
 

Публічний звіт голови 

Крижопільської районної державної адміністрації Валентина 

Івановича Панчука за 2019 рік 

 

З метою інформування громадськості про діяльність Крижопільської 

районної державної адміністрації, оприлюднюється публічний звіт про 

проведену роботу у 2019 році. 

  Делеговані та власні повноваження здійснювались відповідно та на 

виконання положень Конституції України, Законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про державну службу», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», забезпечення 

реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Вінницької обласної 

державної адміністрації та власних розпорядчих документів, зокрема, Програми 

соціального-економічного і культурного розвитку Крижопільського району 

щодо соціально-економічного розвитку району,  ефективного використання 

наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, залученню інвестицій,  

поліпшення соціального захисту населення. 

Для погодження вирішення питань, колективного і вільного обговорення 

найважливіших напрямів діяльності використовувались різні за формою засоби, 

які б давали можливість залучати для такого обговорення керівників, 

спеціалістів, громадськість.   

Відбулося 3 засідання колегії районної державної адміністрації, на яких 

було розглянуто 13 питань. За результатами розгляду видано відповідні 

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації.  

Регулярно проводились засідання Громадської ради при 

райдержадміністрації, активно використовувались можливості офіційного сайту 

райдержадміністрації, місцевих засобів масової інформації. 

 

За 2019 рік до зведеного бюджету загального фонду отримано 351 027 

778  грн. надходжень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що становить 

99,5% до уточнених планових показників. 

Доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів до 

бюджету Крижопільського району отримано 153 329 687 грн., що становить 

106,2% до уточнених планових показників, затверджених місцевими радами на 

відповідний звітний період, понад план отримано 8 925 244 грн.  

По загальному фонду планові призначення за відповідний звітний період 

виконано майже по всіх податках і зборах. 

  Показники розпису доходів бюджету на 2019 рік виконали всі сільські та 

селищна ради, а також районний бюджет. 

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування 

соціально - культурної сфери:  на  зазначені цілі  використано 248 421 108 грн.  

(це 85,0  % усіх видатків без врахування трансфертів), у тому числі на  освіту 

використано  137 575 330 грн., на охорону здоров'я – 35 474 107 грн.,  на 
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соціальний захист та соціальне забезпечення –  61 200 555 грн., на 

культуру – 11 296 487 грн., на фізичну культуру і спорт  - 2 874 629 грн. 

Профінансовано видатків соціального захисту та соціального 

забезпечення   Крижопільського   району за 2019 рік  на суму  58 675 551 грн., 

що на 8 984 169   грн., або на 13,2% менше проти затверджених призначень 

звітного періоду. 

  За рахунок коштів державного бюджету профінансовано  74 659 663 грн., 

в т. ч.:  

2 010 475 грн. – пільги  на оплату житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства,  

6 002 025 грн. – субсидії  для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг;  

1 830 312 грн. – пільги  на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно 

до законодавства,  

6 443 057 грн. – субсидії  для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 

24  890 174 грн. – допомоги  сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 

з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету; 

685 723 грн. – допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку 

малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету. 

Забезпечено в повному обсязі фінансування  захищених статей видатків 

бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з 

нарахуваннями,  розрахунків за спожиті енергоносії, виплат  населенню  по 

соціальному забезпеченню. 

  

Державна  підтримка  інвестиційних проектів. 

Реалізовуються більше 38 проектів з різних джерел фінансування, в т.ч.: в 

медицині -  9; в освіті – 7; будівництво водопровідних мереж – 1; житловому 

будівництві – 1; по охороні природного навколишнього середовища – 1; 

розбудова спортивної інфраструктури  - 3; будівництво і модернізація котелень 

– 4 та ін. 
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Загальна вартість реалізованих проектів в медичні галузі – 15461 тис. 

грн. 

Вартість інших проектів, що реалізуються і уже завершені, майже 35 млн. 

грн. 

 

Ефективність роботи системи «Рrоzоrrо». 

У 2019 році проведено моніторинг електронних закупівель через систему 

«Prozorro» щодо здійснення закупівель, товарів, робіт та послуг в організаціях  

та установах, які утримуються за рахунок районного та державного бюджетів.  

Проведено 603 електронних торги, в т. ч. 39-тендерних і 564 допорогових, 

що на 18 закупівель більше проти  2018 року.  

Сума запланованих коштів на закупівлю становила 42,6 млн. грн., що на 

13,5 млн. грн. більше проти попереднього року, а сума економії коштів склала 3 

млн. грн., що теж більше на 1,2 млн. грн. у порівнянні з 2018 роком. 

 

Аграрний  та  промисловий  сектор 

Промисловими підприємствами району у 2019 році  продукції вироблено 

на    2152   млн. грн. 

На Крижопільському   цукровому  заводі ПрАТ ПК «Поділля» 

перероблено   740  тис. тонн  цукросировини, вироблено 117,2 тис. тонн  цукру, 

що  на 31,5% менше  проти  минулого  року.  

Крижопільською філією ТОВ «ФУД Девелопмент»  вироблено  9,8 тис. 

тонн  твердого сиру, що    на  1,2 тис.  тонн менше  проти  минулого  року. 

Державне  підприємство «Крижопільський лісгосп» виробило  

промислової  продукції на 28,7  млн. грн.   

 За статистичними даними впродовж січня-вересня   в економіку   району  

інвестовано   175  млн. грн.  капітальних  інвестицій, що складає 1,9% до 

загального обсягу по області.   У  розрахунку на одну особу освоєно 5336,5 грн. 

капітальних  інвестицій. 

  Найбільше коштів інвестовано сільськогосподарськими структурами 

ПрАТ ПК «Поділля»,  СТОВ  «Кряж і К» та  фермерськими   господарствами   

району.   

На  26,7 млн. грн. придбано   сільськогосподарської  техніки. 

Основний напрямок їх діяльності - вирощування продукції рослинництва.  

Урожай зернових у минулому році становив 153 тис. тонн. Зібрано майже 

19 тис. тонн соняшника, 8 тис. тонн сої. 

Цукрового буряка зібрано 419 тис. тонн.  

Посіяно 6331 га озимих культур. 

Сільськогосподарські підприємства району утримують всього 113 голів 

великої  рогатої худоби, в тому числі  95 корів. На  вирощуванні  та  відгодівлі  

перебуває 4357 голів  свиней. 
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Вироблено 1165,6 тонн м’яса, що на 269,4 тонни більше попереднього, 

2018 року. Його  реалізація    становить 1418,5 тонни, що на 548,6 тонни більше 

минулого року. 

Крижопільчани - виробники м’яса та молока - отримали спеціальні 

бюджетні дотації: 

- за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму 

продуктивності (ФГ «Лужанська О.І.») -   68 тис. грн.; 

- за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився у 

господарствах фізичних осіб, – 994 чол. на загальну суму 4 млн.4 тис.500 грн. 

(для порівняння у 2018 році – 649 чол. на 992100 грн.); 

- спеціальна бюджетна дотація за молодняк, набутий шляхом його 

переміщення від інших власників, - 11 чол. на 7100 грн. 

За  кошти обласного бюджету  часткове відшкодування витрат на 

закуплені фізичними особами установки індивідуального доїння отримали 37 

чол. на суму 139,7 тис. грн.(у 2018 році – 185925 грн.). 

 

Дотримання державних гарантій з оплати праці, легалізації її 

виплати 

Впродовж  2019 року  (ІІІ квартал) зберігалася тенденція зростання 

заробітної плати. Середньомісячна заробітна  плата штатного працівника 

порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 15,9% і становила  

9594 грн., що у 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати.  

У сільському господарстві середньомісячна заробітна  плата за 2019 рік 

становить 13311 грн., що на 17,6% більше 2018 р. 

При вирішенні  економічних  і соціальних завдань району все важливішу 

роль відіграє малий бізнес. 

       Завдяки діяльності підприємницьких структур  у районі активно 

розвивається торгівля,  сфера послуг, виробництво  сільськогосподарської   

продукції.  

А тому на сьогодні важливим є зайнятість населення, її легалізація  та  

оплата праці.  

У 2019 році в районі почала діяти робоча група з питань проведення 

операції “Урожай” з метою збільшення надходження до місцевих бюджетів, 

легалізації зайнятості населення району, яке здійснює свою діяльність в 

аграрному секторі.  

Робочою групою протягом липня 2019 року було здійснено 4 виїзди, в 

результаті яких подано 48 декларацій фізичними особами, що одноосібно 

обробляють земельні паї та отримають від цього відповідний дохід. 

Впродовж 2019 року послугами районної служби зайнятості скористались 

2777 громадян, роботу отримали 1090 осіб. 

Районна філія значно активізувала співпрацю з роботодавцями щодо 

забезпечення їх кваліфікованими кадрами.  

У 2019 році 193 роботодавці звернулися за сприянням у пошуку 

працівників, що на 33 більше, ніж у 2018 році.  

Загалом, роботодавці подали 1194 вакансій, що на 113 більше 2018 року. 
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Мале підприємництво  та  діяльність  ЦНАП 

 За 2019 рік через Центр надання адміністративних послуг громадянам, що 

діє при райдержадміністрації, суб'єктам господарювання надано  11655 

адміністративних послуг.  

   Додатково запроваджено надання 12 послуг: по управлінню соціального 

захисту населення райдержадміністрації - 8 послуг, по відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури - 1 

послугу, по архівному сектору райдержадміністрації - 3 послуги. 

 У 2019 році сектором державної реєстрації видано 38 витягів  з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. По державній реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців проведено 522 реєстраційні дії. З них по юридичним особам 77 

реєстраційних дій, по фізичним особам-підприємцях – 445 реєстраційних дій. 

Надано 520 консультацій.  

Всього за 2019 рік у районі зареєстровано 210 суб’єктів господарської 

діяльності, припинили свою підприємницьку діяльність 295 суб’єктів 

господарської діяльності. 

Проведено 433  дії по державній реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

За проведення реєстраційних дій до районного бюджету поступило 

72126,84 грн. 

У даний час через ЦНАП можна отримати 145  видів адміністративних 

послуг. 

       У 2019 році 812 звернень від фізичних та юридичних осіб надійшло до 

архівного відділу райдержадміністрації. В результаті їх розгляду відділом 

надано 792 довідки з позитивним результатом, 20 відповідей з рекомендаціями 

про місце знаходження документів.  

Залучення  грантових коштів. 

З метою залучення додаткових коштів на соціально-економічний  

розвиток територій, громади району активно  долучилися  до  участі  у 16 

обласному  конкурсі  проектів розвитку територіальних громад.  

Переможцями  визнано  14 проектів.  

Загальна вартість проектів-переможців становить 3524087 грн., в тому 

числі фонд конкурсу – 1167370,83 грн., кошти учасників –1060813 грн., 

фінансування з районного бюджету – 775417 грн. та кошти спонсорів –     

512185 грн. 

 

Житлово-комунальне господарство  та  благоустрій  територій 
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Проводилася робота з благоустрою населених пунктів. 

Здійснювався поточний ремонт доріг, ремонт вуличного освітлення, 

впорядковувались дороги та придорожні смуги, прилеглі території 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, охорони здоров’я, 

будинків культури та клубів,  кладовища, пам’ятники та братські могили. 

На реалізацію заходів з енергозбереження впродовж 2019 року   по 

бюджетних закладах району освоєно 6,1 млн. грн. Це кошти обласного, 

районного, селищного та сільських бюджетів і залучені кошти інвесторів та 

коштів міжнародної допомоги. 

Реалізовано 11 проектів з енергозбереження:   

- завершено І чергу щодо реалізації проекту «Нове будівництво блочно-

модульної котельні потужністю 300 кВт за адресою вул. Героїв України, 61   

райцентру: виготовлено ПКД, пройдено експертизу та закуплено та доставлено 

обладнання  блочно-модульної котельні на суму -  2,033 млн. грн. - кошти 

ПРООН; 

- реалізовано проект «Будівництво блочно-модульної котельні СЗШ –       

І -ІІ ст. с. Заболотне» -  1,272 млн. грн. - кошти обласного бюджету; 

- проведено капітальний ремонт з утепленням даху приміщення ДНЗ № 6 

смт Крижопіль - 1,2 млн. грн.; 

- проведено реконструкцію  котельні адмінбудівлі районної ради 

(приміщення АПК), шляхом заміни котла на сучасний енергозберігаючий -   

90,0 тис. грн. 

- завершено термомодернізацію фасаду ДНЗ с. Жабокрич -  освоєно              

285,0 тис.грн., в т.ч. 160,0 тис. грн. на придбання матеріалів виділено ПрАТ ПК 

«Поділля»; 

- проведено капітальний ремонт з утепленням фасадів сільського будинку 

культури с. Шарапанівка - 598,0 тис. грн. (в т.ч. у 2018 році - 299,0 тис. грн.).   

- здійснено утеплення даху ДНЗ «Ромашка», с. Гарячківка -  31,0 тис. грн. 

Завершено реалізацію Програми  енергозбереження для населення та 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  (ОСББ) Крижопільського 

району на 2015-2019 роки за рахунок районного бюджету. 

 Загальний обсяг фінансування згідно програми становить  530,4 тис. грн.  

Впродовж дії програми 347 жителів  району через установи “Укргазбанк” та 

“Ощадбанк”  отримали  кредити на енергозберігаючі заходи  на суму 10,2 млн. 

грн., з районного бюджету відшкодовано 166,6 тис. грн.  

Затверджено  таку ж програму на період до 2025 року. 

Впродовж 2019 року територіальні громади селища Крижопіль та сіл 

Городківка, Крикливець, Голубече, Дахталія, Жабокрич, Заболотне, Соколівка, 

Вільшанка та Андріяшівка проводили роботи з будівництва, капітального та 
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поточного ремонту  водопровідних мереж, заміни насосного обладнання  

та  утримання  громадських колодязів,  на що освоєно 1680  тис. грн. - в т. ч. 

297,6 тис. грн. - кошти населення та господарюючих структур.  

За ініціативи Дахталійського сільського голови Василя Мазурика в селі 

збудовано 8,5 км. водопровідних мереж, відновлено роботу водопровідної 

свердловини:  підключено до централізованого водопостачання 73 

домоволодіння та 4  заклади бюджетної сфери. Роботи виконано за кошти 

сільської ради – 512,0 тис. грн., районного бюджету - 300,0 тис. грн. та 203,0 

тис. грн. – це кошти господарюючих структур. 

Роботи по зовнішньому освітленню  вулиць проводилися у більшості 

населених пунктів району.  

Освітлено 11,7 км вулиць, встановлено 115 світильників, на що освоєно 

802,3  тис. грн. (кошти місцевих бюджетів громад та спонсорів). 

Найкраще спрацювали територіальні громади смт Крижопіль - 98 

світильників - 5,4 км - 645,3 тис. грн.; с. Гарячківка - 20 світильників - 2 км - 

50,0 тис. грн; с. Соколівка - 15 світильників - 0,5 км - 30 тис. грн. 

Загальна протяжність доріг у районі - 936,9 км, з яких 657,2 км - 

комунальної власності,  215,3 км  - дороги загального користування місцевого 

значення (у даний час передані зі сфери управління Державного агентства 

автомобільних доріг України до сфери управління облдержадміністрацій) та 

64,4 км -  державного значення.  

З державного бюджету виділено цільову субвенцію на капітальний 

ремонт дороги  загального користування місцевого значення О-02-09-03 

Савчине-Гарячківка  у розмірі 29,3 млн. грн. та  за рахунок субвенції з 

державного бюджету на соціально-економічний розвиток  1,027 млн. грн. 

Відповідно проведено роботи з капітального ремонту на ділянці дороги по        

с. Городківка протяжністю 2,5 км. 

За рахунок державного дорожнього фонду в межах району  на дороги 

загального користування місцевого значення спрямовано 7961,7 тис. грн. (це 

під’їзні шляхи до населених пунктів Голубече, Княжа Криниця, Тернівка, 

Заболотне, Гарячківка, Городківка, ліквідація аварійних ділянок доріг до сіл 

Соколівка та Шарапанівка), в т.ч. на умовах співфінансування   ремонту 

зазначених доріг Голубецькою сільською радою виділено 200,0 тис. грн. та 

Тернівською – 15,0 тис. грн. 

Відповідно до районної Програми ремонту та утримання автомобільних 

доріг загального користування  державного та місцевого значення на 2019-2022  

роки з районного бюджету виділено 2,0 млн. грн. на співфінансування робіт з 

поточного ремонту аварійних ділянок  автомобільної дороги  Т-02-02  - 

Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань. Освоєно 1,7 млн. грн. по            

с. Жабокрич та в напрямку с. Городківка. 



 8 

Проведено капітальний  та поточний  ремонт дорожнього 

покриття вулиць комунальної власності, на що освоєно кошти в сумі 3986,14 

тис. грн., в тому числі 674,4 тис. грн. - залучені кошти.  

Найбільше коштів освоєно Крижопільською селищною радою - 3288,8 

тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт доріг у межах селища 2569,2 тис. 

грн., Городківською сільською радою - 1032,3 тис. грн. та Голубецькою 

сільською радою - 893,5 тис. грн. 

Впродовж  2019 року на капітальний, поточний дрібний ремонт та 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг району загалом освоєно 47,4 

млн. грн., з яких 39,0 млн. грн. - на ремонт доріг загального користування 

місцевого значення. 

У травні та листопаді 2019 року проведено два конкурси з перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах, що не виходять за межі Крижопільського 

району. Конкурси пройшли з урахуванням пропозицій, наданих перевізниками і 

територіальними громадами.   

За їх результатами укладено 13 договорів про організацію перевезення 

пасажирів на маршрутах  загального користування, що не виходять за межі  

району. Угоди укладено терміном на 5 років з перевізниками ПрАТ 

«Крижопільське АТП-10539» та ФОП Краснопольський Сергій Васильович.  

Автобусним сполученням з районним центром забезпечено 24 населених 

пункти.  

У рамках акції з благоустрою та санітарної очистки територій 

населених пунктів, яка щорічно проводиться в районі, у 2019 році 

приведено у належний санітарний стан 534 тис. м
2 

прибудинкових територій, 

очищено від сміття 69,4 км берегів річок та водойм, упорядковано та 

розчищено 11 джерел, висаджено 2700 дерев та 800 кущів, упорядковано 37 

дитячих та 34  спортивних майданчики, 40 меморіалів та пам’ятників, 8 

братських могил, 43 кладовища, ліквідовано 20 стихійних сміттєзвалищ, 

відповідно вивезено біля 100 м. куб. сміття.  

Триває робота з впровадження системи роздільного збору відходів. У 

селищі Крижопіль на 9 майданчиках розміщено по 4 контейнера для 

роздільного збору відходів, ще на трьох - по шість контейнерів. Послугою з 

роздільного збору твердих побутових відходів   охоплено 60%.  

Збудовано 9 майданчиків у с. Городківка, закуплено  42 контейнери для  

роздільного збору відходів. 

У навчальних закладах району збудовано 10 майданчиків для  

роздільного збору ТПВ, встановлено загалом 30 контейнерів для збору 

макулатури, скляної тари та побутових відходів. Всього з 2016 року збудовано 

31 майданчик по збору відходів.  
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Свої  здобутки у сфері благоустрою  має кожна з 

територіальних громад району, загалом ними на заходи з благоустрою та 

санітарної очистки населених пунктів освоєно 7,4 млн. грн. 

Затверджено два детальних плани території за межами населених пунктів, 

замовником яких виступила районна державна адміністрація. Це детальний 

план території для реконструкції полігону твердих побутових відходів за 

межами райцентру та детальний план території земельної ділянки площею 4,5 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємства для виробництва органічних добрив на території 

Андріяшівської сільської ради за межами населеного пункту. 

 Також районна державна адміністрація ініціювала прийняття Районної 

цільової програми будівництва (придбання) доступного житла в районі на 2019-

2021 роки, якою передбачено фінансування з районного бюджету в обсязі 

4748,225 тис. грн. для завершення будівництва 8-квартирного двоповерхового 

будинку в смт Крижопіль по вул. Олександра Савченка, замовником 

будівництва якого є КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 

будівництву». Житло буде розподілено для лікарів району. 

 

Захист населення від надзвичайних ситуацій 

В районі діють Комплексна програма захисту населення і території 

району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2018-2022 роки та Комплексна оборонно-правоохоронна програма району на 

2016-2020 роки «Безпечна Крижопільщина – взаємна відповідальність влади та 

громад», на реалізацію якої у 2019 році виділено 410,0 тис. грн., в т.ч. на 

підтримку діяльності районного військового комісаріату – 10,0 тис. грн., 

Крижопільського відділення Національної поліції – 400,0 тис. грн.  

З метою зміцнення матеріально-технічної бази районного сектору ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області, на виконання Програми забезпечення  

техногенної та пожежної безпеки в районі на період до 2023 року виділено 250 

тис. грн. За ці кошти придбано повітряний компресор високого тиску для 

заправки апаратів захисту органів дихання, компресор малого тиску,  

мотопомпу для відкачування води, човен, електричний бетонолом, бензоріз 

дисковий, бензогенератор, бензопилу, перфоратор, зарядно-пусковий пристрій, 

пожежні рукави.  

За кошти, виділені сільськими радами, придбано 26 теплих курток для 

особового складу на суму 35 тис. грн. 

 

Соціальний захист населення 
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У 2019 році управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації надано 7535 адміністративних послуг, які фінансуються з 

державного бюджету. 

В управлінні соціального захисту населення по 19 видах   різного виду 

державних допомог на обліку перебуває 1780 одержувачів, яким з початку року 

виплачено 34 млн. 124 тис. грн. Всі виплати профінансована вчасно та у 

повному обсязі.   

Субсидії  на тверде паливо та скраплений газ призначено 2839 

одержувачам на загальну суму 6 млн. 452,0 тис. грн., на житлово-комунальні 

послуги – 5196 одержувачам на 8 млн. 3,7 тис. грн. Заборгованість відсутня. 

Пільгами на тверде паливо та скраплений газ скористалися 1577 жителів 

району на суму 1 млн. 830,3 тис грн. Заборгованість відсутня.  

У 2019 році діяв новий порядок забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації, який полягає в укладенні трьохсторонніх договорів: за 

участю управління, особи, яка потребує засобу реабілітації, та підприємства, 

яке виготовляє даний засіб.  Впродовж року освоєно 1 млн. 796 тис. грн.  на 

виготовлення технічних засобів реабілітації. 

На даний час в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації на обліку перебуває 165 внутрішньо-переміщених осіб, 

або 99 сімей.  Вони отримують щомісячну  адресну грошову допомогу  для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг. Загальна сума таких виплат за 2019 рік складає 575,1 тис. грн.  

Також на обліку знаходиться 330 учасників  антитерористичної операції, 

323 з них видано посвідчення учасників бойових дій установленого зразка та 

семи – посвідчення інваліда війни.  

 Працівники Мобільного  консультативного  пункту, що діє при районному 

центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, – а це 7 осіб -  здійснено 

початкову оцінку потреб 152 сімей, всього ж у складних життєвих обставинах 

перебуває 170  сімей     із 39 населених пунктів. З метою здійснення контролю 

за цільовим  використанням коштів державної допомоги при народженні 

дитини працівниками центру провели 108 обстежень таких сімей. 

На  даний час з-під  соціального  супроводу з  позитивним  результатом 

виведено  17   сімей в  яких  виховується  44 дитини.  

З метою вирішення проблемних питань соціального захисту дітей 

службою у справах дітей райдержадміністрації впродовж 2019 року  

ініційовано проведення  14 засідань комісії з 

 питань захисту прав дітей, на яких розглянуто 147 питань їх соціального 

захисту.  

Діють районні  програми: щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2018-2023 
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роки та програма забезпечення прав дітей на особливий захист,  піклування 

та гармонійний розвиток на період до 2023 року. 

Відповідно до Порядку та Умов надання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що затверджені 

відповідною постановою Кабінету Міністрів України, перераховані кошти 

грошової компенсації за придбання житла в сумі 354100 гривень на рахунок із 

спеціальним режимом використання для однієї особи – дитини позбавленої 

батьківського піклування, яка перебувала перша в порядку черговості взяття на 

квартирний облік по району і щодо якої прийняте рішення районної комісії для 

формування пропозицій щодо освоєння субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

Завдяки проведеній злагодженій роботі структурних підрозділів 

райдержадміністрації, що займались даним питанням, на сьогодні дитина 

позбавлена батьківського піклування, забезпечена житлом у с. Жабокрич, 

зареєстровано право власності на житлове приміщення і відомості про це 

внесено у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. 

Наразі на квартирному обліку в районі ще перебуває 6 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 На початок нинішнього року на території району проживає 5901 дитина, 

серед них 42 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 32 

виховується у сім’ях опікунів і піклувальників, 5 - у прийомних сім’ях, 5 дітей є 

вихованцями дитячого будинку сімейного типу. 

 Усім дітям встановлено статус відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 У  комунальній установі «Крижопільський районний інклюзивно-

ресурсний центр»  проведено 446 корекційних занять для 90 дітей з особливими 

освітніми потребами, корекційно-розвитковими послугами охоплено більше 

50% дітей з відповідними потребами. 

  

Охорона здоров’я 

У 2019 році здійснювались заходи із забезпечення належного доступу 

жителів району до медичних послуг, своєчасного та ефективного отримання 

необхідної медичної допомоги. 
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Медичну допомогу населенню району на первинному рівні надає 

комунальне некомерційне підприємство «Крижопільський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», заклади якого оснащені  необхідним 

обладнанням та технічними засобами відповідно до  вимог МОЗ  України. 

У  2019  році  за  кошти  НСЗУ для Центру було придбано  два автомобілі 

«Рено Дастер»  на  суму 998 тис.грн.  Облаштовано  всі   амбулаторії  закладу  

кнопками виклику  та пандусами  для  людей  з  обмеженими можливостями.   

В амбулаторіях  Крижопіль  та  Жабокрич проведено сучасні  ремонти  

вбиралень  з  поручнями  для  маломобільних  груп  населення.  

 За  кошти  районного  бюджету  придбано: 

  -  комп'ютер  на  суму 14,8  тис.  грн.; 

-  гінекологічне  крісло  вартістю  9 тис.  грн.; 

-  ваги  платформні  з  ростоміром  (4  одиниці)  на  суму 27  тис. грн. 

Завершується будівництво лікарської амбулаторії в с. Городківка, 

вартість будівництва – 9622067 грн. Вже освоєно 8044400 грн., в т.ч. 857,6 тис. 

грн. – кошти районного бюджету. Ще 300 тис. грн. з районного бюджету 

виділено на благоустрій території біля лікувального закладу.  

Аби зберегти та підтримувати медичну галузь району в сучасних умовах 

її реформування, зокрема, її другий рівень,  у 2019 році зроблено ряд важливих 

кроків.  

Насамперед, Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування 

стала комунальним некомерційним підприємством.  

Проведено комп’ютеризацію закладу, придбано медичну інформаційну 

систему, щоб усі дані про надану  пацієнтам медичну допомогу можна було 

перевести в електронний формат.  

Лікарня зареєстрована в електронній системі охорони здоров’я. 

На підвищення статусу лікувального закладу впродовж року 

спрямовувались значні кошти. 

Окрім майже 35, 5 млн. грн., спрямованих на фінансування охорони 

здоров'я у 2019 році, по загальному фонду виділено додатково 4 009 902 грн., 

по спеціальному фонду 4 289 380 грн. Медичне обладнання поповнилось 

набором для лапараскопічних операцій вартістю 1 280 000 грн., 

відеоендоскопічним комплексом для проведення гастроскопії та колоноскопії – 

1 250 000 грн., мобільним палатним рентгенапаратом – 200 000 грн., 

дефібрилятором – 123 900 грн. 

Закуплено аналізатор автоматичний – 570 тис.грн.,  гістероскоп – майже 

100 тис. грн., комп’ютерну техніку на 460 тис. грн. та ін.  

Виконано ще одну  вимогу до багатопрофільних лікарень інтенсивного 

лікування - організовано роботу відділення невідкладної допомоги. Маємо 

сподівання, що Крижопільська районна лікарня набуде статус опорної. 



 13 

На забезпечення хворих препаратами інсуліну виділено 1218 

тис. грн., в т. ч. 350 тис. грн. з районного бюджету.  

На ліки для пільгових категорій з районного бюджету виділено 643, 5 тис. 

грн., з державного бюджету дотувалась програма «Доступні ліки», на що 

виділено біля 1 млн. грн. 

 

Галузь освіти та спорту 

 Робота  освітньої галузі  спрямовувалась  на надання учасникам  

навчально-виховного  процесу  якісних  освітніх  послуг. Діяльність органу 

виконавчої влади тут була різноплановою6 від ефективного зміцнення 

матеріальної бази навчальних закладів до постійної уваги до учасників 

освітнього процесу – учнів та учителів. 

   На фінансування освітньої галузі у 2019 році виділено 106 млн. 965,0 тис. 

грн. 

Додатково на загальний фонд отримано 5 млн. 944 тис. грн. та на 

спеціальний фонд   5 млн. 480,0 тис. грн.  

За кошти спеціального фонду придбано шкільний автобус вартістю 1млн. 

849 тис. грн. (в т. ч. 817969 грн. - кошти районного бюджету), три 

твердопаливні котли для шкіл сіл Гарячківка та Шарапанівка вартістю 506775 

грн., 5 кабінетів природничо-математичного циклу на суму 863 тис. грн., 93 

ноутбуки для  12 комп’ютерних класів   сільських шкіл на суму 706,4 тис грн., 

музичне обладнання в СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт Крижопіль та ін.  

Відділ  освіти    районної державної адміністрації   проводив роботу щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  району  для роботи в умовах 

«Нової української школи».  

Більше 50 учителів, які навчають дітей нинішнього навчального року та 

навчатимуть учнів 1-х класів  у 2020-2021 н. р., пройшли І та ІІ етапи курсів 

підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі 

«Вінницька академія неперервної освіти».  

У 2018-2019 навчальному році стипендію голови райдержадміністрації 

призначено 33 кращим учням, нинішнього 2019-2020 н. р. розпорядженням 

голови райдержадміністрації призначено стипендії 31 учню закладів загальної 

середньої освіти району та районного Будинку школярів. 

На оздоровлення та відпочинок для дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, з районного бюджету у 2019 році виділено 398,9 

тис. грн.  

   На розвиток фізичної культури та спорту в районі у 2019 році виділено  

понад 2, 6 млн. грн. Побудовано міні-футбольні майданчики в опорних школах 

- №1 і №2 Крижополя та №1 і №2 с. Городківка, а також парку культури та 

відпочинку райцентру.  
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Проведено  капітальний ремонт приміщень дитячої спортивної школи 

(роздягальні та суддівські кімнати). Для відділення важкої атлетики в ДЮСШ  

придбано гриф олімпійський (чол. і жін.), 20 дисків різної ваги на суму 50 тис.  

грн. 

 

Галузь культури 

Реалізація державної політики щодо збереження і використання 

культурної спадщини, організація дозвілля, розвиток професійної та народної 

творчості  залишаться основним завданням галузі культури. 

На зміцнення матеріально-технічної  бази закладів культури району 

залучено 1 млн. 854,616 тис. грн.; з них на проведення ремонтних робіт у 

закладах культури району використано 1 млн. 798,616 тис. грн.,  у тому числі 

за рахунок участі у грантових проектах - 1 млн.161, 861  тис. грн.,                  

526 тис.  755 грн. - кошти місцевих бюджетів. 

По ремонту Крижопільської школи естетичного виховання реалізується 

проект на 705 тис. грн. 

 На проведення масових заходів, завдяки саме яким у значній мірі 

створюється позитивний імідж району,  використано 233,3 тис. грн. Це  

Всеукраїнська літературно-мистецька акція «Бортнякова весна», регіональне 

свято духової музики «Сурми Поділля», Всеукраїнський фестиваль народних 

ремесел  «Подільські товтри». 

Ще одним кроком у цьому напрямку стало відкриття у минулому році 

музею поетів Володимира та Олександра Куцих у с. Шарапанівка. 

 

 

Структура райдержадміністрації 

Відповідно до плану роботи райдержадміністрації структурними 

підрозділами райдержадміністрації забезпечувалось своєчасне виконання 

розпорядчих документів Президента України, Уряду України, центральних 

органів виконавчої влади та Вінницької обласної державної адміністрації.  

Впродовж 2019 року отримано та опрацьовано 3872 вхідних документів, з 

них 2677 надійшли від вищестоящих органів влади, 1008  – місцевих. 

Зареєстровано вихідної документації, підготовленої структурними підрозділами 

в кількості 3131 інформації. 

З метою реалізації в районі державної політики у різних галузях, власних 

та делегованих повноважень протягом минулого року підготовлено та видано 

219 розпоряджень з основної діяльності, 5 доручень голови районної державної 

адміністрації. 

65 розпоряджень видано на виконання розпоряджень та доручень голови 

обласної державної адміністрації. За 178 розпорядженнями  здійснюється 
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контроль. 24,6 % всіх розпоряджень стосувалися вирішення фінансових 

питань,  22 % - у справах сім’ї, дітей та молоді, 12% - надання соціальної 

допомоги, решта - щодо організації роботи управлінь та відділів,  відзначення 

державних та професійних свят, житлово-комунального господарства, 

земельних питань, мобілізаційної підготовки та ін..   

Згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» усі розпорядчі документи оприлюднювались на офіційному веб-

сайті райдержадміністрації.  

Щоденно на офіційному сайті подавалась інформація про діяльність 

райдержадміністрації, її структурних підрозділів, інших територіальних органів 

виконавчої влади. Всього за 2019 рік розміщено  858 публікацій. 

За 2019 рік районною державною адміністрацією розглянуто 42 запити на 

доступ до публічної інформації. За інформацією, що є у володінні 

райдержадміністрації, звернулись 25 фізичних та 17 юридичних осіб, в т.ч. 

громадські організації. Здебільшого тематика запитів стосувалась сфери 

аграрної політики і земельних відносин, комунального господарства та 

діяльності місцевих органів виконавчої влади.  Усі відповіді готувалися у 

визначений законодавством строк. 

Окрім того, за 2019 рік до райдержадміністрації надійшло 4 звернення  від 

депутатів місцевих рад щодо проведення ремонту доріг, відшкодування коштів 

на медикаменти, земельні питання. 

За минулий рік надійшло 381 звернення, що на 67 одиниць менше,  ніж за 

2018  рік.  Загальна кількість заявників склала 1118 громадян (у  2018 році - 

1539 громадян).   

Звернення стосувались: 

-  соціального захисту – 254 (66,67%)  від загальної кількості, у 2018  – 307 

(68,53%); 

- аграрної політики  та земельних відносин – 37 (9,71%), у 2018 - 25 

(5,58%); 

- житлової політики – 18 (4,72%), у 2018 – 13 (2,9%); 

- екології та природних ресурсів – 11 (2,89%), у 2018  – 9 (2,1%); 

- транспорту та  зв’язку – 5 (1,12%), у 2018 – 3 (0,53%). 

На виконання Районної програми надання грошової допомоги за 

зверненнями громадян у невідкладних випадках на період до 2020 року       

щомісяця проводились засідання комісії, під час яких розглянуто 146 звернень  

громадян з питань надання грошової допомоги.  

За рішенням комісії та відповідних розпоряджень голови 

райдержадміністрації  у 2019 році надано матеріальну допомогу заявникам на 

загальну суму 196,8 тис. грн. 
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На виконання Програми вшанування найстаріших жителів 

району на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 18 сесії районної ради 7 

скликання від 22 грудня 2017 року № 489, впродовж 2019 року організовано 

вітання 73 мешканців району з нагоди  90- та 95-річчя від дня народження та 

вручення їм грошової винагороди в розмірі 400 грн. кожному.  

З метою вшанування мешканців району за результатами їх професійної, 

громадської та благодійної діяльності до професійних, державних свят, а також 

з нагоди ювілейного дня народження упродовж року організовано 

нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та 

районної ради 264 мешканців району.  

Відповідно до Регламенту райдержадміністрації та з метою оперативного 

вирішення актуальних питань щопонеділка в райдержадміністрації 

проводилися наради із першим заступником, заступником голови, керівником 

апарату районної державної адміністрації,  керівниками структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, районних установ, підприємств та 

організацій. За підсумками нарад приймались відповідні рішення.  

З метою обговорення важливих питань щодо життєдіяльності району, 

реалізації районних програм та інвестиційних проектів, наповнення місцевих 

бюджетів, організації виконання власних та делегованих повноважень, а також 

з метою роз’яснення змін у законодавстві та інших нормативних документах 

щомісячно проводилися наради з сільськими та селищними головами.  

З метою створення належних умов для проведення на території району 

виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів 

України, які відбулись у 2019 році, райдержадміністрацією забезпечувалось  

сприяння  та  контроль за створенням належних та безпечних умов роботи 

дільничних виборчих комісій.  

У визначені законодавством строки готувались попередні та уточнені 

списки виборців, надсилались запрошення. У дні голосування організовувалась 

робота інформаційно-аналітичної групи для оперативного вирішення 

невідкладних питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, порушеннями 

громадського порядку виборчого законодавства, перешкоджанням діяльності 

виборчих комісій.  

З метою здійснення повноважень, визначених  Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації», у 2019 році структуру Крижопільської 

районної державної адміністрації складали апарат та 11 самостійних 

структурних підрозділів. 

 Станом на 01.01.2020 року  чисельність працівників Крижопільської 

райдержадміністрації складала 107 штатних одиниць, з них посади державних 

службовців - 93 особи, посад керівних працівників, на яких не поширюється дія 

закону України «Про державну службу» - 3, працівників, які виконують функції 



 17 

з обслуговування та техперсоналу - 11, фактично працюючих  - 87, вакансій – 

20. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів від 03 листопада 2019 року  № 

923 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 

2012 р. № 606» та від 03 листопада 2019 року № 926 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 746» у 2019 році розпочато 

скорочення чисельності працівників райдержадміністрації та зміни її структури, 

яке завершиться у березні 2020 року.   

Розпорядженням голови Вінницької обласної державної адміністрації від 

20 листопада 2019 року № 902 «Деякі питання встановлення граничної 

чисельності працівників райдержадміністрацій» затверджено граничну 

чисельність працівників райдержадміністрацій Крижопільської районної 

державної адміністрації у кількості 68 одиниць, у тому  числі апарат 

райдержадміністрації у складі 14 осіб.  

  


