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Публічний звіт  

голови районної державної адміністрації М.В.Мазурика  

про роботу Хмільницького району в 2019 році 

 

Шановна президіє, члени колегії, шановні присутні! 

 

У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», наказу Національного агентства України з питань державної 

служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» районною 

державною адміністрацією підготовлено звіт про свою діяльність за 

попередній рік. Районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади 

районної адміністративно-територіальній одиниці, керуючись Законами 

України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 

самоврядування», регламентом роботи районної державної адміністрації 

забезпечувала реалізацію державної політики у всіх галузях життєдіяльності 

району та виконання в межах своєї компетенції Законів України, Постанов 

Верховної Ради і Уряду та делегованих районною радою повноважень.    

Розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність реалізації 

державної та регіональної політики, райдержадміністрація активно і 

послідовно здійснювала заходи, для забезпечення дієвого і результативного 

функціонування виконавчих органів, в ході їх тісної співпраці з районною 

радою, сільськими радами, територіальними підрозділами щодо практичного 

втілення в життя заходів, спрямованих на зростання добробуту і соціальних 

стандартів життя жителів району.  

Одним з першочергових завдань є забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення району, оперативного реагування на виклики 

та загрози національній безпеці.  

На виконання заходів Комплексної оборонно – правоохоронної 

програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільниччина – 

взаємна відповідальність влади та громад» було спрямовано 150,0 тис.грн,  які 

використані для придбання паливно-мастильних матеріалів та зміцнення 

матеріально – технічної бази районного військового комісаріату та підрозділів 

правоохоронних органів. 

На виконання Указу Президента України, наказу начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України 24-27 

вересня 2019 року взято участь у стратегічному командно – штабному 

навчанні « Козацька воля -2019» . 

          Відповідно «Національного класифікатора надзвичайних ситуацій» в 

районі протягом 2019 року зареєстрована 1 надзвичайна подія природного 

характеру місцевого рівня (у 2018 році – 1 надзвичайна ситуація). 

Загальні збитки склали 417,7 тис.грн. На ліквідацію наслідків 

надзвичайної події природного характеру виділялись кошти з районного 

резервного фонду. 

         Протягом звітного року відповідно до завдання «Підвищення готовності 

органів управління і сил цивільного захисту до ефективних дій в умовах 
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виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру в мирний час та особливий період» в районі проведено: 

- два штабних тренування органів управління районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо 

дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені та в складних умовах 

осінньо – зимового періоду; 

- штабне тренування з органами управління Хмільницької районної 

ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту за темою: «Дії органів управління Хмільницької районної 

ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на 

автомобільних дорогах загального користування під час осінньо – зимового 

періоду 2019-2020 року»; 

штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту за темою: «Дії органів управління 

обласної підсистеми  єдиної державної системи  цивільного захисту та її 

районних та міських ланок при переведенні  з режиму функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий період». 

Проведена значна робота щодо реалізації завдання по поповненню 

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій новим сучасним обладнанням відповідно до 

номенклатури. 

 

Виконання бюджетних показників 

Районною державною адміністрацією постійно вживаються  заходи щодо 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.  

Доходи загального фонду бюджету району за 2019 рік без врахування 

міжбюджетних трансфертів виконано на 108,7 відсотки. При річному плані 

98,1 млн. грн. фактично надійшло 108,6 млн. грн., що більше на 10,4 млн. грн., 

а саме:  

- районний бюджет виконано на 105,7 відсотків до планових показників 

в сумі  55,7 млн. грн.,  фактично надійшло 58,9 млн. грн. Додатково отримано 

3,1 млн. грн.; 

- по сільських бюджетах виконання становить 117,2 відсотки до 

планових показників в сумі 42,4 млн. грн., фактично надійшло – 49,7 млн. грн. 

Додатково отримано –   7,3 млн. грн.; 

По спеціальному фонду фактично надійшло  5,8 млн. грн. що перевищує 

планові показники в 3,9 рази. 

Всього видатки загального фонду бюджету району за 2019 рік склали 

327,7 млн. грн. при плані 342,8 млн.грн., що становить 96,0 відсотків  з них: 

- по районному бюджету видатки склали 267,2 млн. грн., або 95,6 

відсотки ;  

- по сільських бюджетах видатки склали 60,5 млн. грн., -  95,3 відсотки; 

Видатки  спеціального фонду бюджету району складають 16,4 млн. грн. 

при річному плані 18,4 млн. грн. - 89,2 відсотки. 
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За звітний 2019 рік забезпечено фінансування всіх захищених статей 

видатків бюджету, а саме  виплата заробітної плати з нарахуваннями, 

розрахунки за спожиті енергоносії,  виплати населенню по соціальному 

захисту та соціальному забезпеченню.  

Кредиторська заборгованість із зазначених виплат станом на 01січня 

2020 року  відсутня. 

 

 Протягом 2019 року бюджетними організаціями району через систему 

«Prozorro» проведено 158 процедур торгів на загальну суму 38,0 млн.грн. В 

результаті проведених електронних торгів зекономлено кошти в сумі 1,9 

млн.грн. 

 

Розвиток галузей економіки 

 

В районі досягнуто певних темпів економічного зростання та 

підвищення соціальних стандартів населення, зокрема забезпечено виконання 

основних показників галузей економіки, які працювали стабільно і 

прогнозовано.  

  Обсяг реалізації промислової продукції за січень-листопад 2019 року 

склав 439,4 млн. грн. 

   

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами по району  за січень – вересень 2019 

року склав 4,9 млн. дол. США. Баланс зовнішньої торгівлі товарами 

позитивний (сальдо +1,2 млн. дол. США). 

 Загальний обсяг роздрібного товарообороту (з урахуванням 

міжрайонного обміну) за 9 місяців  2019 року складає  11,4 млн.грн., що 

становить 79,2% (в порівняних цінах) до відповідного періоду минулого року.  

 

 Підприємствами автомобільного транспорту всіх форм власності 

протягом 2019 року виконано 6,3 млн. т/км та перевезено 30,6 тис. тонн 

вантажів, що становить 99,4%.            

Пасажирським автотранспортом району перевезено 301 тисячу пасажирів 

та виконано 22 млн. пасажиро-кілометрів, що становить 65,2% порівняно з 

2018 роком.  

 

          Головним підсумком роботи в 2019 році є стійка тенденція до зростання 

доходів населення за рахунок росту заробітної плати та відсутності 

заборгованості на економічно активних підприємствах. 

Середньомісячна заробітна плата за ІІІ квартал  2019 року  по району 

становить 9233,0 грн., що на 29,2% більше порівняно з відповідним періодом 

2018 року. 

 

 Протягом звітного періоду працевлаштовано незайнятих громадян 

1031 особу, з них 668 безробітних( рівень працевлаштування складає  39,8 

відсотків). Направлено на  професійне навчання 127 осіб. Надано 

профорієнтаційних послуг 1597 особам. Направлено на громадські та інші 

роботи тимчасового характеру 55 осіб. 
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      Одним з основних шляхів розв’язання  проблем в питанні зайнятості 

населення є розвиток малого підприємництва.  

                  В районі створено та розвиваються 165  суб’єктів  малого  

підприємництва  різної  організаційної  форми та  578 суб’єктів 

підприємницької  діяльності - фізичних  осіб.  Крім цього, зареєстровано 117 

фермерських господарств. 

    Протягом 2019 року в районі  зареєстровано 15  суб’єктів 

підприємницької діяльності юридичних осіб і 122 - фізичних осіб, (водночас 

припинили підприємницьку діяльність 3 юридичних особи та 130 фізичних 

особи).  

        Сума надходжень до районного бюджету від суб’єктів малого та 

середнього підприємництва зросла на 17% і складає 60,5 млн. грн., а їх частка 

в загальній сумі надходжень становить 41,4%. Сума надходжень від суб’єктів 

малого підприємництва, які працюють на спрощеній системі оподаткування, 

становить 8,2 млн. грн. – це на 11% більше ніж в 2018 році. 

 

     Однією  із  основних  складових  інвестиційної  діяльності  є  залучення 

капітальних інвестицій. 

За  січень-вересень  2019  року  підприємствами району  за рахунок  усіх  

джерел  фінансування  освоєно  170,4  млн.грн. капітальних  інвестицій.  

 

 На підприємствах району завершено роботи з реалізації 

наступних інвестиційних проектів:  

      - ВП с. Уланів АПНВП «Візит» с. Томашпіль - «Реконструкція  МТФ з 

добудовою молочного блоку», потужністю 1000 гол., вартістю 35 млн.грн.; 

 Філія «Жданівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром»:  

- Придбання обладнання для виробничої діяльності, вартістю 1,8 млн.грн.; 

- Придбання обладнання для складання і зберігання цукру, вартістю 2,3 

млн.грн; 

     - ТОВ «Уланівське заводоуправління» с.Рибчинці - «Реконструкція та 

встановлення преса СМК-435», вартістю 110,0 тис.грн.;  

  

   Продовжуються роботи з реалізації ще 5-ти інвестиційних проектів: 

- ВП с. Соколова АПНВП «Візит» с. Томашпіль – «Реконструкція 

свинокомплексу», вартістю 18 млн.грн; 

-  ВП с. Уланів АПНВП «Візит» с. Томашпіль - «Будівництво молочного 

комплексу», вартістю 50 млн.грн.; 

- Філія «Хмільник» ТОВ СП «Нібулон» с.Ш.Гребля - «Нове будівництво 

комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових і олійних 

культур», вартістю 110,0 млн.грн.; 

- Філія «Хмільник» ТОВ СП «Нібулон» с.Ш.Гребля - «Нове будівництво 

паливнозаправного пункту для власного користування», вартістю 300 

тис.грн.; 

- ДП «Хмільницьке лісове господарство» с. Широка Гребля продовжує 

реалізацію інвестиційного проекту з будівництва лісової дороги, 

вартістю 600,0 тис.грн. 
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Важливою  умовою  соціально-економічного  розвитку району є 

державна підтримка реалізації інвестиційних проектів. 

 На початку 2019 року за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток окремих територій виділено кошти  в сумі 

909,0 тис.грн., з них: Великомитницькій с.р. – 294,0 тис.грн.; Маркушівській – 

392,0 тис.грн.; Сальницькій – 223,0 тис.грн.  

 За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища завершено реалізацію інвестиційного проекту «Поліпшення 

технічного стану, благоустрою водойми №1 с. В.Остріжок», загальною 

вартістю 2,7млн.грн.  

 

На шістнадцятий обласний конкурс проектів розвитку 

територіальних громад від району було подано 21 проект, з них 13 проектів 

від територіальних громад, 2 проекти від районної ради та 6 проектів  

Жданівською ОТГ. Переможцями визначено 8 проектів від територіальних 

громад (фонд конкурсу 431,3 тис.грн.) та 2 проекти по Жданівській ОТГ 

(фонд конкурсу  172,2 тис.грн.). На даний час реалізовано два проекти по 

Лознянській та Кривошиїнській сільських радах. В стадії реалізації ще 

чотири проекти. 

 

  Будівельними підприємствами району, що працювали за контрактами 

підряду, за 2019 рік виконано будівельних робіт власними силами на суму 

144,1 млн.грн. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла становить 1654 кв.м. 

 

Дороги 

У 2019 році на комунальних дорогах населених пунктів району 

проводилися роботи з поточного ремонту по Великомитницькій, 

Березнянській, Лип’ятинській, Лознянській, Скаржинецькій, Сальницькій, 

Рибчинецькій, Куманівецькій, Порицькій, Пустовійтівській, Сулківській, 

Петриківській, Кропивнянській, Лознянській, Лозівській, Крижанівській та по 

Уланівській сільських радах. Відремонтовано 23,1 тис. м2 на загальну суму 1,7 

млн. грн. в тому числі: 

- кошти місцевого бюджету 1,6млн. грн.; 

- кошти інвесторів 37тис. грн. 

Також проводилися ремонтні роботи  на дорогах загального користування 

місцевого значення, на що освоєно 20 млн. 400 тис. грн.  

 

З метою забезпечення населення питною водою  в поточному році  

проводилося будівництво водогону у с. Скаржинці загальною протяжністю 6 

км на суму 495 тис. грн. та с. Вишенька загальною протяжністю 9,8 км на суму 

1 млн. 260 тис. грн. 

В селі Великий Митник виконано геодезичні роботи вартістю 70 тис. 

грн. за кошти місцевого бюджету. 

 

В 2019 році у Великомитницькій та Кривошіїнській сільських радах 

відбулося будівництво мережі вуличного освітлення протяжністю 4,9 км. 
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ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ 

В 2019 році у Кривошиїнські та Сьомаківській сільських радах побудували 

8 майданчиків для збору твердих побутових відходів та встановлено 39 

контейнерних баків.  

    Окрім цього ще у Кустовецькій та Куманівецькій сільських радах 

побудовано 12 майданчиків для збору твердих побутових відходів, закуплено 

54 контейнерних баки та планується у 2020 році встановити ще 8 майданчиків. 

 

                 Благоустрій. 

За час проведення акції з благоустрою територіальними громадами 

спільно з працівниками підприємств, установ і організацій району, учнями 

загальноосвітніх шкіл виконано наступні роботи: 

- Держлісгоспом посаджено 152 тис. саджанців, загальною площею 32 

га. Райагролісом посаджено 12тис.,саджанців  загальною площею 3,3 

га  

- Ліквідовано 44 стихійних сміттєзвалища та упорядковано 39 

паспортизованих сміттєзвалищ; 

- Прибрано 116 км придорожніх смуг. 

Загальна сума коштів, залучених на роботи по благоустрою території 

району, становить 111,9 тис.грн. 

  

       Основне місце у розвитку району займає агропромисловий комплекс.  

В 2019 році валове виробництво зернових культур склало 355,0 тис. 

тонн з урожайністю 84,8 ц/га на площі понад 41,8 тис. гектарів.  

Вирощено 12,6 тис. тонн цукрових буряків з урожайністю 405,1 ц/га,  

 насіння соняшнику 29,7 тис. тонн з урожайністю 35,2  ц/га.  

  В сільськогосподарських підприємствах району  посіяно зернових 

культур під урожай 2020 року  на площі 12,9 тис. га., крім того – 3,1 тис. га 

озимого ріпаку.  

 

      Станом на 1 січня 2020 року  у сільськогосподарських формуваннях 

району утримується голів: великої рогатої худоби -  5029 , в тому числі корів – 

1691, свиней – 9584.  

      В сільськогосподарських підприємствах району  збільшилось поголів'я 

свиней  на 2991 голову до відповідного періоду минулого року. 

  

      За 2019 рік вироблено молока 10876 тонн.  

     Надій на корову становить 6474 кг..  

      Середньодобові прирости свиней становлять 415 грам,  великої рогатої 

худоби  -  865 грам.  

 

Орендні відносини 

      У 2019 році загальна кількість укладених договорів оренди землі 

власниками земельних часток (паїв) складає 22438 одиниць. 
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Нарахування орендної плати від грошової вартості орендованих земель 

в 2019 році складає 10,1 % ,  фактично  у 2019 році нараховано орендної плати 

за землю 213,7 млн. грн.. 

       Станом на 01.01.2020 року фактичний відсоток  виконання договірних 

зобов’язань від нарахованої суми орендної плати складає 100%. 

      

На території району для учасників бойових дій зарезервовані земельні 

ділянки площею 14га для ведення особистого селянського господарства. Крім 

того 1054 військовослужбовцям на площі 1759 га видані викопіювання 

земельних ділянок з чергових кадастрових планів сільських рад протягом 2015 

– 2019 років. 

 

Охорона здоров’я 

 Впродовж звітного періоду проводилась належна робота і в галузі 

охорони здоров’я. 

Рішенням Хмільницької районної ради було створено шляхом 

реорганізації Комунальне некомерційне підприємство “Хмільницький центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Хмільницької районної ради. 

В зв’язку з перетворенням Центру в Комунальне некомерційне 

підприємство проведена оптимізація і створена нова структура Центру: 

    - 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, з яких 2 міські 

амбулаторії ЗПСМ та 7 сільських амбулаторії ЗПСМ та 50 ФП з врахуванням 

кількісного складу населення кожного населеного пункту району.  

Одним із стратегічних цілей Закладу є забезпечення доступності та 

якості надання первинної медичної допомоги населенню району. 

Кількість населення, яке обслуговує медичний центр згідно з договором 

з Національною службою здоров’я становить 59978 осіб, із них уклали 

декларації з сімейними лікарями на медичне обслуговування населення 48210 

осіб, що становить 80,4%.  

 

  В 2019 році фінансове забезпечення проводилось за рахунок коштів 

національної служби здоров’я України “За надані медичні послуги 

населенню” та за рахунок коштів місцевих бюджетів, як фінансова підтримка. 

Всього до центру надійшло 31,9 млн. грн. по загальному фонду та 1,2 млн. грн. 

по спеціальному фонду. 

У 2019 році від Національної служби здоров’я України за надані медичні 

послуги Центр отримав 28,2 млн грн. і фінансової підтримки з місцевих 

бюджетів 3,5 млн. грн. по загальному фонду, в т.ч. 912 тис. грн. фінансова 

підтримка міста. 

По спеціальному фонду кошти в сумі 183,4 тис. грн. надійшли на 

виконання інвестиційних проектів, 101,4 тис. грн. від оренди приміщень.  

За рахунок коштів отриманих, як плата за медичні послуги, на протязі 

2019 року в Центрі значно покращено матеріально-технічне забезпечення та 

умови праці. 

Середня заробітна плата по підприємству становить 8 104,0 грн. 
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Значну підтримку у збереження медичних посад на своїй території і 

виплаті заробітної плати  надали громади сіл Лозна, Скаржинці, Кривошиї, 

Кустівці, Сулківка, Крижанівка, Уланів, Кропивна, Сальниця. 

Коштом та силами територіальної громади с. Кустівці проведено 

сучасний ремонт та оснащено необхідним медичним обладнанням 

фельдшерський пункт с. Кустівці. 

Медикаментів першої невідкладної допомоги, туберкуліну, 

лабораторних реактивів та дезінфікуючих засобів у 2019 році придбано на 

суму 410,5 тис. грн.  

Значну суму витрат по підприємству 1,4 млн. грн. складають 

енергоносії, оплату яких взяв на себе районний бюджет. Це 4,5% від загальної 

суми призначень. 

 Для надання кваліфікованої, високоякісної та вчасної медичної 

допомоги, благодійним фондом Рената Ахметова центру первинної медицини 

було безкоштовно передано автомобіль невідкладної допомоги, оснащений за 

сучасними технологіями, вартістю 1, 3млн. грн. 
В районі успішно діє Урядова програми «Доступні ліки». До роботи в 

програмі залучено 6 закладів аптечної мережі. 

 У 2019 році сімейними лікарями центру виписано 13938 рецептів на 

відшкодування вартості лікарських засобів, відпущено аптечною мережею та 

здійснено відшкодування вартості 13930 рецептів, що складає 99% від 

виписаних рецептів та становить четверте місце в області. 

 

У 2018 році, відповідно до рішення сесії Хмільницької районної ради             

№ 463 від 05.12.2018 року  створено комунальне некомерційне підприємство 

“Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької районної ради 

шляхом перетворення його з комунальної установи “Хмільницька центральна 

районна лікарня”.  

       

  На утримання КНП «Хмільницька ЦРЛ» в 2019 році було 

профінансовано 50,2 млн. грн.  

   Ці кошти направлено на заробітну плату працівникам закладу,  

придбання медикаментів, харчування, паливно-мастильні матеріали, оплату 

послуг, придбання медичного обладнання та інструментарію, поточний та 

капітальний ремонти. 

За рахунок інших коштів спеціального фонду бюджету в рамках 

здійснення  заходів щодо  соціально - економічного розвитку: 

- завершено капітальний ремонт мережі водопроводу на суму 103,9 тис. 

грн. та введено в дію свердловину,  

 - для приєднання до електронної системи охорони здоров’я е-Хелт (e-Health)  

придбано комп’ютерну техніку на суму  204,0 тис. грн.  

Шляхом проведених допорогових закупівель: 

 - придбано монітор пацієнта на суму 34,8 тис.грн. 

 - придбано дефібрилятор на суму 69,9 тис.грн. 

 - 2 насоси шприцеві інфузійні на суму 48,2 тис. грн.. 

 - монітор пацієнта мультипараметровий вартістю 34,9 тис.грн. 

 - столик тумба вартістю 8,0 тис. грн.. 
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   В рамках інвестиційних коштів закуплено 2 апарати штучної вентиляції 

легень для підтримки дихання на суму  434,4 тис.грн.  

 

  В 2019 році  заклад отримав додаткове фінансування з районного 

бюджету (з залишків медичної субвенції) , яке використано за призначенням, а 

саме: 

- придбано програмне забезпечення на 17 робочих  місць на суму 306,0 

тис. грн.; 

- придбано двері до ренгенкабінету на суму 49,0 тис.грн.;  

- проведено послуги з повірки медичного обладнання на суму 125,0тис. 

грн.; 

- закуплено меблі в відділення екстреної медичної допомоги на суму 

149,8тис.грн.; 

 - закуплено медикаменти на лікування хворих на ГРВІ на суму 

54,1тис.грн. та кардіо препарати на суму 40,5тис.грн. 

        По спеціальному фонду в 2019 році до закладу надійшло 2,9 млн. 

грн. 

За рахунок власних надходжень придбано основних засобів на суму 140,3 

тис.грн 

Заклад отримав благодійно медикаменти  на суму  491,9 тис. грн.: 

 

Одним із пріоритетів є питання якості освіти. 

      Сьогодні в районі функціонує 17 закладів дошкільної освіти, з них 2 

ясла-сад,  10 навчально-виховних комплексів та 3 дошкільні групи у 

філіях опорної ЗШ І-ІІІст. с. Уланів. Всього охоплено дошкільною 

освітою 840 дітей.  

    Загальна середня освіта району - це 29 закладів загальної середньої 

освіти,  які є районною комунальною власністю, з них 2-а опорних 

заклади, у складі яких є 5 філій. 

    В закладах загальної середньої освіти  навчається 2674 учні.  

Базову загальну середню освіту в 2019 році здобули  239 учнів. 

Повну загальну середню освіту здобули 150 учнів. 

У кожному 1-му та 2-му  класах створені освітні середовища:   для 

навчання, гри, відпочинку учнів. На забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році 

(для 1-х класів нової української школи) виділено та освоєно  1,3 млн. грн., : 

- закуплено шкільних меблів  на суму 339,8 тис. грн. (34 комплекти ) 

- дидактичного матеріалу  на  344,6 тис. грн. (лялькові театри, муляжі, 

фліпчарти, мікроскопи, глобуси, годинники тощо) 

    Закуплено  комп’ютерного обладнання на суму 664 тис. грн. 

           

      Створюються умови для дітей з особливими освітніми потребами.  

В семи  закладах освіти району з вересня 2019 року  працюють 6 

інклюзивних класів та 1 дошкільна інклюзивна група. З державного бюджету 
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фінансуються виділені ставки асистентів вчителя та асистента 

вихователя, кошти  для реабілітаційного обладнання. 

   В березні 2019 року комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний 

центр Хмільницького району» Хмільницької районної ради від Департаменту 

освіти і науки Вінницької ОДА було передано комплект сучасних методик для 

проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами на суму 140,1 тис. грн. 

      Для активізації роботи з обдарованими і талановитими дітьми, 

створення умов для їх розвитку, виконання  «Районної цільової програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки»  проведені предметні 

олімпіади, творчі конкурси, акції.  

       Майже 3 тис. учнів шкіл та вихованців закладів позашкільної освіти 

району взяли участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах районного та обласного 

рівнів.  

       У ІІ етапі  учнівських олімпіад взяли участь 595 учнів закладів 

загальної середньої освіти району, з них 194 учнів стали призерами. 

 

           В червні  2019 року в закладах загальної середньої освіти 

працювали  6 мовних загонів. 

         На  базі КЗ ЗШ І-ІІІ ступенів с. Широка Гребля працював 

пришкільний табір з денним перебуванням (30 учнів). 

       30 учнів  оздоровлено в таборі «Казкова долина» Літинського 

району. Використано 144.9 тис. грн. 

 

       Освітня стратегія району була спрямована на забезпечення умов 

функціонування і розвитку закладів освіти,  підвищення стану освітніх послуг 

з урахуванням демографічної ситуації, стану соціально-економічного 

розвитку. 

      За рахунок коштів Фонду регіонального розвитку  та місцевого 

бюджету закінчена робота по облаштуванню фасаду, заміни дерев’яних 

віконних блоків та дверей на металопластикові, ремонту покрівлі, 

влаштування піддашків та ринв водовідведення в Опорній загальноосвітній 

школі  І-ІІІ ступенів села Уланів. Протягом двох років використано більше 4 

млн. грн. 

            

      Швидко та якісно проведені роботи по ремонту даху в НВК «ЗШ І-

ІІІст.–ДНЗ» с. Лозова, який постраждав у наслідок сильного буревію на суму 

312,8 тис.грн. 

  

       При спонсорській допомозі народного депутата П.В. Юрчишина 

вирішена проблема з паркуванням велосипедів у ЗШ І-ІІІст. с. Ш.Гребля на 

суму більше 38 тис.грн. (80  паркомісць). 

      В ЗШ І-ІІІст с. Порик спонсорськими коштами ТОВ «Хмільницьке» 

замінено 44 вікна на металопластикові на суму 240 тис. грн. 

    За рахунок коштів, виділених з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток району було придбано 20 ноутбуків на суму 247,5 тис. 
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грн., 38 телевізорів на суму 339,3 тис. грн. та 5 промислових електричних 

плит на суму 72,3 тис. грн. 

 

На території району діє 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

виховується 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 3 

особи з їх числі; 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 9 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

В 2019 році створено прийомну сім’ю на базі родини Буткалюк, жителів 

с.Cьомаки та влаштовано до неї  2 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

На базі родини Мазурів, жителів села Педоси, створено патронатну 

сім’ю. У 2019 році в сім’ї перебувало  3 дітей. 

 

Забезпечено дотримання законодавства України щодо розвитку фізичної 

культури та спорту в районі.  Сектором фізичної культури та спорту  в 2019 

році в районі проведено 65 змагань, навчально-тренувальних зборів та 

спортивно-масових заходів, в яких прийняли участь 10949 учасників. 

Наші спортсмени в поточному році взяли участь в спортивних заходах 

обласного рівня та неодноразово займали на них призові місця.  

 

 

    Значна увага приділяється збереженню культурної спадщини та 

формуванню туристичної привабливості району. 

        Станом на 1 січня 2020 року мережа закладів культури району становить  

90 закладів.  

       В 2019  році здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, забезпечення належних умов праці, 

ефективного використання комунального майна та енергоресурсів.  

      Річні видатки на культуру і мистецтво з місцевих бюджетів усіх рівнів у 

2019 році склали 16,4 млн.грн.  

        В  8   закладах культури району проведено частковий  поточний та  

капітальний ремонт, благоустрій території на  суму 2,2 млн.грн., із них: 

-  280 тис.грн. районний бюджет; 

-  474 тис.грн. кошти сільських рад; 

-  1,5 млн.грн. спонсорські кошти. 

      В заклади культури придбано сценічних костюмів, одягу сцени, меблів, 

музичної апаратури та  ноутбуків на суму 227. 8 тис. грн.: 

    -   із них 60.3 тис.грн.  районний бюджет; 

    -  114.8 тис.грн. кошти сільських рад; 

    -  52.8 тис.грн. спонсорські кошти.   

       Заклади культури клубного типу є центрами організації дозвілля та 

творчого розвитку мешканців територіальних громад району. В 49 закладах 

культури клубного типу діяло  160  аматорських формувань, з них 

   80 – для дітей , 13 молодіжних, в яких задіяно 1465 учасників.  

      Позитивним напрацюванням фахівців галузі культури району є те, що 17 

аматорських колективів  удостоєні почесного звання «народний» та 
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«зразковий», які приймали участь в обласних фестивалях і конкурсах та у 

святкових заходах на території району.       

         В клубних закладах району проведено понад 7 тис. культурно -

мистецьких, розважальних  заходів, з них більше 4-х тисяч - для  дітей і 

підлітків на виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. 

 

       Реалізовано низку районних заходів,що стали традиційними:  

 - районний фестиваль колядок і щедрівок та Різдвяних вертепів « 

Защедруймо, нашій господині – славній Україні» в с.Скаржинці. На фестивалі  

було представлено 12 тематичних світлиць від 23 територіальних громад 

району. На святі виступали творчі колективи району, відтворюючи обрядові 

старовинні різдвяні дійства та вертепи; 

  -   районний  фестиваль «Квітуча оселя об’єднує села», який     пройшов  в 

мальовничому куточку с. Крутнів;   

    З метою пропагування та збереження  сімейних традицій та цінностей, 

популяризації української пісні в Морозівському СК відбувся районний 

конкурс «Співуча родина». 

 

   Райдержадміністрацією постійно здійснюються заходи щодо соціального 

забезпечення та соціального захисту громадян, які потребують допомоги і 

соціальної підтримки з боку держави.  

 

В районі забезпечено нарахування усіх видів допомог та субсидій. 

 

         Субсидію  на житлово-комунальні послуги отримали  4678 сімей на суму 

50,2 млн.грн. 

         Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу  призначено 

533 сім’ям на суму 1,4 млн. грн. 

          Нараховано та виплачено соціальних допомог , які фінансуються з 

державного бюджета  на загальну суму 55,9 млн. грн. 

   

         В районі проведено щорічну 14 Всеукраїнську благодійну Акцію «Серце 

до серця», під час якої були зібрані кошти в сумі: 18,4 тис. грн., які були 

перераховані на єдиний рахунок акції. 

       На виконання розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

організацію та проведення заходів з нагоди Міжнародного дня сім’ї у 2019 

році» та з метою підтримки дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, 

дітей загиблих героїв Небесної сотні, дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, дітей батьки яких загинули, постраждали 

в АТО чи беруть безпосередню участь в операції об’єднаних сил 14 травня 

2019 року була організована та забезпечена участь 30 дітей на обласне свято 

«Моя сім’я – моя гордість» до м. Вінниця у сімейний парк активного 

відпочинку «Дитяча планета» із врученням подарунків таким дітям. 
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        1 червня 2019 року з нагоди свята Дня захисту дітей організована та 

забезпечена участь 30 дітей до м. Вінниця у Подільський зоопарк на обласне 

свято «Дитинство-країна мрій». 

В грудні в обласному святі новорічної ялинки прийняли участь також 30 

дітей пільгових категорій. 

 

За кошти державного та обласного бюджетів було забезпечено 100% 

направлення дітей з числа пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок, 

а саме: 10 дітей до Українського дитячого центру «Молода гвардія»  м.Одеса, 

8 дітей до молодіжного дитячого центру «Артек» Київської області, 14 дітей 

до Ренійської міжгосподарської дитячої установи «АИСТ»  Одеської області, 4 

дітей  до «Подільського Артеку» Тульчинського району та 7 дітей відпочивало 

у Вінницькій дитячо-юнацькій спортивно-оздоровчій базі Колос. 

 

Хмільницьким відділом обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області  забезпечено 

стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань та докладається максимум 

зусиль для швидкого і повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із 

змінами в законодавстві.  

      Станом на 01 січня  2020 року на обліку перебуває 17859 пенсіонерів,  в 

тому числі 131 особа переміщених з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції. 

      В управлінні постійно працюють телефони «гарячої лінії»  та проводиться 

щоденний особистий прийом  громадян. За 2019 рік на «гарячу лінію» 

звернулося 312 пенсіонерів. 

      В місцевих ЗМІ та на офіційних веб-ресурсах опубліковано 18 роз’яснень 

щодо пенсійного забезпечення, проведено семінари з бухгалтерами та 

роботодавцями, з сільськими головами, зустрічі за місцем проживання, виїзні 

прийоми.                                              

       Головною метою перспективного плану розвитку району на 2020 

рік є продовження позитивних тенденцій розвитку району для покращення 

рівня життя і добробуту населення шляхом забезпечення економічного 

зростання, складовими якого є збільшення обсягів інвестицій та поступової 

зміни їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на 

оновлення основних виробничих фондів, забезпечення енергозбереження, 

впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, створення 

нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури.  

Підсумовуючи сказане, необхідно відзначити, що Хмільницька районна 

державна адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме з органами місцевого 

самоврядування, підприємцями, сільгоспвиробниками з тим, аби продовжити 

започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, відновленню 

процесів нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності і, 

основне, недопущенню зниження рівня життя населення та підтримки 

найуразливіших верств населення району. 
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