населення і 

території від можливих 

надзвичайних ситуацій:

-забезпечення роботи 

районної комісії з питань 

техногенної-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

-підготовка та навчання 

населення діям у 

надзвичайних ситуаціях

Територіальна оборона

Проведено - 19 засідань районної комісії з питань

ТЕБ та НС

Розглянуто - 39 питань, з них позапланових - 12,

у тому числі направлених на:

- ліквідацію надзвичайних ситуацій  - 2;

- виконання заходів з попередження 

надзвичайних ситуацій  – 37; 

Пройшли функціональне навчання 87 осіб

Затверджено Комплексну оборонно-

правоохоронну програму на 2016-2020 роки 

“Безпечна Жмеринщина – взаємна 

відповідальність”, якою передбачено 

фінансування  підрозділів району територіальної 

оборони. 

Результати 

відповідають 

поставленій меті



Засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС,

робочі  наради з питань  цивільного захисту  



Підготовка та навчання населення діям

у надзвичайних ситуаціях



Спільна робота  з 

військовим 

комісаріатом

Передача комплектів бойового 

спеціального одягу рятувальникам

Організація 

призову 

Урочистості з 

проводів  до лав  

збройних сил



IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Оцінка ступеня 
досягнення мети / 

Причини 
невиконання

Розвиток 
економіки у 

галузі 
промисловості

 промисловими підприємствами району вироблено продукції (у

фактичних цінах виробника) на суму 55 455,4 тис. грн., що

більше у порівнянні з 2016 роком на 11,4%, або на 5687,8 тис.

грн.

 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у

відпускних цінах за січень-листопад 2017 року становить 167,5

млн.грн., що на 51,7%, або на 57,0 млн.грн. більше рівня

відповідного періоду 2016 року.

 Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу складає

4873,9 грн.

Результати 
відповідають 
поставленій 

меті
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IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Оцінка ступеня 
досягнення мети / 

Причини 
невиконання

створення 
привабливих 

умов для 
залучення 

інвестицій в 
економіку 

району

 За січень-вересень 2017 року суб’єктами господарювання в

економіку району було залучено 80,4 млн. грн. капітальних

інвестицій, що в 2,3 рази, або на 46,1млн.грн. більше

відповідного періоду2016р.

 Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку інвестування,

станом на 1 жовтня 2017 року, складає 406,8 тис.дол.США. До

початку 2017 року відбулось збільшення відповідних обсягів на

8,9 тис.дол.США.

 Сформовано базу інвестиційно-привабливих об’єктів та

розміщено на сайті райдержадміністрації

Результати 
відповідають 
поставленій 

меті

4,8% 3,6%

26,6%

3,4%

61,6%

Структура промисловості району

харчова легка
вир-во інших неметалевих  виробів деревообробна
добувна

26,50%

43,10%

30,40%

Структура залучення інвестицій

промисловість сільське господарство бюджетна сфера



- Колишня хутрова фабрика  на території Леляцької сільської ради   –

протягом року  проводилася  реконструкція  приміщення  для  подальшого 

промислового  вирощування та реалізації  креветки. Заплановано  

створити  до 30 нових робочих місць.

- ТОВ «Фірмовий смак» протягом  2016-2017 років  реалізовував  проект по  

будівництву  свинокомплексу , складського приміщення та побутових  

будівель, загальною вартістю  понад  530,0 тис.грн. Загальна потужність 

одночасного утримання свиней доведено до 7,5 тис. голів

-ФГ «Смарагдовий маєток» здійснював  будівництво приміщення для 

вирощування птиці,   потужність якого становить 600  гол/місць.

ПрАТ «Техновибух» здійснював  реконструкцію  маслоцеху в с.Кацмазів. 

Загальна вартість  проекту 408,2 тис.грн.

IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Основні інвестиційні проекти  2017 року



IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

Створення 
сприятливих 

умов для 
розвитку 
малого та 

середнього 
бізнесу

Розвиток 
економіки 
району у 

галузі торгівлі 
та сфери 
послуг

 Станом на 01.01.2018р. у сфері малого і середнього бізнесу

району зареєстровано 929 суб’єктів підприємництва, з них 232

юридичних осіб та 697 фізичних особи – підприємців.

 Започаткували діяльність 107 новостворених суб’єкти

господарювання, із яких 10 – юридичних осіб та 97 – фізичних

осіб-підприємців.

 Збільшено доходи бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого і

середнього підприємництва на 15,5%, і становлять 51,4 млн. грн .

 Збільшено доходи до місцевого бюджету від суб'єктів малого та

середнього підприємництва на 8,5%, і становлять 29,8 млн.грн.

 Надходження від 821 суб'єктів підприємництва, які працюють

на спрощеній системі оподаткування склали 4,8 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, за січень-вересень

2017 року становив 35,8 млн. грн., що в порівнянних цінах складає

188,5% до показника відповідного періоду 2016 року.

Торгівельні послуги на території району надають 197 торгових

об’єкти.

 Обсяг реалізованих нефінансових послуг по району за 9 місяців

2017 року становить 5,0 млн.грн., що на 2,1 млн.грн. менше до

показника відповідного періоду минулого року.

Результати 
відповідають 
поставленій 

меті
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IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини невиконання

Розвиток 

економіки 

у галузі 

сільського 

госпо-

дарства

 Валове виробництво зернових та зернобобових культур в

2017 році складає 146 тис. тонн з урожайністю 57,9 ц/га на

площі понад 25,0 тис. га.

 Вирощено насіння соняшника на площі 13,2 га, валовий збір

- 36,9 тис. тонн з урожайністю 27,9 ц/га.

 Виробництво сої складає 8,6 тис. тонн з урожайністю 17,7

ц/га, посівна площа 2017 року 4,8 тис. га.

 Виробництво кукурудзи на зерно становить 80,1 тис.тон з

уржайністю 68,6 ц/га

 Протягом 2017 року було придбано: комбайн Джон Дир (ФГ

Кравчука В.С.), тракторів – 3 (ФГ «Надія», ТОВ «Платани»),

тюкопреси – 2 (ТОВ «Курланд»), оборотні плуги - 6 (ТОВ

«Куриловецьке і К», ТОВ «Агротал», ТОВ «Курланд»).

Загалом сума інвестицій в оновлення основних засобів

виробництва склала 12,7 млн. грн..

Результати 
відповідають 

поставленій меті
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IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

Розвиток 
економіки у 

галузі 
сільського 

господарства

 Станом на 1 січня 2018 року у сільськогосподарських

формуваннях району утримується 6952 голів свиней

 В сільськогосподарських підприємствах району протягом 2017

року збільшилося поголів’я свиней на 2465 голів

 З початку року вирощено худоби та птиці в живій вазі 810,3

тонни, що на 9,0% більше проти минулого року.

Результати 
відповідають 
поставленій 

меті
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IV.ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ 

ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ  РАЙОНУ

Завдання Результати виконання Причини 
невиконання

Розвиток 

економіки у 

галузі 

сільського 

господарства

 У 2017 році загальна кількість укладених та зареєстрованих

договорів оренди землі власниками земельних часток (пай)

складає більше 14 тис. що на 220 (або 1,1%) більше від рівня

2016 року.

 Середній відсоток орендної плати по укладених договорах

оренди становить 4,1 % від нормативної грошової оцінки

земельної ділянки (паю), що 0,6 % більше минулого року.

 Збільшення виплаченої орендної плати майже на 65 млн. грн

до рівня 116,5 млн. грн.

 Станом на 01.01.2018 року фактичний відсоток виконання

договірних зобов`язань від нарахованої суми орендної плати

складає 100 %.

 Надходження до сільських бюджетів від сплати податку з

фізичних осіб за отримані доходи від здачі в оренду земельних

паїв за 2017 рік склали 13,1 млн. грн..

Результати 
відповідають 
поставленій 

меті



IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН  ЇХ ВИКОНАННЯ

НАПОВНЕННЯ   БЮДЖЕТУ ТА ЗАЛУЕННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Завдання Результати виконання Оцінка ступеня досягнення 
мети/ причини невиконання

Забезпечення виконання 

бюджету  району по 

доходах та видатках 

загального фонду,  

виконання бюджету по 

надходженню власних 

доходів

Недопущення 

виникнення 

простроченої 

кредиторської 

заборгованості

Ефективне  

використання 

бюджетних коштів 

Залучення  додаткових  

ресурсів

Зведений бюджет району по загальному фонду за

2017 рік виконаний на 103,2% до планових

показників і становить 349,2 млн. грн..

Власних та закріплених доходів надійшло до

зведеного бюджету 68,4 млн. грн., або 120,5% до

затверджених показників, що більше проти 2016

року на 13,0 млн. грн.

 Бюджети 26 сільських рад виконані в повному

обсязі.

Забезпечено фінансування бюджетних установ та

закладів району на суму 330,3 млн.грн., з

врахуванням субвенцій з державного бюджету на

соціальний захист.

Відсутня прострочена кредиторська заборгованість

по виплаті заробітної плати та розрахункам за

енергоносії.

Додатково залучено більше 18 млн.грн. на

розвиток матеріально- технічної базі,

енергозбереження

Результати 
відповідають 

поставленій меті
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Зекономлено коштів  по процедурі  електронних 

закупівель “ProZorro”

367
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Всього 

зекономлено  

709,5 тис.грн. 

в .т.ч:
Освіта - 4,4%

ЦРЛ- 1,8%

Центр ПМСД-
2,6%

РДА- 7,7%

Культура-
0,8%

Соц.захист -
8,7%

Фінансове -
1,2%

Питома вага зекономлених коштів до 
запланованих видатків  у %



Залучено  додаткових  

фінансових ресурсів  

на розвиток району  

- 20 млн. грн.

Всього виділено 

13 млн.грн. на 

реалізацію 20 

проектів

Освіта -2 
проекти,

1256 тис.грн.
Центр ПМСД -

2 проекти, 
1000 тис.грн.

ЦРЛ  - 5 
проектів,

5057 тис.грн.

Відділення 
стаціонарного 

догляду - 2 
пр.,

300 тис.грн.

Водогони -
9 проектів,

5507 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам  на 

соціально-економічний розвиток
в 2017 році, тис.грн. 

субвенція на 
розвиток

територій - 13 
млн.грн.

кошти ДФРР –
1 млн.грн. 

кошти 14 конкурсу 
розвитку

територіальних
громад – 1 млн.грн.

кошти
населення на 

розвиток
інфраструкту…

спонсорська
та благодійна

допомога –
2,5 млн.грн.

Додаткові джерела фінансування, залучені 
у 2017 році,  млн.грн. 



Подані заявки на участь у Обласному 

конкурсі ТГ,  од.

Сума отриманих коштів  з обласного 

бюджету на конкурс, тис.грн.

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад
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Завдання Результати

Розвиток дошкільної 

освіти

Формування 

оптимальної мережі 

навчальних закладів 

100 % дітей 5-річного віку охоплено різними формами дошкільної освіти

88,2 %охоплено дітей віком від 3 до 6 років усіма формами дошкільної 

освіти  проти  85,4  %  у минулому році

Запроваджено відзначення у районі Всеукраїнського Дня дошкілля

Отримано відзнаку за участь в обласному конкурсі “Колискова пісня”

Підведення підсумків результатів роботи  колективів  дошкільних установ  в 

розширеному форматі    під час проведення районних заходів:  «Методичні 

знахідки-2017», «Творча скарбничка»  та інших

Реорганізовано навчальні заклади :

Куриловецьку ЗОШ І-ІІ ст. у Куриловецьку ЗОШ І ст.;

Лукомовчанську ЗОШ І-ІІ ст. у Лукомовчанську ЗОШ І ст.;

Телелинецьку ЗОШ І-ІІ ст. у Телелинецьку ЗОШ І ст.;

Біликовецький НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ст. дошкільний -

навчальний заклад»  у Біликовецький НВК «загальноосвітня школа Іст. -

дошкільний навчальний заклад»  

IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН  ЇХ ВИКОНАННЯ

ОСВІТА  

Функціонує 16 ДНЗ на 39 груп,  які відвідують 820 дітей

У  31 му закладі загальної середньої освіти району навчається 2991 учень



Підготовка закладів  до нового 

2017-2018 навчального року  



Завдання Результати

Розвиток 

матеріально-

технічної 

бази 

навчальних 

закладів

На проведення ремонтних робіт в ДНЗ використано 1160, 9 тис.грн. , в т.ч.

бюджетних коштів 1026,5 тис.грн.та залучено позабюджетних - 134,4 тис.грн.

Капітальні ремонти проведено у 10 ДНЗ та використано коштів у сумі 738,9 тис.

грн. (в т.ч. використано бюджетних коштів 643,4 тис. грн. та залучено

позабюджетних 95,5 тис. грн.).

У 31 загальноосвітніх навчальних закладах району на проведення ремонтів

використано 2 млн 687 тис. грн., в тому числі 2 млн.460 тис – на капітальні роботи,

залучено 1 млн.978 тис грн. – позабюджетних коштів.

Відремоновано дахи Потоцької та Жуковецької школах ( відповідно 125 та

155 тис.грн.).

Проведено заміну вікон Коростівецької та Олександрівської шкіл (209 та 200 тис.

грн.).

Замінено твердопаливний котел у Потоцькій школі на більш економічний та

енергоефективний, освоєно 50,0 тис. грн.

За кошти у сумі 70 тис.грн. в рамках перемоги у 14-му обласному конкурсі

проектів розвитку територіальних громад встановлено частину вікон в

Сербинівському навчально виховному комплексі



Завдання Результати

Забезпечення 

доступності та 

якості освіти, 

інклюзивне 

навчання, 

національно-

патріотичне 

виховання

Забезпеченість учнів 9-х класів підручниками

становить 100% (6343 примірників)

Забезпечено 100 відсоткове охоплення підвізу

дітей до навчальних закладів ( 445 учнів, із яких

- 383 підвозяться 11 шкільними автобусами, 62 –

найманим транспортом)

У 2017-2018 н.р. безкоштовним харчуванням

охоплено 1411(54%)учнів, у тому числі:

усі 1-4 класів – 1176, діти сироти - 10,

учні з малозабезпечених сімей - 154,

позбавлені батьківського піклування - 7,

воїнів АТО - 58, чорнобильців – 6,

85 відсотків школярів охоплені гуртковою

роботою, успішно забезпечується її координація, в

тому числі, районним будинком школярів та

юнацтва

Оздоровлено 990 дітей в пришкільних таборах з

денним перебуванням дітей

Проведено державну атестаційну експертизу

Сьомацької ЗОШ І-ІІ ст., Людавського НВК, ДНЗ

с.Сьомаки та с.Жуківці

IV. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2017 р.  ТА СТАН  ЇХ ВИКОНАННЯ

ОСВІТА  



Завдання Результати

Забезпечення 

доступності та 

якості освіти, 

інклюзивне 

навчання, 

національно-

патріотичне 

виховання

19 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, 3 

переможці обласного етапу мовно-літературних 

конкурсів

за підсумками участі в олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях нагороджено 392 учнів та вчителів на 

суму 100 тис. грн. на святі “Обдаровані діти –

гордість Жмеринщини” 

впроваджено нові Державні стандарти у 9 класах

проведено державну атестаційну експертизу 

Сьомацької ЗОШ І-ІІ ст., Людавського НВК, ДНЗ 

с.Сьомаки та с.Жуківці

проведено районний благодійний концерт «Молюсь 

за тебе, Україно!», зібрано  та передано для 

підтримки воїнів АТО 15 тис. 650грн

проведено більше 15 зустрічей з учасниками АТО

встановлено на фасадах навчальних закладів 4 

дошки героям АТО 

в навчальних закладах діють 2 музеї, 3 музейні 

кімнати

на базі загальноосвітніх навчльних закладів І -ІІІ ст. 

проведено військово-польові збори для учнів 11 

класів

Участь у І обласному Форуму українських 

патріотичних справ дітей та учнівської молоді “Ми 

– Українці!”



Робота  пришкільних таборів



Завдання   Результати 

Профілактичні 

заходи, 

спрямовані на 

раннє 

виявлення 

захворювань та 

диспансерне 

спостереження 

за пацієнтами

В 2017 році зареєстровано 1 випадок смерті однієї

дитини до року, що нижче до середньо обласного

показника

Зменшилась захворюваність на туберкульоз,

виявлено 23 випадки, но жодного випадку не

виявлено у занедбаному стані.

Захворюваність на онкологічну патологію виявлено

238 випадків 3 з яких у занедбаному стані.

Вихід на первинну інвалідність становить 29 осіб

на 10 тис. населення і цей показник також

зменшився, порівняно з аналогічним періодом 2016

року.

Постійно ведеться спостереження за особами, які

мають фактори ризику до таких захворювань, як

туберкульоз, онкологічні захворювання, цукровий

діабет.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  за 2017 рік – МЕДИЦИНА

Структура закладів охорони здоров'я району.

КУ «Жмеринська центральна районна лікарня» з госпітальною базою 240 ліжок з цілодобовим 

перебуванням хворих;

КУ «Жмеринський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» в складі 9 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини та 37 фельдшерсько - акушерських та акушерських пунктів;

КУ «Жмеринська районна стоматологічна поліклініка» з мережею кабінетів у сільській місцевості



Завдання   Результати 

Виконання Державної 

програми «Доступні ліки».

Забезпечення 

комп’ютерними місцями та 

медичною інформаційною 

системою лікарів загальної 

практики сімейної 

медицини

По програмі «Доступні ліки»

реалізовано рецептів на

загальну суму 1027 тис.грн., що

значно більше з виділених на

початку року 864 тис.грн.

Встановлені в Браїлівській,

Мартинівській, Станіславчицькі

АЗПСМ медицини КУ

«Жмеринський районний центр

первинної медико – санітарної

допомоги».



Завдання   Результати Причини 

невиконання

Покращення 

матеріально –

технічної бази:

КУ «Жмеринська 

центральна районна 

лікарня» 

-КУ «Жмеринський 

районний центр 

первинної медико –

санітарної допомоги»

Проведення реконструкції екстреної (невідкладної допомоги)

– освоєно 936,8 тис.грн

Реконструкція терапевтичного відділення із утеплення

фасаду з використанням енергозберігаючих технологій -

освоєно 1,1 млн.грн.

Капітальний ремонт та проведення благоустрою території

лікарні – освоєно 640 тис.грн.

Капітальний ремонт системи опалення (заміна газового котла

на твердопаливний) з застосування енергозберігаючих

технологій АЗПСМ с. Мартинівка, освоєно 400 тис.грн.

Реконструкція системи водопостачання та водовідведення,

реконструкція системи опалення, заміні вікон на

металопластикові АЗПСМ с.м.т. Браїлів, освоєно 600 тис.грн.

Відкриття АЗПСМ №2 м. Жмеринка в приміщені поліклініки

за адресою м. Жмеринка, вул. Добролюбова № 2 – 200

тис.грн. залучених коштів

Реконструкція стоматологічного кабінету в приміщені

АЗПСМ с. Станіславчик - 200 тис.грн.

Капітальний ремонт ФАП с. Коростівці - 70,0 тис.грн.

Виконано 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  за 2017 рік – МЕДИЦИНА



Реконструкція  терапевтичного і гінекологічного 

відділення КУ «Жмеринська ЦРЛ»

До Після



Проведення ремонтних робіт  у  закладах медицини



Енергоощадні системи опалення у медичних закладах 



Упорядкована  амбулаторія  загальної практики сімейної 

медицини № 2 ( колишня відділкова лікарня)



Приміщення ФАПу  с.Коростівці після ремонту



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ 

Завдання Результати

Поліпшити 
діяльність
творчих 

колективів, 
гуртків, 
студій, 

любительськи
х об’єднань 
та клубів за 
інтересами 

інших 
клубних 

формувань 

Міжнародному фестивалі – конкурсі сучасної хореографії  «Хочу стати зіркою 
України 2017» хореографічний колектив «Жмеринського районного будинку 
культури « - 1 місце;
Всеукраїнських  фестивалях та конкурсах :
Всеукраїнський фестиваль «Зірковий бум» - зразковий  хореографічний колектив 
«Жмеринчанка» - 2 та 3 місце
Всеукраїнському  святі сатири та гумору  імені Степана Руданського 
Всеукраїнський фестиваль автентичних колективів на приз Гната Танцюри –
народний фольклорний колектив « Кралиця» Носковецького сільського будинку 
культури
Всеукраїнський фестиваль «Великодня писанка»  
Всеукраїнський фестиваль борщу
Обласних  фестивалях – конкурсах:
Обласному конкурсі читців «Кобзар і Україна» - 3 місце
Обласному конкурсі «Музика літа» ВІА «Побратими» - 3 місце
Обласному святі «Народу вічний оберіг»
Обласному фестивалі «Скарби Поділля»
Традиційно проводяться заходи: різдвяні вітання трудових 
колективів;«Водохреща» ; «свято матері; «Свято вареників» ;Івана Купала;свято
фольклору «Прийшов до нас медовий Спас»;свято козацької сили та духу « 
Козацькі забави»

в районі  функціонує  100 закладів культури, в тому числі: 

51 клубний, 42 бібліотечних, 5 музеїв, Станіславчицька дитяча музична школа,

кіновідеомережа, 14 аматорських колективів



Культурно-мистецькі події у районі за  2017 рік 



Культурно-мистецькі події у районі у 2017 році 



Робота центральної районної бібліотеки ім.Вовкодава

Книговидавнича 

справа



Завдання Результати

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази

Проведено ремонтні роботи в  23  закладах культури на суму 1584,6 тис. грн., 

зокрема  місцевий бюджет – 1424,8 тис. грн.., інші джерела – 159,8 тис. грн.. 

Найбільші вкладення в ремонти проведено в  Телелинецький сільський клуб 

– 168,0 тис. грн.., Новоселицький сільський клуб - 235,1 тис. грн.; 

Кам’яногірський сільський Будинок культури – 123,3 тис.грн.; Жуковецький

сільський Будинок культури – 128 тис. грн.; Кармалюківський сільський 

Будинок культури – 183,1 тис. грн.

Загальна сума придбання в  заклади  культури становить 563,4 тис. грн. 

Придбано  сценічні костюми, одяг сцени,  театральні стільці, меблі, 

підсилювальну  апаратуру

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ 



Завдання   Результати

Найширше

залучення жителів 

району до 

регулярних  занять 

фізичною 

культурою та 

спортом

Протягом 2017 року було проведено понад 140 різноманітних спортивних 

заходів, в яких прийняло участь біля 6000 фізкультурників.  Найбільш 

масові – Чемпіонат Жмеринського району з футболу, «Козацькі забави», 

міні футбол, легка атлетика,  волейбол, баскетбол; 

Команди району приймали участь у обласних сільських спортивних іграх  

«Краще спортивне село». 

У спартакіаді  школярів, районних молодіжних сільських спортивних іграх 

беруть участь всі загальноосвітні заклади району І-ІІІ ступенів,  

Браїлівський технічний ліцей  та Чернятинський  коледж ВНАУ.  

Збірна  команда району  (смт. Браїлів) приймала участь в обласних 

сільських спортивних  іграх 2017 року серед сільських та селищних рад  

посівши  перше комплексне місце, а серед збірних команд районів 

вибороли друге місце та представляли Вінниччину на Всеукраїнських 

сільських спортивних іграх в Ворохті (7 місце) . 

Проведено 12 молодіжних заходів, де прийняло участь  понад 1500 молодих 

людей та дітей. 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  -

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

В районі функціонують: 

ДЮСШ  ( відділення у 6-ти села)    займаються  360  вихованців

22 спортивних зали, 16 футбольних полів, 83 спортивних майданчика, 

20 приміщень для фізкультурно-оздоровчих змагань



Традиційний  районний захід «Козацькі забави» 



Представники  Жмеринського району у Ворохті

Проведення різноманітних загань та  заходів



19 грудня 2017 року для дітей організовано захід до дня Святого 

Миколая, під час якого діти мали  можливість переглянути 

святкову виставку  та  отримати  солодкі подарунки

З нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 01 

червня 2017 р. було проведено районне свято для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей батьки 

яких загинули в ході проведення антитерористичної  операції, і  

Героїв Небесної Сотні в районному будинку культури. 

У святі прийняли участь 62 дитини

. Для них було організовано  розважальну програму. 

Під час свята всі діти отримали набори солодощів, а також  їм 

було надано  матеріальну допомогу на загальну суму 19964 грн

Організація заходів для дітей із вразливих категорій сімей



Організація змістовного дозвілля  для 

дітей із вразливих категорій сімей



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Завдання   Результати

Реалізація 

державних 

соціальних програм 

та  заходів. 

Нараховано і виплачено різних видів допомоги за 2017 рік – 57 млн. 356

тис.грн., що на 7,5% більше порівняно з минулим роком.

Одержують житлові субсидії 7734 сімей, з них: 5409 сімей одержують

субсидії на відшкодування витрат на оплату на житлово-комунальних послуг

та 2325 сімей - на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного

побутового палива. Протягом 2017 року звернулись за призначенням

житлових субсидій 2651 сім’ї. З початку року нараховано субсидій на

загальну суму 85027,0 тис. грн, що на 23,1% більше, ніж за відповідний

період 2016 року.

Прийнято 3952 заяви на проведення «монетизації» залишків невикористаних

сум субсидій. Нараховано та виплачено «монетизованих» залишків на

загальну суму 2671,2тис. грн. Заборгованості із даної виплати не має.

Ефективне надання соціальних послуг незахищеним верствам населення, вразливим 

категоріям сімей, дітей та молоді, молодим сім’ям, прийомним сім’ям, ДБСТ, молодим 

людям та дітям з функціональними обмеженнями сім’ям учасників антитерористичної 

операції та вимушених переселенців



На виконання постанови КМУ від 28.02.2015р. № 106 «Про 

удосконалення порядку надання житлових субсидій" в районі 

продовжено проведення широкої роз’яснювальної роботи серед 

населення, проведені наради з  головами та уповноваженими 

особами сільських та селищної ради, з соціальними працівниками 

територіального центру  по обслуговуванню одиноких 

непрацездатних громадян, пенсіонерів та інвалідів, з головами 

ветеранської організації сільських та селищної ради. 

Надруковані статті з роз’ясненнями в міськрайонній газеті 

«Жмеринський меридіан», на сайті райдержадміністрації  та 

прозвучали по ефірному радіомовленню «Обрій».

Вжиті заходи щодо доведення відповідної інформації до кожної 

сім’ї, а саме: фахівці управління соціального захисту населення 

проводять виїзди в населені пункти району з метою інформування 

населення про забезпечення громадян державною підтримкою при 

оплаті житлово-комунальних послуг

Спільна робота –

запорука 

дотримання 

якісних соціальних 

стандартів 



Завдання   Результати

Профілактика раннього 

соціального сирітства; 

виявлення та облік сімей, 

дітей та молоді, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах і 

потребують сторонньої 

допомоги; у разі 

необхідності здійснення 

соціального супроводу 

таких сімей.

Соціальне супроводження 

прийомних сімей та 

дитячих будинків 

сімейного типу. 

Соціальна та/або 

психологічна адаптація 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, 

На обліку центру сімей, що потрапили в складні життєві обставини

перебуває 180/14 сімей/осіб в них 398 дітей, з них за звітний період

32/2 сім’ї/особи 65 дітей перебували під соціальним супроводом, 138

сімей 333 дітей отримували соціальні послуги за карткою отримувачів

соціальних послуг. У 2017 році знято з обліку 14 сімей, у зв’язку із

подоланням складних життєвих обставин, що складає 8 % від

загальної кількості сімей (у 2016 році 8 сімей – 5%).

На обліку служби у справах дітей перебуває 97 дітей, із них 93 дітей -

в сімейних формах виховання, 4 дітей - в державних закладах. Таким

чином, сімейними формами виховання охоплено 96% дітей, що мають

правовий статус, і лише 4% - перебувають в закладах. Для порівняння

середньообласний показник влаштування дітей до сімейних форм

виховання становить 92,5%.

Протягом поточного року під соціальним супроводженням центру

перебувало три прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного типу в

яких виховуються та проживають 18 дітей (здійснено 14 відвідувань),

та 31 опікунська сім’я 42 дитини (здійснено 59 відвідувань),

соціальними послугами охоплено 100% сімей, щоквартально

проводяться групи зустрічі для прийомних батьків та батьків

вихователів.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 



Відвідини 

дитячого 

будинку 

сімейного типу

Робота комісії з 

прав дитини –

піклування про 

кожну маленьку 

особистість

Проведення 

семінарів та  

тренінгів для  

піклувальників 



Завдання   Результати

Соціальна 

та/або 

психологічна 

підтримка 

учасників 

антитерористич

ної операції , 

організація 

надання їм 

допомоги з 

урахуванням 

визначених 

потреб.

У жмеринському районі проживає 360 учасників антитерористичної операції.

336 учасникам АТО встановлено статус «учасника бойових дій» та видані

відповідні посвідчення, 10 членам сімей загиблих в ході проведення

антитерористичної операції встановлено статус, видані посвідчення «члена сім'ї

загиблого військовослужбовця» та призначені відповідні пільги та компенсації.

9 особам з числа військовослужбовців учасників АТО встановлено

інвалідність та відповідно до ст. 7 Закону України “Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту” встановлено статус «інваліда війни», призначені

відповідні пільги та компенсації.

20 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби,

виплачена допомогу у розмірі середньої заробітної плати на день звільнення на

загальну суму 36,4 тис. гривень.

11 учасників АТО оздоровлено в санаторно – курортних закладах, 8 учасників

АТО пройшли навчання та отримали водійські права категорії «В».

Підприємствами району різних форм власності взято шефство над кожною

сім’єю загиблого учасника АТО та демобілізованими учасниками АТО.

Діти загиблих учасників АТО забезпечені безкоштовним оздоровленням та

відпочинком.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 



Завдання   Результати

Соціальна 

та/або 

психологічна 

підтримка 

учасників 

антитерористи

чної операції , 

організація 

надання їм 

допомоги з 

урахуванням 

визначених 

потреб.

До штатного розпису Жмеринського РЦ СССДМ

введено посаду практичного психолога, та

передбачено фінансування у 2017 році, з

01.03.2017р. прийнято працівника відповідного

напряму.

Проведено інформаційні групи зустрічі з

учасниками АТО та членами їх сімей у кожній

сільській та селищній раді району, індивідуальною

роботою охоплено 139 осіб.

В Жмеринському РЦ СССДМ працює кабінет

першої психологічної допомоги учасникам АТО.

7 учасників бойових пройшли курси навчання   в 

ТОВ «Вінницький обласний авто учбовий комбінат»  

за професію водія з посвідченням категорії «В».  

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 



Проведення   прийому громадян з особистих питань та 

прийому громадян  за місцем  їх проживання



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 рік 

соціальний  захист населення 

Жмеринський  центру соціального обслуговування

працює 75 штатних працівників. 

В стаціонарному відділені в середньому перебуває 30  осіб,  

Соціальним супроводом  забезпечено  1300  осіб



Відділення стаціонарного 

догляджу  постійного або 

тимчасового проживання в 

смт.Браїлів після 

капітального ремонту



Побудовано  та реконструйовано  72   км мереж водогонів по  восьми  населених пунктах району, а 

саме: смт. Браїлів, с.Біликівці, с.Дубова, с.Кам’яногірка, с.Людавка, с.Лука Мовчанська, с.Мовчани,  

с.Телелинці та проведено реконструкцію  каналізаційних  мереж  в селищі Браїлів

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

Окремі показники розвитку району  у 2017  році 

Будівництво  та реконструкція мереж  водогонів  по 

Жмеринському району  за 2016-2017 роки, млн.грн.,

Побудовано у  2016  році – 56 к, у  2017  км мереж
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1

2

3

4

виконання робіт з розчищення  водойми в с. Почапинці , 

168,6 тис. грн.

заліснення  території району на площі 41 га 

реалізація природоохоронних заходів на суму  242 тис.грн.

розчистка та відновлення природних комплексів  парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва  в смт. Браїлів  та 

с.Чернятин

завершено перезатарення 70 тон невідомих заборонених 

та непридатних до використання хімічних засобів захисту 

рослин на суму 93,2 тис.грн.

запровадження системи поводження з твердими 

побутовими відходами , будівництво площадок під 

сміттєві баки в с. Жуківці

5

6

Заходи, проведені протягом 

2017 року у напрямку сталого 

природокористування 

та  екологічної  безпеки

Перезахоронення  

хімічних засобів 

захисту рослин



Проблемні питання Причини 

виникнення

Пропозиції щодо вирішення

питання

Не прогнозованість  темпів економічного розвитку  та  

інвестування,  і як  наслідок невизначеність із  

наповненням бюджетів  району  та сільських рад

- не прогнозованість роботи  промислових та 

аграрних підприємств району 

- невизначеність основного кола  бюджетоутворюючих 

підприємства через  утворення ОТГ 

- повне  зупинення виробничої діяльності   

найбільшого  промислового підприємства району ДП 

«Укрспирт» Мартинівське місце провадження 

діяльності

Недостатнє фінансування галузей освіти,  охорони 

здоров'я, культури та інших і недостатній рівень   

матеріально – технічного забезпечення  установ та 

закладів  району;

Застаріла та недорозвинена інфраструктура, в тому 

числі  аварійні електромережі,  пошкоджене  дорожнє 

покриття і т.ін, відсутність містобудівної документації 

Зміни  

законодавчого 

поля,  простої 

промислових 

підприємств,  

постійна  зміна  

структури 

ринків  збуту,  

збільшення 

тенденції  щодо 

виходу 

одноосібників у 

аграрній сфері. 

Як наслідок –

нестабільність  

бюджетних 

надходжень, 

недостатність 

коштів на  

капітальні 

видатки

Максимальне сприяння всім

сферам бізнесу, у

недопущені подальшого

скорочення темпів

економічного росту.

Вирішення на державному

рівні проблеми розвитку

спиртової галузі в цілому та

відновлення виробництва

ДП «Укрспирт»

Мартинівське місце

провадження діяльності.

Залучення додаткових коштів

з державного / обласного

бюджетів, прийняття

активної участі у грандах та

різноманітних проектах,

залучення меценатів та

спонсорів та спрямування їх

на капітальні вкладення та

розвиток інфраструктури.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА 

НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ



Стійкий розвиток  економіки 

району – як основи  для 

наповнення  бюджету

Створення умов для 

здобуття якісної освіти,  

всебічного духовного, 

культурного та фізичного  

розвитку особистості  

Створення умов для переходу центру сімейної медицини на 

прямі взаємовідносини  з національною службою охорони  

здоров’я України,,надання медичної  допомоги населенню 

у  відповідності до сучасних вимог  

Ефективне надання соціально-адміністративних послуг 

незахищеним верствам населення, вразливим 

категоріям сімей, дітей та молоді, молодим сім’ям, 

прийомним сім’ям, сім’ям учасників антитерористичної 

операції та вимушених переселенців

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

Розвиток  інфраструктури   району та 

територіальних громад   

енергоефективність, стале 

природокористування  

Результат - соціально-гуманітарна; економічна; безпека життєдіяльності 

людини, всебічний розвиток особистості та розвиток громадянського 

суспільства 

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і 

територій району від можливих надзвичайних ситуацій, 

приведення  у належний  технічний стан  захисних споруд 

цивільного захисту, екологічна  безпека



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)

Недопущення 

спаду  обсягів    

промислового 

та  аграрного 

виробництва як  

бази 

оподаткування  

для наповнення  

бюджету 

Вивчення проблемних питань та обговорення перспектив 

розвитку промислових  та сільськогосподарських 

підприємств.

Організація проведення робочих зустрічей, засідань 

«круглих столів»   із керівниками  підприємств району.

Сприяння відновленню  виробництва промислової продукції 

на  ДП «Укрспирт» Мартинівське місце провадження 

діяльності.   

Супровід та сприяння реалізації  інвестиційних проектів на 

території району

Забезпечення перевиконання бюджету,  ефективне  

використання  коштів,  в  точу числі  з використанням 

системи «Прозоро»

Постійно протягом 

року 

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком  «економічний розвиток та  бюджетна політика» 



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)

Сприяння 

залученню 

інвестицій в 

промисловість  та 

аграрну  сферу 

району 

 Завершення реконструкції приміщення колишньої

хутрової фабрики на території Леляцької сільської ради та

промислове вирощування та реалізація креветки.

 ПрАТ «Чернятинське пиво» - з метою відновлення

виробництва пива провести реконструкцію бродильно-

лагерного відділення із повною заміною чанів. Орієнтовна

вартість даного проекту становитиме близько 270,0 тис.грн.

 ТОВ «Швейна фабрика «Браїлівчанка» – впровадження

заходів з енергоефективності (утеплення фасадів фабрики) .

Орієнтовна вартість проекту – 100,0 тис.грн.

 ФГ «НІК-ВЕТ» - реконструкція тваринницьких

приміщень для виробництва молока на 400 гол/місць та

реконструкція свиноферми на 500 гол/місць смт.Браїлів.

Протягом 2018 

року

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком  «економічний розвиток та  бюджетна політика» 



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)

Реалізація державної 

політики у сфері захисту 

населення і територій 

району від можливих 

надзвичайних ситуацій, 

приведення  у належний  

технічний стан  захисних 

споруд цивільного 

захисту, 

екологічна  безпека

продовження  навчання  населення по попередженню  

та  діям під час виникнення надзвичайних ситуацій 

згідно плану комплектування;

здійснення систематичного контролю за станом 

захисних споруд та їх готовністю до використання за 

призначенням;

передбачення видатків з районного бюджету на 

попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій та подій не менше 1% від  затвердженого 

обсягу бюджету.

Протягом 2018 

року

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком  «Реалізації  державної політики  у сфері  безпеки»



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

За напрямком «Соціальний  захист»

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)

Соціальна підтримка 

учасників АТО та 

переселенців

Проведення  робити  з 

забезпечення виконання  

державних програм  

соціального захисту 

Соціальний супровід   

сімей/ громадян   що 

потребують  захисту 

(всіх категорій) 

стовідсоткове охоплення громадян і сімей даної категорії

соціальними послугами, забезпечення

реінтеграції/адаптації до суспільного життя в мирний час

100-відсоткове опрацювання всіх звернень та заяв,

якісне і вчасне нарахування виплат та їх перерахування

одержувачам., відсутність скарг

залучення соціальних партнерів до вирішення

проблемних питань, які виникають у сім’ях вразливої

категорії. Розгляд всіх сімей району, що перебувають в

складних життєвих обставинах на засіданнях опікунських

рад з метою розподілу завдань між суб’єктами соціальної

роботи для успішного подолання складних життєвих

обставин збільшити кількість сімей знятих х обліку

центру в зв’язку із подоланням складних життєвих

обставин до 15 %.

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ 

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

Забезпечення 

надання 

високоякісних 

медичних 

послуг

Приведення у відповідність матеріально – технічної бази. 

Забезпечення комп’ютеризованими робочими місцями та 

медично – інформаційною системою лікарів загальної практики 

сімейної медицини.

Приведення у відповідність мережі закладів охорони здоров'я 

первинної ланки.

Укладання  декларацій сімейних лікарів з пацієнтами. 

Дотримання в процесі  лікування хворих локальних протоколів 

діагностики та лікування  найбільш  поширених хвороб;

Сприяння реалізації заходів щодо забезпечення  населення  

лікарськими засобами при гіпертонічній хворобі, хворих на   

цукровий діабет ІІ типу, бронхіальної астми за  референтними  

цінами,  депресивних станів, хвороб шлунково-кишкового 

тракту,  анемій  в  першому триместрі вагітності;

Сприяння  забезпечення  медичними препаратами  жителів  

сільської місцевості з залученням  до реалізації працівників 

ФАПів як представників  аптечних закладів.  

Протягом 2018 

року



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК -

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ 

Покращення матеріально – технічної бази  лікувальних закладів 

проведення реконструкції приміщення 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини смт. Браїлів (заміна покрівлі, 

утеплення фасаду, капітальний ремонт 

внутрішніх приміщень), орієнтовна 

вартість робіт становить  2500,0 тис.грн.;

проведення реконструкції приміщення 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Мартинівка (покрівля, 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень, 

утеплення фасаду), орієнтовна вартість робіт 

становить  3500,0 тис.грн.;

проведення реконструкції приміщення 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Носківці орієнтовна вартість 

робіт становить  1500,0 тис.грн

проведення реконструкції  нового 

приміщення амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини с. 

Почапинці, орієнтовна вартість робіт 

становить  320,0 тис.грн.;

проведення  реконструкції 

хірургічного відділення КУ 

«Жмеринська центральна  районна 

лікарня», орієнтовна вартість робіт 

становить  1450,0 тис.грн.;

проведення реконструкції травматологічного 

відділення КУ «Жмеринська центральна  

районна лікарня», орієнтовна вартість робіт 

становить  1450,0 тис.грн

проведення реконструкції головного 

корпусу та поліклініки  КУ 

«Жмеринська центральна  районна 

лікарня», орієнтовна вартість робіт 

становить  8000,0 тис.грн

продовження робіт  з реконструкції 

амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини №2



Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з кількісними та якісними 

показниками, які планується досягти 

Забезпечення 

високих 

стандартів 

навчання, 

створення  

сучасних 

навчальних 

програм, 

подальше 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

навчальних 

закладів, 

реалізація 

обласних та 

районних 

програм в галузі 

освіти

• Створення оптимальної освітньої мережі з урахуванням об'єднання

територіальний громад

 забезпечення повноцінного функціонування освітніх округів, створення

умов для допрофільного та профільного навчання учнів;

 продовження роботи щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних

закладів району;

 вжиття заходів щодо створення опорних шкіл;

• Підвищення енергоефективності, приведення протипожежного стану

будівель ЗНЗ у відповідність до діючих норм

• Зміцнення матеріально технічної бази закладів освіти

 забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів довідковою літературою,

демонстраційними таблицями, дидактичними матеріалами, інструментами,

приладами, моделями, технічними засобами навчання;

 поетапна заміна та оновлення меблів для навчальних закладів району

відповідно до потреб;

 поетапна заміна на енергозберігаючі прилади внутрішнього та зовнішнього

освітлення в усіх установах освіти;

 продовження робіт по підключенню шкільних закладів до мережі Інтернет;

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком  «освіта» 



 вжиття заходів щодо охоплення дошкільною освітою 80% дітей

відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною

освітою дітей п’ятирічного віку;

 забезпечення якісного підвезення учнів та педпрацівників до

навчальних закладів сіл, в тому числі придбання одного шкільного

автобуса;

 забезпечення якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного

оцінювання;

 впровадження у навчальний процес нових державних стандартів

підготовки кваліфікованих робітників та проведення атестації

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільного навчальних закладів

згідно затвердженого графіку;

 забезпечення позашкільного навчального закладу відповідно до їх

освітніх потреб програмно-методичним супроводом;

 розширення мережі гуртків

 організація проведення науково-практичних конференцій, семінарів,

засідань за «круглим столом» з проблем виявлення і підтримки

обдарованої молоді;

 створення умов для проведення районних предметних олімпіад,

конкурсів, турнірів, фестивалів;

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком  «освіта»  - організаційно – методичні  завдання 



 проведення реконструкції  котельні  Мартинівського ДНЗ із встановленням 

котла  на  твердому  паливі в с. Мартинівка Жмеринського району, 

Вінницької області, загальною вартістю  474,5 тис.грн.;

 проведення капітального ремонту  системи   опалення КЗ «Дошкільний 

навчальний  заклад (ясла-садок) «Веселка»» с.Носківці, Жмеринського 

району;

 завершення  реконструкції  ДНЗ «Сонечко» с.Стодульці, залишкова  

вартість робіт - 150,0 тис.грн.

 заміна дверей та вікон на  металопластикові в дошкільному  дитячому 

закладі  «Черешенька» с.Олександрівка;

 проведення капітального ремонту  їдальні Браїлівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 проведення капітального ремонту в частині заміни вікон на 

металопластикові по Мартинівській, Олександр івській, Носковецькій

ЗОШ І-ІІІ ст., Браїлівській, Жуковецькій ЗОШ І-ІІ ст.; 

 проведення робіт з утеплення фасадів та заміни покрівлі по 

Станіславчицькій та Мартинівській ЗОШ І-ІІІ ст.;

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком  «освіта» - капітальні  видатки 
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фізична культура та спорт.

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з кількісними та 

якісними показниками, які планується досягти 

Створення сучасної 

матеріальної бази 

розвитку фізичної 

культури та спорту, 

залучення спонсорських 

коштів і інвестицій у 

розвиток фізичної 

культури і спорту

покращення роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом 

здійснення поступової модернізації її матеріально-технічної бази, 

облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем;

забезпечення розширення мережі спортивних секцій, оздоровчих груп 

для різних вікових категорій населення, у тому числі у сільській 

місцевості;

здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд  різних 

типів в населених пунктах району;

сприяння  будівництву в населених  пунктах  району   сучасних 

комплексних спортивних майданчиків, майданчиків з тренажерним 

обладнанням, велосипедних доріжок

прийняття  активної участі  в обласних, Всеукраїнських, 

Європейських змаганнях, добиваючись найкращих результатів

проведення районних спортивних ігор  та  змагань різної

направленості  для різних вікових груп
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фізична культура та спорт.

проведення реконструкції 

спортивно-оздоровчого 

комплексу «Авангард» по 

вул. Козацька,3 в смт. 

Браїлів, Жмеринського 

району, Вінницької області. 

Загальна  кошторисна 

вартість  об’єкта становить 

24,4  млн.грн

завершення  реконструкції  

існуючих приміщень 

спортивного залу по вул.Леніна, 

30 корпус №3  в с. Станіславчик

проведення 

реконструкції 

фізкультурно-

тренажерного залу в 

с.Кацмазів

облаштування майданчика та 

придбання обладнання  для 

встановлення  дитячо-спортивного 

ігрового комплексів в селі Мала 

Жмеринка  та  встановлення  дитячого 

майданчика  в селі Щученці

завершення будівництва спортивного 

майданчика (футбольних полів) в 

с.Слобода Межирівська, с.Кармалюкове

та с.Леляки



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)

Подальший розвиток культури 

і мистецтва, збереження 

культурної спадщини

Удосконалення та поліпшення 

діяльність творчих колективів, 

гуртків, студій, любительських 

об’єднань та клубів за 

інтересами інших клубних 

формувань

1.  Комплекс  заходів, спясований на  

зміщнення матеріально - технічної бази

культурних закладів району

2. Прийняти участь у фестивалях, 

конкурсах, мистецьких проектах . ровести 3 

дитячих  районних конкурси,               4 

державні свята, професійні свята, 

фестивалі.

3. Оновлення програмного забезпечення

звуко- та відеотехніки. 

4. Поповнення бібліотечного фонду 

сучасною українською літературоюВідбір 

та закупівля літератури

4 кв. 2018 р.

1-4 квартал 2018 р.

1-4 квартал 2018 р.

2-3 квартал 2018 р.

1-3 квартал 2018 р.

VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

За напрямком «всебічний духовний  розвиток  особистості»



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

За напрямком «Всебічний духовний  розвиток  особистості»

комп’ютеризація бібліотек та 

реалізація програми Глобальні 

Бібліотеки «Бібліоміст-Україна» 

проведення капітального ремонту 

фасадів Комунального закладу 

«Станіславчицька дитяча музична 

школа», за адресою: вулиця Радянська,3  

село Станіславчик, Жмеринського 

району, Вінницької області,  вартість 

робіт  становить 275,9 тис. грн

проведення  реконструкції 

внутрішньої системи  газопостачання 

нежитлового приміщення 

комунального закладу «Жмеринська 

центральна  районна  бібліотека» по 

вул. Соборній ,3 в м. Жмеринка 

Вінницької області,  загальною 

вартістю 31,6 тис. грн

проведення капітального ремонту частини 

приміщень будівлі в яких розміщується  

Комунальний заклад  «Музей 

П.І.Чайковського і Н.Ф.Фон-Мекк», за   

адресою: вулиця Чайковського,13,  смт. 

Браїлів, Жмеринського району, Вінницької 

області, загальна  вартість  робіт становить 

1245,1 тис. грн

проведення капітального ремонту  стін та 

стелі в глядацькій залі  будівлі 

Комунального закладу  «Жмеринський  

районний будинок  культури», за  

адресою: вулиця Грушевського, 23, місто 

Жмеринка, Вінницької області, загальною 

вартістю робіт 236,1 тис.грн

проведення капітального ремонту, 

реконструкцій у  10-ти  закладах 

культури Жмеринського району



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК

за напрямком   «розвиток інфраструктури» 

сприяння  будівництву  водогонів та реконструкції 

мереж водопостачання по населених пунктах 

району: смт.Браїлів, с. Сьомаки,  с.Носківці, 

с.Кудіївці,   с.Олександрівка, с.Зоринці, с. 

Станіславчик, с. Тарасівка

будівництво  артезіанської  свердловини 

та водопровідної мережі с.Петрані

Вартість будівництва - 830,0 тис.грн

опрацювання  з територіальними 

громадами району питання щодо  

отримання в разі потреби  бюджетних 

позичок на реалізацію проектів з 

реконструкції систем водопостачання в 

рамках обласної програми «Питна вода»;

реконструкція ліній 

електропередач з заміною  опор 

по населених пунктах району, 

проведення реконструкції мереж зовнішнього 

вуличного освітлення по населених пунктах 

району: с. Біликівці, с. Лопатинці, с.Кам’яногірка,  

с.Кацмазів, с.Курилівці, с.Новоселиця, с.Леляки, 

с.Тартак,  с. Мала Жмеринка, с. Подільське,  с. 

Кудіївці,, с.Олександрівка, с.Потоки,  с.Телелинці

капітальний ремонт  мереж вуличного 

освітлення  мікрорайону  «Козачівка»  

смт.Браїлів , кошторисна вартість  

проекту – 195,5 тис.грн. 



ЖМЕРИНСЬКА 

РАЙОННА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ

Краще майбутнє -

в наших руках!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


