
 

 Звіт голови райдержадміністрації за підсумками 

роботи в 2017 році та пріоритетні напрямки діяльності 

в 2018 році.   

 

  Сьогодні ми підводимо підсумки року, що минув, та 

представляємо  розроблену  Карту пріоритетів та цілей  по  

Жмеринському району.  

Безумовно, метою роботи районної  державної 

адміністрації є забезпечення виконання на території 

району  державної політики у всіх  галузях, що у підсумку 

створює умови для поліпшення життєдіяльності 

населення та підвищення його добробуту. 

 

 

Основні напрямки  роботи  адміністрації у 2017 році 

ґрунтувались на  принципах втілення в життя  реформ, 

ініційованих Президентом та  Урядом України їх 

практичної реалізації, виконання стратегічних  документів  

державного рівня,  Стратегії регіонального розвитку  

Вінницької області на період до 2020 року,  Програми  

економічного і соціального розвитку району на 2017 рік, та 

були  в першу чергу спрямовані на всебічне задоволення   

прав і свобод  громадян,   їх матеріальних та духовних 

потреб.  
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Для  здійснення   основних    галузевих повноважень в  

структурі адміністрації  діють відповідні управління 

відділи, сектора, що наведено  на слайді.  

  Загальна  штатна чисельність   працівників  становить  

107 одиниць, з них  апарат - 26  одиниць,  структурні 

підрозділи  -  81 одиниця. Структура та  штатний  розпис  

відповідають вимогам Закону  України  «Про державну 

службу». 

  

Звіт про проведену роботу  пропоную розглянути в 

рамках представленої карти пріоритетів. 

 

 Робота  райдержадміністрації в  2017 році  була 

спрямована  на  виконання  ряду завдань та  заходів в 

економічній, соціально-гуманітарних сферах, у сфері 

природокористування та безпеки  життєдіяльності людини.  

   

 Враховуючи реалії та виклики сьогодення   

надзвичайна увага приділялась  забезпеченню  безпеки  

життєдіяльності району.   

Проведено  19 засідань районної комісії з питань 

техніко – економічної  безпеки та  надзвичайних ситуацій ,  

діє Комплексна оборонно-правоохоронна програма 

“Безпечна Жмеринщина – взаємна відповідальність».  

Протягом року позитивну роботу нашого району  у  

цьому напрямку  неодноразово відзначено  на  рівні  

області.  ( слайди).   
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З метою набуття практичних навичок і вмінь, у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, протягом року було 

організовано і проведено ряд заходів, зокрема День 

Цивільного захисту, Тиждень безпеки дитини, Місячник 

цивільного захисту.  

Згідно Плану комплектування навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Вінницької області  у 2017 ріці пройшли підготовку керівні 

кадри та фахівці підприємств та установ  району у 

кількості 87 чоловік. 

 

 За кошти районного   бюджету  було   придбано  18 

комплектів   бойового спеціального  захисного одягу для 

Жмеринського районного сектору Головного управління 

Державної служби надзвичайних ситуацій. Окрім цього, на 

підтримку служби МЧС  було виділено та профінансовано  

80 тисяч грн. 

 

 Адміністрацією налагоджено  належну співпрацю  з 

військовим комісаріатом, результатом якої є стовідсоткове 

виконання плану поставлених завдань щодо призову  

громадян на строкову військову службу та майже 100 -  по 

найму на службу за контрактом. На підтримку діяльності  

військового комісаріату у минулому році  було спрямовано  

75  тисяч грн.  

 



 

4 

 

 Не залишається поза нашою увагою і підтримка  

силових структур. Загальна сума коштів, що виділені з  

районного бюджету на потреби цих організацій становить 

130 тисяч гривень.  

 

Наразі  більш конкретно по напрямкам роботи:   

 

Промисловий комплекс району представлений 9-ма 

промисловими підприємствами, структуру промисловості 

району наведено на слайді.  

За 2017 рік промисловими підприємствами району  

вироблено  продукції  на суму майже 55 з половиною  

мільйонів гривень, що більше  у порівнянні з 2016 роком 

на 11 відсотків. 

Реалізовано продукції у відпускних цінах на суму 167 з 

половиною   мільйонів гривень, що  на 52 % більше ніж  за 

минулий рік.  

 

За 9 місяців 2017 року в 2,3 рази збільшено обсяг  

освоєних капітальних інвестицій підприємствами та 

організаціями району, що становить більше 80-ти 

мільйонів  гривень.  

Головним джерелом інвестування  залишаються власні 

кошти підприємств та організацій.  
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Найвагомішу часту капітальних інвестицій освоєно 

підприємствами виробничої сфери в матеріальні активи: це 

будівлі, споруди, машини, обладнання та транспорті  

засоби.  

В сільськогосподарській  галузі  більше мільйона  

гривень  вкладено у переобладнання тваринницьких 

комплексів  для утримання поголів’я  свиней.  Значна сума 

капітальних вкладень освоєна у  бюджетній сфері. 

 

 Важливу роль в економіці району відіграє мале і 

середнє підприємництво, його підтримка і розвиток  є 

одним із пріоритетних завдань кожної територіальної 

громади.   

За даними моніторингу на  початок 2018 року у сфері  

малого і середнього бізнесу району зареєстровано  929 

суб’єктів підприємництва, з яких 232 юридичні особи та  

697 фізичні особи – підприємці. У 2017 році започаткували 

власну діяльність 107 суб’єктів господарювання,  з яких 10 

– юридичні особи  та 97 – фізичні особи-підприємці. 

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від 

діяльності  суб’єктів   малого підприємництва становить  

більше 51-го мільйону  гривень,  а  до місцевих  бюджетів 

майже  тридцять  мільйонів.   

Торгівельні послуги надають 197 об’єктів, з яких: 171  

магазин, 7 АЗС  та 5 аптек, в тому числі одна ветеринарна,  

а також 20 закладів громадського харчування. Загальний  

обсяг роздрібного  товарообороту  в порівняних цінах зріс   

майже на 90 %. 
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Агропромисловий комплекс  є одним із найбільших і 

важливих секторів економіки району. Від ефективності 

роботи цієї галузі залежить соціально-економічна ситуація 

в районі, робота переробних підприємств та інших галузей, 

рівень і якість життя населення. 

 

Основу агропромислового комплексу району 

складають 99 сільськогосподарських підприємств різних 

організаційно-правових форм господарювання, з них: 

приватних підприємств – 14 одиниць, товариств – 17,  

фермерських господарств – 67. 

Агропідприємства мають в обробітку площу в розмірі   

46,5 тис. гектарів ріллі, з них  40 % ріллі обробляється ТОВ 

«Курланд» та ТОВ «Агротал». 

 Частка фермерських господарств в структурі 

використання ріллі становить 17 відсотків.   

Крім того в районі  8 тис. гектарів  або 12 % від усієї 

площі ріллі обробляється населенням. 

  

У галузевій структурі сільського господарства 

провідне місце належить рослинництву, валова продукція 

даної галузі в середньому складає 93 %.  

Перевага надається вирощуванню зернових культур, а 

саме озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, гороху та  проса, 

з технічних культур вирощують озимий та ярий ріпак, сою, 

соняшник.  
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Посівна площа сільськогосподарських культур в 2017 

році становила  44 тисячі гектарів . 

Сільськогосподарськими підприємствами району  було 

вироблено 146 тисяч тонн  зернових культур, середня 

урожайність склала  майже 60 центнерів  з гектару. 

Під урожай 2018 року посіяно озимих зернових 

культур на площі  11 тисяч  600  гектарів, (115 % до 

прогнозу при обласному показнику 92,8 %). 

В доброму стані перебуває більше половин сходів 

озимих зернових культур, в задовільному – 40 відсотків. 

Підготовлено  ґрунту на зяб на площі  30 тисяч гектарів 

(100 % до прогнозу). 

 

 Галузь тваринництва  представлена в п’яти  

сільськогосподарських підприємствах району, з них по 

одному займаються скотарством, вівчарством та 

птахівництвом,  два підприємства – свинарством.  

 

За 2017 рік в усіх категоріях господарств вироблено 22 

з половиною тисячі тон молока та майже 7 мільйонів  штук 

яєць,  що на  7,4 % більше ніж у минулому році .  

 

В усіх категоріях господарств нараховується біля п’яти 

тисяч  голів великої рогатої худоби та біля 7 тисяч голів  

свиней. Чисельність свинопоголів’я зросла на дві з 

половиною тисячі.  
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  По району зареєстровано більше 14 тисяч  договорів 

оренди земельних паїв, розмір нарахованої  орендної плати 

відповідно до договорів становить 36 з половиною 

мільйонів  гривень. Виконання  договірних  зобов’язань  

стовідсоткове.    

 

Середній відсоток орендної плати по укладених  

договорах офіційно становить 4,1 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки (паю), що на 0,6 % 

більше минулого року. Проте фактична виплата складає 

орієнтовно 10 %. 

 

Протягом минулого року особлива увага приділялась 

питанням наповнення і виконання бюджету,  

фінансуванню захищених статей,  спрямування видатків на  

розвиток  галузей, пошук додаткових джерел фінансування  

проектів,  окремих  заходів.  

Зведений бюджет Жмеринського району по 

загальному фонду за  2017 рік виконано на 103 відсотки  

що складає  майже  350  мільйонів,  що більше проти 2016 

року на  62 мільйони гривень. 

Власних та закріплених доходів за 2017 рік надійшло  

до зведеного бюджету району  більше 68 мільйонів,  що 

більше 2016 року на 13  мільйонів. 
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На проведення видатків за 2017 рік спрямовано 330 

мільйонів  гривень, що становить 109 % до затвердженого 

плану.  

На виплату заробітної плати з нарахуваннями 

спрямовано  149  мільйонів, прострочена кредиторська 

заборгованість відсутня. 

 

Всі структурні  підрозділи райдержадміністрації та 

установи,  що фінансуються  з районного бюджету 

запровадили процедуру  електронних закупівель,  

використовуючи при цьому систему «Рrozorro».  

Як результат, зекономлено майже 710 тис.грн 

бюджетних  коштів. Найбільша економія в галузі освіти –  

367 тис.грн. та в  медицині – 325 тис.грн.   

  

Позитивна динаміка виконання бюджету стала 

вагомою складовою виконання тих завдань і планів, що  

були визначені  у  2017 році.  

 

Крім того, докладено  чималих зусиль для залучення  

всіх можливих  ресурсів, які спрямовувались на  розвиток  

галузей району. 

 

У  результаті   додатково залучено  з різних  джерел та 

освоєно більше ніж 20-ть мільйонів гривень, зокрема:  
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-13 млн грн - кошти субвенції з державного  бюджету 

на соціально  - економічний розвиток окремих територій; 

- 2 млн.грн. -  кошти проектів та грантів 

-  два з половиною  мільйони -  спонсорська допомога 

-  два мільйони 700  тисяч -  кошти  громад  

 

Район  активно  приймає участь  в  різних конкурсах та 

грантах. Для участі в  14-му  обласному конкурсі проектів 

розвитку територіальних громад у  2017 році було подано 

27 проектів,  з яких визнано переможцями  -  8, на суму   

750 тис.грн.  Окрім того,  два проекти стали переможцями  

по екологічному  напрямку  з сумою фінансування 240 

тисяч гривень.  

Традиційно  приймаємо  участь  у  конкурсному 

відборі проектів та програм, що фінансуються з 

державного фонду регіонального розвитку, у  2017 році з 

цього фонду  нами  отримано та освоєно мільйон гривень.  

 

Основні напрямки використання  додаткових ресурсів 

-  енергозбереження  (майже третина  залучених коштів) ,   

капітальні ремонти та реконструкції, розвиток 

інфраструктури  району.  

Більш  детально про реалізацію цих проектів і програм  

я  зупинюсь,  характеризуючи окремі галузі. 
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Освітянська галузь:  

  Протягом року було забезпечено динамічний 

розвиток галузі освіти. У 2017 році в  районі функціонував 

31 загальноосвітній навчальний заклад, в тому числі: 8 

закладів І-ІІІ ступенів, 15 – І-ІІ ступенів, 3- І ступеня, 5 

навчально виховних комплексів, 16 дошкільних 

навчальних закладів та 1 позашкільний навчальний заклад.  

 

Першочергова увага була спрямована на збереження 

існуючої мережі дошкільних закладів,  покращення умов 

для розвитку та виховання в них дітей дошкільного віку. 

У дошкільних  навчальних закладах функціонує 39 

груп, які відвідують 820 дітей віком від півтора до 7 років. 

Забезпечено 100%  охоплення дошкільною освітою дітей 

шестирічного   віку.   

З 352 дітей віком від 5 до 6 років  садочки відвідує 244 

особи (69 %), решта - групи при освітніх закладах. 

Педагогічним патронатом на добровільних засадах 

охоплено  114 дітей віком від 3 до 5 років.  

 

У 2017-2018 навчальному році у закладах загальної 

середньої освіти району навчається 2991 учень, з них  368 

учнів відвідують Северинівську та Чернятинську ЗОШ І-ІІІ 

ст. Северинівської ОТГ. Середня наповнюваність школярів  

по класах складає 11учнів. 

 Згідно рішень Куриловецької, Лукомовчанської, 

Телелинецької та Біликовецької сільських рад з 01.09.2017 
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року понижено до І ступеня Куриловецьку, 

Лукомовчанську, Телелинецьку школи та Біликовецький 

навчально - виховний комбінат.  

 

Успішно діє районна програма харчування школярів, в 

рамках якої безкоштовними обідами охоплено 1644 учня,  

в тому числі усі школярі початкових класів, діти пільгових 

категорій базової та старшої школи. Прийнято рішення 

безкоштовно харчувати дітей воїнів АТО. 

Стовідсотково забезпечується підвіз 485 учнів  до 

місця навчання та  у зворотному напрямку дев’ятьма 

шкільними автобусами та найманим транспортом.  

На проведення ремонтних робіт в  дитячих садочках  

використано один мільйон 160 тис.грн. , в т.ч. бюджетних 

коштів 1  мільйон 26  тис.грн. та залучено позабюджетних 

- 134 тис.грн.  

У тридцять одній школі на проведення ремонтів 

використано майже 2 млн 700 тис. грн., в тому числі 2 млн. 

460 тис – на капітальні роботи.  Залучено 1 млн. 980 тис 

грн.  позабюджетних коштів. 

 

За виділені кошти субвенції з державного бюджету 

проведено реконструкцію опалювального пункту 

Станіславчицької школи. ( Вартість  - 1 мільйон 56 тис. 

грн.).  
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На умовах спів фінансування державного та місцевого 

бюджетів придбано один шкільний автобус який передано 

Браїлівській школі І-ІІІ ступенів.  

 

Належний фаховий рівень учителів дає позитивні 

результати  у роботі з обдарованою учнівською молоддю. 

Упродовж року учні здобули 126 перемог у районних 

всеукраїнських олімпіадах. Продемонстрували  найвищі за 

останні роки показники в обласних олімпіадах. Маємо  19 

призових місць – результат вищий аніж у 25-ти районах  

області. 49 учнів отримали перемоги  в обласних творчих 

конкурсах. 

Успішно, з 2011 року діє районна програма 

„Обдарованість”. Минулого року в її рамках виділено 100 

тис грн.,  які вручені всім переможцям та їх наставникам 

на загально-районному святі «Обдаровані діти – гордість 

Жмеринщини».  

Маємо найуспішніший за усі роки результат участі у 

конкурсі «Учитель року – 2017», де в обласному етапі  

учителька Чернятинської школи Ірина Ковтуцька виборола 

І місце в номінації «Біологія» та була учасником 

всеукраїнського етапу,  увійшла в десятку кращих вчителів 

України. 

За результатами минулого навчального року 4 учні 

нагороджені  золотою, 2 – срібною  медалями. 13 

дев’ятикласників одержали свідоцтва з відзнакою.  
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Третій рік поспіль колективами навчальних закладів 

району проводиться благодійний концерт «Молюсь за 

тебе, Україно». Зібрані кошти передавалися на потреби 

волонтерським організаціям та для підтримки лікування 

військових в  обласний госпіталь інвалідів війни. 

Забезпечено належне функціонування в літній період  

пришкільних таборів.  

 

Медична  галузь: 

До структури закладів охорони здоров'я району  

входять: 

- Комунальна установа «Жмеринська центральна 

районна лікарня» з госпітальною базою 240 ліжок з 

цілодобовим перебуванням хворих, діє дев’ять 

стаціонарних відділень де працює   біля  500  

медпрацівників; 

- Комунальна  установа -  «Жмеринський районний 

центр первинної медико – санітарної допомоги» в 

складі 9 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини та 37 фельдшерсько - акушерських пунктів, 

які обслуговують 65 тисяч  жителів району та міста, і в 

яких  працюють   біля   трьохсот осіб. В центрі 

розгорнуто 90 ліжок денного стаціонару, в якому за  

рік пролікувалось 2,5 тисячі  хворих.  

- Комунальна установа «Жмеринська районна 

стоматологічна поліклініка» з мережею кабінетів у 

сільській місцевості в кількості 7-ми . 
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Жмеринський район відноситься до районів з щорічним 

природнім зниженням чисельності населення в  

середньому на 350 чоловік. Так, у 2017 році  померло – 635 

осіб,  тоді як народилося –лише 271. 

Кількість осіб пенсійного віку серед дорослого 

населення складає близько 25%, тому кількість хвороб, які 

притаманні людям старшого та пенсійного віку з кожним 

роком зростає.  

 

В  зв’язку з цим, одним із завдань які стоять перед 

медичною галуззю - це профілактичні заходи, спрямовані 

на раннє виявлення захворювань та диспансерне 

спостереження за пацієнтами, особливо, які мають фактори 

ризику по серцево-судинним захворюванням.  

 

 При запланованих на рік видатках в розмірі 864  

тис.грн. по програмі «Доступні ліки» реалізовано рецептів 

на загальну суму 1 мільйон 27 тис.грн. 

 В Центрі сімейної медицини закуплені комп’ютерні 

системи на всі сільські  амбулаторії з програмним 

забезпеченням  та облаштовані комп’ютерізовані робочі  

місця. 
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Покращення матеріально – технічної бази закладів 

охорони здоров'я  стало в 2017 році головним пріоритетом. 

За рахунок державного, обласного, районного бюджетів 

та з залученням благодійних коштів на це було направлено  

майже  10 мільйонів  гривень, з них 8  мільйонів - для 

центральної районної лікарні, та  два мільйони  для  центру 

сімейної медицини. 

За виділені кошти вдалось:  

-  завершити роботи по реконструкції відділення 

екстреної медичної допомоги та терапевтичного відділення 

з застосуванням енергозберігаючих технологій; 

- провести благоустрій території лікарні. 

- провести  реконструкцію опалювальної системи  в 

амбулаторії с. Мартинівка з встановленням котла на 

твердому паливі, ФАПу с. Коростівці та стоматологічного 

кабінету в приміщені амбулаторії с.Станіславчик.  

- розпочати реконструкцію дитячого та хірургічного 

відділень та амбулаторії  с.м.т. Браїлів з застосуванням 

енергозберігаючих технологій. 

 

Ще один пріоритетний напрямок роботи  - це  галузь 

культури.  

Реалізацію державної політики у сфері культурно – 

дозвільної  діяльності в районі забезпечують 100 закладів, 

в тому числі: 51 клубний, 42 бібліотечних, 5 музеїв, 

Станіславчицька дитяча музична школа, кіновідеомережа, 

в яких працює 153  спеціалісти.  
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 У Жмеринському районі діє 12 аматорських 

колективів, що носять  звання «народний» та 2 колективи  -  

«зразковий».  

 

Протягом звітного періоду клубними закладами 

району проведено більше 6  тисяч  заходів, які  відвідало і 

у яких прийняло участь більше 150 тисяч  чоловік.  

Центральна районна бібліотека стала осередком  

культурного та  духовного  життя  району.  У  закладі 

протягом року проведено більше 200 різноманітних  

заходів.  

Третій рік поспіль в рамках  програми «Підтримки 

книговидання»  здійснюємо  друк книг місцевих авторів, 

які присвячені історії та  духовній  спадщині району.  

 

З метою покращення умов праці та зміцнення 

матеріально – технічної бази закладів культури  району 

проведено ремонтні роботи в  23  закладах культури на 

суму  один мільйон  600 тис. грн., зокрема за рахунок 

коштів  місцевого бюджету – 1  мільйон 400 тис. грн.., 

інших джерел – 160 тис. грн.  

Загальна сума, витрачена на  придбання в  заклади  

культури - 560 тис. грн. Придбано  сценічні костюми, одяг, 

театральні стільці, меблі, підсилювальну  апаратуру. 
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Фізична  культура, спорт та  молодіжна політика :  

В районі функціонує 22 спортивних зали, 16 

футбольних полів, 83 спортивних майданчика, 20 

приміщень для фізкультурно-оздоровчих змагань, в яких 

створені всі необхідні умови до занять фізичною 

культурою та  спортом.   Забезпечують цей процес  55 

фізкультурних працівників  

 

Успішно ведеться робота в районній дитячо-юнацькій 

спортивній школі. Відділення ДЮСШ працюють у 6 –ти 

селах району (Браїлів, Станіславчик, Рів, Олександрівка, 

Мартинівка та Носківці), де  діють секції боротьби дзюдо, 

важкої атлетики, футболу та  волейболу, а тренувальний 

процес забезпечують  9-ть тренерів. Тренуються 360 учнів, 

що складає майже 11% від загальної кількості дітей та 

підлітків. У минулому році додатково набрані  дві вікові  

групи  для  сорока чотирьох дітей.  

 

  На фінансування фізкультурно - масової та 

спортивної роботи в 2017 році в рамках програми з 

районного бюджету було виділено майже 1 мільйон  200  

тисяч гривень  та  додатково  залучено понад півмільйона  

спонсорських   коштів.  

 

Протягом минулого року було проведено понад 140 

різноманітних спортивних заходів, в яких прийняло участь 

біля  шести  тисяч фізкультурників. 
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Збірна  команда району  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, де посіли 7 місце серед  24 

областей  України. 

 

    Проведено 12 молодіжних заходів, де прийняло участь  

понад  півтори тисячі молодих людей та дітей. Найбільш 

масові – заходи до Дня матері, до Міжнародного Дня 

захисту дітей, Дня молоді, молодіжний форум, брейн-ринг 

та ін.  

 

В районі оздоровились та відпочили 1115 дітей, а це 

майже 30% від загальної чисельності дітей шкільного віку  

району.   

 

 

Соціальний захист населення:  

Робота всіх соціальних служб  району у  минулому 

році була спрямована на ефективне надання соціальних 

послуг незахищеним верствам населення, сім’ям  

учасників антитерористичної операції та вимушеним 

переселенцям.          
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 Минулий рік  характеризується  підвищенням   рівня  

середньої  заробітної плати,  пенсій,  соціальних виплат. 

Так,  середня  зарплата  зросла  на 52 % і складає  4 822  

грн.,  середня пенсія -   на 65 % і складає 2 750 грн,   

виплата   державних допомог  на 3,5 % що становить 3 750 

грн.   

На перше січня 2018 року у районі налічується  трохи 

більше 10 тисяч одержувачів пенсій, 13 тисяч 350  

одержувачів різних видів допомог та субсидій, яких за 

минулий рік нараховано і виплачено 57 з половиною 

мільйонів гривень,  що більше на  7,5 %  ніж у 2016 році.   

Забезпечено своєчасне проведення перерахунку  

субсидій  майже 5-ти з половиною тисячам отримувачів. В 

стислий термін  проведена об’ємна робота та опрацьовано 

більше  чотирьох  тисяч звернень на монетизацію 

отримання частини невикористаної субсидії.    

   

   У районі 180 сімей, що потрапили в складні життєві 

обставини, в яких  виховується 398 дітей.  

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 сьогоднішній день функціонує 3 прийомні сім’ї, в 

яких виховується 7 дітей, та 1 дитячий будинок сімейного 

типу, в якому виховується 8 дітей. У 2017 році дитячий 

будинок сімейного типу, було поповнено 4 дітьми-

вихованцями.  
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Протягом року до сімейних форм виховання 

влаштовано 7  дітей,  а саме:  четверо дітей, позбавлених 

батьківського піклування – до дитячого будинку сімейного 

типу, 2 дітей  під опіку/піклування,  одну дитину 

усиновлено.  

 Загалом, на обліку служби  у справах дітей перебуває 

97 дітей, із яких 93 дитини - 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%.). 

 

Питання соціального захисту учасників АТО та членів 

їх сімей перебуває на постійному контролі 

райдержадміністрації.   На теренах  району проживає 360 

учасників антитерористичної операції, яким призначені 

відповідні пільги та компенсації,  забезпечено  їх  виплату 

на суму понад  півмільйона гривень.  

Загалом, вся  робота  з учасниками АТО  проводиться 

в індивідуальному порядку і в найкоротший  термін. 

 Для  забезпечення психологічної реабілітації введено 

посаду практичного психолога та запрацював кабінет 

першої психологічної допомоги учасникам АТО.  

Проведено обстеження матеріально-побутових умов 

проживання всіх сімей демобілізованих із зони АТО та 

складено відповідні акти, визначено потреби кожної  сім’ї.   
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     Дев’яти особам з числа військовослужбовців 

учасників АТО встановлено статус «інваліда війни», та 

проводяться  відповідні виплати. 

     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 та 

демобілізованими учасниками АТО. 

    Діти загиблих учасників АТО забезпечені 

безкоштовним оздоровленням та відпочинком. 

 

Також на обліку перебуває 176 внутрішньо 

переміщених осіб  (105 сім'ей), з яких 81 сім’я отримує 

державну допомогу.  

 

Значна увага  приділяється   проведенню   прийому 

громадян з особистих питань та прийому громадян  за 

місцем  їх проживання, які  здійснюються  згідно  

затверджених графіків.  Протягом року нами отримано   

тисяча  триста  звернень, і більшість з них – саме з питань 

соціального захисту  та надання матеріальної допомоги.  

Виїзними прийомами охоплено кожний населений пункт  

нашого району  в 28-ми сільских та селищній раді  та 

ОТГ.   
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Говорячи про соціальний  захист населення  не можу 

не відмітити роботу Жмеринського центру соціального 

обслуговування, де працює 75 штатних працівників.  

В стаціонарному відділені в середньому перебуває 30  

осіб,  а загалом соціальним супроводом  забезпечено  одна 

тисяча 300 осіб.  

У минулому році  проведено  повний капітальний 

ремонт відділення  стаціонарного догляду постійного або 

тимчасового проживання  в смт.Браїлі загальною вартістю 

понад  один мільйон  655 тисяч грн.  

 Придбано меблі, холодильник, пральну машину, іншу 

техніку на суму  218 тисяч гривень.  

Додатково  хочу відмітити  ще такі  досягнення у  

роботі району та територіальних громад:  

 

З метою покращення стану водозабезпечення  жителів  

населених пунктів протягом року побудовано та   

реконструйовано  72  км  мереж  водогонів, на  що було 

направлено понад  8 мільйонів гривень.  

 

На проведення ремонтів доріг направлено понад 7,7  

мільйонів  гривень.   

 

У напрямку сталого природокористування та  

екологічної  безпеки  проведено ряд заходів та освоєно 

більше півмільйона  гривень.  
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Перш ніж перейти до визначення пріоритетних 

завдань на 2018 рік слід акцентувати увагу на тих  

проблемах, які  залишаються актуальними  у районі:   

 

- Непрогнозованість  темпів економічного розвитку  та  

інвестування,  і як  наслідок невизначеність із  

наповненням бюджетів  району  та сільських рад. 

- Недостатній рівень бюджетного  забезпечення  галузей 

освіти,  охорони здоров'я, культури  та інших;   

- Застаріла матеріально – технічного  база  бюджетних  

установ; 

- Інфраструктура, яка  потребує  значних 

капіталовкладень,  в тому числі  аварійні електромережі,  

пошкоджене  дорожнє покриття, відсутність містобудівної 

документації в більшості населених пунктів.   

 

Виходячи  із зазначеного у  2018 році нами буде  

зосереджено увагу  на наступних пріоритетах:  

 

- Стійкий розвиток економіки району, недопущення 

спаду обсягів промислового виробництва, нарощення 

обсягів сільськогосподарського виробництва,  

залучення всіх можливих джерел інвестування  – як 

основи  для наповнення  бюджету; 

- Реалізація державної політики у сфері захисту 

населення і територій району від можливих 

надзвичайних ситуацій, екологічна  безпека; 
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- 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;   

- Належний соціальний захист незахищених та 

вразливих верств населення, учасників 

антитерористичної операції і їх сімей,  вимушених 

переселенців 

- Створення умов для здобуття якісної освіти,  

всебічного духовного та спортивного розвитку 

особистості   

- Зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних 

установ та закладів, енергоефективність і  

енергозбереження,  розвиток  інфраструктури   району 

та територіальних громад, стале природокористування; 

    

Відповідно до  цього сформовано  завдання  на 2018 

рік  за кожним напрямком –  економічний  блок та  

бюджетна політика, соціальний захист та соціальна  

робота, медична та освітянська  галузі,  фізичний та 

культурний розвиток особистості, а  також окреслені  

заходи  для  їх досягнення.   
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Так, за напрямком «Економічний розвиток  і  

бюджетна політика» це:  

  - вивчення проблемних питань та обговорення 

перспектив розвитку промислових  та 

сільськогосподарських підприємств, організація 

проведення робочих зустрічей, засідань «круглих столів»   

із керівниками  підприємств району;  

- недопущення спаду  обсягів    промислового та  

аграрного виробництва, як  бази оподаткування  для 

наповнення  бюджету;  

-  сприяння залученню інвестицій в промисловість  та 

аграрну  сферу, супровід реалізації  інвестиційних проектів  

- залучення додаткових джерел фінансування на 

реалізацію інвестиційних проектів за рахунок участі 

територіальних громад району та громадських організацій 

в різноманітних конкурсах та грантах 

- забезпечення перевиконання бюджету,  ефективне  

використання  коштів,  в  точу числі  з використанням 

системи «Прозоро». 

 

Заходами для реалізації  державної політики  у 

сфері  безпеки  є: 

 продовження  навчання  населення по попередженню  

та  діям під час виникнення надзвичайних ситуацій згідно 

плану комплектування; 
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 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. 

 

Незмінною  залишається  позиція адміністрації  щодо 

соціального  захисту населення,  оперативного реагування 

на всі звернення громадян,  їх якісний  розгляд.  

Основна робота буде спрямована за такими 

напрямками:  

 

- Соціальна підтримка учасників АТО та переселенців 

- Забезпечення виконання  державних програм  

соціального захисту  

 - Соціальний супровід  всіх категорій сімей та громадян,   

що його потребують. 

 

Завдання у  галузі  медицини  -  забезпечення надання 

високоякісних медичних послуг,  для чого  необхідно   

докласти значних зусиль, здійснити велику кількість 

організаційних  заходів  та  залучити  чималі кошти для  

подальшого розвитку  галузі.  
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 Наразі,  основним завдання  сімейної  медицини  

залишається  укладання  декларацій сімейних лікарів з 

пацієнтами,  забезпечення комп’ютеризованими робочими 

місцями та медично – інформаційною системою лікарів 

загальної практики сімейної медицини для створення  

електронного реєстру.  

 

У напрямку «Створення умов для здобуття якісної 

освіти,  всебічного духовного та спортивного розвитку 

особистості»   комплексна робота  буде проводитись  в  

галузях освіти, культури та мистецтва,  фізичної культури 

та спорту.   

 

У освітянській  галузі -  основна  робота  буде 

направлена на: 

- стабільне функціонування дошкільних  навчальних  

закладів; 

- створення оптимальної освітньої мережі з урахуванням  

об'єднання територіальних громад, забезпечення 

повноцінного функціонування освітніх округів  і 

вжиття заходів щодо створення опорних шкіл; 

- підвищення енергоефективності, приведення 

протипожежного стану будівель навчальних  закладів  

у відповідність до діючих норм. 

- зміцнення матеріально технічної бази  закладів  освіти, 

в першу  чергу опорних шкіл.  Загальний обсяг 

капітальних видатків які планується   від  півтора  до 

двох мільйонів. 
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  Ще одним пріоритетом стало створення сучасної 

матеріальної бази розвитку фізичної культури та спорту, 

залучення спонсорських коштів і інвестицій, що в свою 

чергу сприятиме залученню до фізкультурно-оздоровчих 

занять не менше 20% населення Жмеринщини.  

У  цьому напрямку  заплановано  як  проведення  

великої кількості спортивних змагань та ігор, так і  доволі  

значний обсяг капітальних видатків  на облаштування  

спортивних будівель та споруд,  майданчиків, серед яких 

найбільшим  об’єктом стане проведення реконструкції 

спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард», загальна  

вартість  - 24  мільйони гривень. 

  

 За напрямком «Всебічний культурний та духовний 

розвиток особистості»  ми будемо продовжувати роботу  

щодо участі у фестивалях, конкурсах, мистецьких  

проектах, а також організовувати  та проводити  ряд 

районних свят та  заходів, особливо в рамках відзначення  

районом  дев’яносто  п’яти річчя  дня  утворення.  

 Сподіваємось,  зможемо утримати той високий рівень, 

який наші творчі колективи показують останні роки.  

  

 Не залишаться поза увагою зміцнення матеріально-

технічної бази, оновлення технічного ресурсу закладів 

культури і мистецтва; буде продовжено проведення 

капітальних та поточних ремонтів.  
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 Результатом роботи у цій  галузі має стати  

збереження  базової  мережі закладів культури району,    

поліпшення культурологічного обслуговування сільського 

населення. 

 

Для  здійснення  заходів  та реалізації намічених 

цілей  необхідно  максимально  залучити додаткові 

джерела фінансування на їх реалізацію за рахунок участі 

територіальних громад району та громадських організацій 

в різноманітних конкурсах та грантах. 

 

Особливо важливою ця  робота є у напрямку розвитку  

інфраструктури району, підвищення енергоефективності, 

сталого природокористування, де також  заплановано  

значний перелік  заходів, а саме: улаштування водогонів,  

ремонти електричних мереж,  доріг та багато іншого.  

 

Як висновок,  хочу відзначити,  Проведена  робота  

дала  добрі  результати в першу чергу  завдяки консолідації 

зусиль всіх гілок влади, і суттєвій підтримці з боку 

обласного керівництва,  за  що ми щиро вдячні.   

 

Також  хочу висловити слова вдячності районній раді,  

депутатському корпусу, і безумовно керівникам 

підприємств, установ і організацій району, а також   

головам та представникам територіальним громадам:  усім 
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тим, хто  докладав та  докладає зусиль  для  забезпечення  

нашої  злагодженої роботи. 

Ми розуміємо, що значною мірою  багато  з 

запланованого залежить від наповнення бюджету та 

пошуку додаткових джерел фінансування.  

Також розуміємо,  що протягом року окремі  заходи 

або напрямки  роботи можуть коригуватись, враховуючи 

поточні питання або ситуативні виклики, адже шлях  

реформ та  змін ніколи не був  просим.  

Але вже зараз можна сказати,  що вони неодмінно 

принесуть позитивні  зміни в  життя  кожного з нас.  

   

Дякую  за увагу.   
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Перед  тим, як перейти  до порядку  денного,   маю ще 

одну почесну  місію.  

Сьогодні свій п’яти-десяти п’яти річний  ювілей  

відмічає  шанований нами усіма начальник відділу 

культури та __, фахівець своєї справи,   чудова людина,  

Рубан Юрій Олексійович. 

Дозвольте мені  від усього нашого  загалу привітати 

його  з такою чудовою датою, та вручити  пам’ятну подяку 

від районної  адміністрації та районної ради. 

 

( виходить Рубан,  Ви його вітаєте разом  з 

Малярчуком)  

 

На цьому привітання нашого  ювіляра не  

завершуються і я передаю  слово  заступнику  голови   

обласної  державної адміністрації Гижку Андрію 

Петровичу.  

- Прошу, …….  

 

Вітають. 

 

 

Ну і  ще одне привітання від голови  профспілки 

працівників  державних установ, Гамарник  Валентини 

Іванівни. 

 

Вітає Вал.Іван.   
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