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ВСТУП 

 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницького району на      

2013 рік (далі - Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, 

що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку 

провідних галузей господарства району, а також зовнішні та внутрішні 

чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку 

району на 2013 рік, а також комплекс заходів, місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального 

сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення економічної стабільності, 

підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання 

рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення 

реальних доходів громадян.  

Програма розроблена  відповідно до розпорядження голови Вінницької 

обласної державної адміністрації від 7 вересня 2012 року №509 та 

розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 14 

вересня №1071 та визначає головну мету і пріоритети розвитку Вінницького 

району на 2013 рік.  

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та 

доповненнями, управлінням економіки Вінницької райдержадміністрації разом 

з іншими структурними підрозділами Вінницької районної державної 

адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування розроблено 

відповідні розділи  Програми.  

Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі 

статистичних даних Державної служби статистики України та головного 

управління статистики у Вінницькій області, аналізу поточної соціально-

економічної ситуації в районі, з урахуванням методичних рекомендацій 

Міністерства економіки України.  

В основу Програми покладено необхідність забезпечення підвищення 

рівня і якості життя населення на основі сталого економічного зростання, 

передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і 

розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери, реалізацію єдиної 

політики розвитку району в 2013 році, шляхом взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

підприємницької діяльності, громадськості, зменшення негативного впливу 

світової фінансової кризи на економіку району та забезпечення сприятливих 

умов для відновлення економічного зростання. 

Програма визначає основні цілі та головні дії Вінницької районної 

державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування, 
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підприємств, установ та організацій району.  

Метою і завданнями Програми є забезпечення економічного зростання, 

створення умов для надходження вітчизняних та іноземних інвестицій, 

формування режиму максимального сприяння для бізнесу, більш повне 

розкриття експортного потенціалу району, підвищення соціальної захищеності 

мешканців району, забезпечення розвитку ринку праці, розвиток гуманітарної 

сфери.  

Організацію виконання заходів Програми здійснює Вінницька районна 

державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з  органами місцевого 

самоврядування, які брали участь у розробці відповідних розділів Програми. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням 

Вінницької районної державної адміністрації 
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І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ РАЙОНУ 

 

Протягом січня-вересня 2012 року Вінницькою районною державною 

адміністрацією разом із органами виконавчої влади проводиться значна робота 

спрямована на забезпечення зростання економіки району та вирішення 

проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району. 

Цей період проти відповідного періоду 2011 року характеризується                                         

зростанням надходжень до зведеного бюджету на 20,6%, приростом доходів 

місцевих бюджетів на 14,8%, обсягу реалізованих послуг на 48,2%, зростанням  

середньомісячної заробітної плати штатних працівників  на 19,2%, зростанням 

обсягу виробництва продукції сільського господарства на 1,5%, збільшенням 

обсягу будівельних робіт на 36,6%, збільшення обсягу  роздрібного 

товарообороту на 12,7%, створенням 1299 робочих місць, це на 8,3% більше 

запланованого. 

До Зведеного бюджету за січень-вересень 2012 року надійшло              

109154,4 тис. грн. податків та обов'язкових платежів, що на 18677,8 тис. грн., 

або на 20,6% більше минулорічного показника.  До  загального  фонду  

Державного  бюджету  надійшло 47719,4 тис. грн. В порівнянні з січнем-

вересень 2011 року ріст становить 10773,2 тис. грн., або 129,2%. Розрахункову 

базу по місцевому бюджету за січень-вересень 2012 року виконано в сумі 61435 

тис. грн., що на 7904,6 тис. грн., або на 14,8% більше  січня-вересня 2011 року.  

 
В цілому по району до прийнятого сесіями місцевих рад бюджетного 

розпису план виконано на 105,6%, при плановому розписі 44906,8 тис. грн., 

фактично отримано 47417,2 тис. грн. 

До загального фонду місцевих бюджетів за січень-вересень 2012 року 

надійшло коштів на 6425,6 тис. грн. більше, ніж за січень-вересень 2011 року. 

Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету, 

варто назвати такі, як ПМП ВФ «Панда»,  ТОВ «Флоріан-Т», ТОВ «Вінницький 

КХП№ 2», СП ТОВ «Анфол»,  «Метро КЕШ ЕНД КЕРІ Україна».  
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Станом на 1 жовтня 2012 року забезпечено приріст надходжень по податку 

на прибуток підприємств на 16,3% (+2104,4 тис. грн.),  податку на додану 

вартість – на 36,7% (+7842,2 тис. грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 

12,7%  (+5740,7 тис. грн.), платі за землю – на 20,8% (+1254,1 тис. грн.), 

єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – в 2,5 рази більше 

(+3135,3 тис. грн.), податок на водні ресурси – на 20,1% (+126,6 тис. грн.), 

податку на надра – 94,5%   (+434,1 тис. грн.) 

В структурі надходжень податків і зборів по Вінницькому  району за 

січень-вересень 2012 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів 

фізичних осіб (46,5%) і його сума становить 50796,1 тис. грн., податок на 

прибуток підприємств (13,7%) – 14991,2 тис.  грн., податок на додану вартість 

(26,7%) – 29192,8 тис. грн.  

Недоїмка   до   Зведеного    бюджету    станом    на    01.10.2012 р.   склала  

23 679,0 тис. грн. і протягом 2012 року зменшився на 3077,0 тис. грн. 

Враховуючи те, що одним із основних надходжень до місцевого бюджету є 

плата за землю, Вінницьким відділенням постійно проводяться звірки з 

органами місцевого самоврядування щодо правильності обліку платників 

орендної плати та земельного податку. 

Одним із важливих резервів наповнення місцевих бюджетів є орендна 

плата за землю. Перегляд договорів оренди органами місцевого 

самоврядування за земельні ділянки державної та комунальної власності в 

частині розміру орендної плати відповідно до вимог Закону України «Про 

оренду землі» не нижче 3-х кратного розміру значно збільшать надходження 

коштів до місцевих бюджетів. 

Для мобілізації  коштів до бюджету району протягом року посилено 

контроль за повнотою сплати платежів до бюджету, термінами укладання 

договорів оренди  на земельні ділянки. Проводилася робота щодо залучення  до 

сплати  земельного податку  та орендної плати суб’єктів господарювання, які 

використовують  земельні ділянки для здійснення комерційної або виробничої 

діяльності без офіційного оформлення. 

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення 

бюджету району є: 

- приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

- уповільнення темпів зростання середньої заробітної плати; 

- використання земель без оформлення договорів оренди. 

В районі  13,7 тисяч громадян передали свої земельні паї в оренду. 

Загальна площа орендованої землі складає  27,8 тисяч га. 

В 2011 році виплачено орендної плати на суму 10,7 млн. грн., або з 

розрахунку 3,3 відсотки від розрахункової грошової вартості землі. 

В поточному році виплата орендної плати становить 12,6 млн. грн., або                    

75 відсотки від нарахованої. Це - майже на 1,9 млн. грн. виплачено більше, ніж 

за 2011 рік в цілому. А це суттєва підтримка для жителів сіл, особливо 

пенсіонерів. 
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Протягом  2010-2012 років проведено первину нормативно грошову оцінку 

по Стрижавській, Вороновицькій селищних радах та Майданській, 

Некрасовській, Малокрушлинецькій, Пултівецькій, Сосонській сільських радах.  

Також заключені договора з ДП «Вінницький науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» на оновлення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів району, загальна кошторисна вартість яких склала 

435,7 тис. грн. 

У поточному році проводиться послідовна робота з підприємствами, які 

спрацювали з від’ємним фінансовим результатом. 

Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування  

суб’єктів господарювання  району-юридичних осіб  (без врахування  малих 

підприємств)  з початку  2012 року отримано прибуток у сумі  5437,4 тис. грн. 

Прибутково спрацювали 78,3 % підприємств на суму 13972,8 тис. грн., 

решта  підприємств  21,7 % зазнали втрат  8535,4 тис. грн. 

Динаміка промислового виробництва району за основними видами 

промислової продукції  у січні-вересні 2012 року характеризується такими 

даними: спостерігається зростання обсягів виробництва м’яса, включаючи 

ковбасні вироби на 32,6%, борошна на 4,9%, круп на 54,2%, напоїв 

безалкогольних – 11,1%. 

Разом з тим, скоротилось виробництво: макарон – на 29,8%, овочів 

консервованих, натуральних – на 33,3%, хлібобулочних виробів – на 7,9% із-за 

відсутності ринку збуту виробленої продукції.  

Сільгоспвиробниками району сільськогосподарські культури 

вирощувались на площі 50,4 тис га. 

У 2012 році було отримано валове виробництво зерна  100 тис. тонн, що на 

5 тис. тонн більше, ніж у 2011 році. 

У поточному році посівні площі склали 50,4 тис, га. Зернові  культури  

посіяно на площі 22 тис га, або 43,6  відсотків всієї посівної площі . 

Зернових культур районної групи зібрано 51,5 тис тон, при урожайності               

36,4 цнт/га. 

У галузі тваринництва на даний час спостерігається тенденція на 

стабілізацію та нарощування виробництва продукції. 

Виробництво молока в господарському секторі зросло на 863 цнт, або                             

4% порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Значно покращено продуктивність худоби. На корову надоєно по 3320 кг 

молока, що на 335 кг більше ніж у минулому році. Середньодобові прирости 

молодняку ВРХ зросли на 8 грам, свиней 201 грам і вони відповідно складають 

545 та  637 грам. 

Призупинено зменшення поголів’я ВРХ та спостерігається тенденція на 

його нарощування, збільшено поголів’я свиней та птиці. 

Це дає можливість нарощувати обсяги виробництва всіх видів 

тваринницької продукції. 

Одним із пріоритетних напрямків у поточному році було вивчення ситуації 

на ринку молока, виявлення посередницьких структур при його заготівлі та 
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аналізу обґрунтованої ціни на ринку молока. Визначено ряд підприємств, які 

здійснюють закупку молока та проведено детальний аналіз з питання 

встановлення факту перебування заготовачів молока у статусі суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

В районі понад  75 відсотків молочної продукції  виробляється в особистих 

господарствах населення району, де утримується 4762 голів корів молочного 

стада. Щоденно виробляється біля 70 тонн молока і реалізовується біля 50 тонн. 

Важливе значення має ціна на молоко. Даному питанню в районі 

приділяється значна увага. 

З метою нарощування поголів’я ВРХ в господарствах населення отримана 

дотація в розмірі 415,5 тис.грн. для  збереження та вирощування молодняку від 

3 до 15 місячного віку. Цим скористалось 656 осіб, які зберегли і мають  

Торговельні послуги населенню  району надають 344 об’єкти торгівлі та 

ресторанного господарства, з них  236  магазинів  та 109 об’єктів ресторанного 

господарства. В районі діє 5 ринків та 1 постійно-діючий ярмарок. В ринковій 

торгівлі проводиться робота з її вдосконалення шляхом впровадження заходів із 

перетворення  ринків в сучасні торговельно-сервісні комплекси. 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту  по району з початку                   

2012 року склав 430,2 млн. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого 

року збільшився на 48,7 млн. грн., або на 112,7%.  

 
Обсяг  роздрібного товарообороту  у розрахунку на одну  особу населення 

складає 5579,5 грн. проти 4967,8 грн. за відповідний період минулого року. 

Товарооборот торгової мережі становить 426,4 тис.грн, що складає                           

109,4 відсотка до попереднього року. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств ресторанного господарства 

з початку  2012 року склав 3783,0 тис. грн., це на 225,9 тис. грн., або на 6,3%  

більше обсягу відповідного періоду минулого року. Обсяг товарообороту 

ресторанного господарства у розрахунку на 1 особу населення становить                  

49,1 грн.  при 46,3 грн. до відповідного періоду минулого року. Питома вага 

товарообороту ресторанного господарства в загальному обсязі товарообороту  

району складає  0,9 % . 

У поточному році послуги населенню району надає близько 51 
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підприємств. Середньооблікова чисельність штатних працівників яких 

становить 720 осіб. 

У січні-вересні 2012 році населенню району надано послуг (в ринкових 

цінах) на 78116,7 тис. грн., що на 48,2 % більше ніж минулого року. 

Дохід від реалізації послуг, оплачених населенням за січень-вересень           

2012 року становить 14618,5 тис. грн., або 113,6 % до січня-вересня 2011 року. 

 

 
Обсяг будівельних робіт за січень-вересень 2012 року склав                          

39075 тис. грн., або на 36,6%  більше, ніж за січень-вересень 2011 року. 

За 9 місяців поточного року введено в експлуатацію  335 індивідуальних 

житлових будинки загальною площею 61,2 тис.м
2
, що складає 108,4% до 

відповідного періоду  минулого року, кошторисна  вартість яких складає                   

214,8 млн. грн. 

 

 
Зовнішній торговий оборот у січні-серпні 2012 році склав 38275,8 тис. дол. 

США, в тому числі – експорт – 13064,4 тис. дол. США, імпорт – 25211,4 тис. 

дол. США, в т.ч. продовольчі товари – експорт – 4417,6 тис. дол. США., імпорт  

- 967,7 тис. дол. США 

В порівнянні до відповідного періоду попереднього року  експорт  

збільшився   на 5,9%,  імпорт  - на 49%.  
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає 0,5 %. 

 Станом на 01.10.2012 року  зареєстровано 1058 суб’єктів підприємницької 

діяльності, у тому числі у січні-вересні 2012 року - 42. Із загальної кількості 

зареєстрованих малих підприємств  по оперативним даним діє 468. 

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення становить 60,8 одиниць 

З початку поточного року зареєстровано 187 фізичних осіб і станом на 

01.10.2012 року їх загальна чисельність становить 5202 особи. 

Житловий фонд району обслуговує сім комунальних підприємств: 

смт.Десна ДП «Десна», с.Якушинці СКЕП «Сількомсервіс», с.Агрономічне                

ПП ВКП «ВінЦент», с.Медвеже Вушко СКП «Крон», смт.Стрижавка                          

ДП «Комунальник», смт.Вороновиця КП «Надія», с.Бохоники                                    

КОП «Бохоничанка». 

Заборгованість населення  району з оплати житлово-комунальних послуг 

станом на 01.10.2012 року (з урахуванням заборгованості минулих років) 

складає 1,9 млн. грн. 

Основна заборгованості за житлово-комунальні послуги - це 

заборгованість за газопостачання – 1,4 млн. грн.,  квартирну плату 259,4 тис. 

грн. (48,0%) від усієї заборгованості, значною залишилась заборгованість за  

водопостачання та водовідведення - 186,0 тис. грн. 

Існуюча система обслуговування житла, у якій житлово-експлуатаційна 

організація одночасно виступає у ролі замовника та виконавця робіт з 

обслуговування та утримання житлових будинків, є неефективною і не може 

забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості житлових послуг. 

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також 

реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні, є 

формування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

запровадження нових форм діяльності з розмежуванням управлінських і 

виробничих функцій, залучення до управління і обслуговування житлового 

фонду суб’єктів підприємницької діяльності, як фізичних так і юридичних осіб. 

На даний час в районі створено лише три об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, а саме: в с.Гуменне, с.Дорожнє та с.Лука-

Мелешківська. 

Повільно впроваджуються в наявному житловому фонді прилади обліку 

води і теплової енергії,  тому у 2013 році потрібно  прикласти максимум зусиль 

до 100%  їх  наявності. 

На території Вінницького району пасажирські перевезення здійснюють 9 

суб'єктів підприємницької діяльності. З них - 5 юридичних осіб та 4 фізичних 

особи. 

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, 

виконаних підприємцями – фізичними особами) за січень-вересень 2012 року 

перевезено 4224,2 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 104558,4 

тис.пас.км. 

У порівнянні з січнем-вереснем 2011 року обсяги перевезених  пасажирів 

зменшився на 10,9%, пасажирообіг зменшився на 5,0 %.  
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Питома вага  пасажирських автоперевезень, які виконали  фізичні особи – 

підприємці у загальному обсязі  пасажирських автоперевезень у січні-вересні             

2012 року становила 41,2% і збільшилось проти  минулого року на 8,1%. 

Підприємствами автомобільного транспорту всіх форм власності, які 

виконували вантажні перевезення на комерційній основі, в січні-вересні 2012 

році перевезено 809,3 тис.тонн вантажів та виконано 98292,3 тис.тонно-

кілометрів. Обсяг перевезених вантажів зменшився на 4%  проти  минулого 

року,  вантажооборот збільшився на 16,7%. 

Протягом січня-вересня 2012 року управління пенсійного фонду України у 

Вінницькому районі спрямовувало  роботу на реалізацію основних пріоритетів 

діяльності та заходів визначених планом роботи на 2012 рік. 

На протязі 9 місяців поточного року в районі забезпечено стабільну 

виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для 

швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в 

законодавстві. 

Станом на 01.10.2012 на обліку в управлінні пенсійного фонду України у 

Вінницькому районі перебуває понад 6,0 тис. страхувальників, з них сплачують 

єдиний внесок 2358 тис., в т.ч. 501 юридичних та 473 фізичних осіб, які 

використовують працю 15435 найманих осіб, з них 2804 – отримують заробітну 

плату менше мінімальної. В сільському господарстві працює 2969 осіб, з яких 

984 отримує зарплату менше мінімальної. Фонд оплати праці на звітну дату 

склав 294,6 млн. грн., що на 38,7% більше порівняно з аналогічним періодом 

минулого року. Середня заробітна плата в районі становить 2227,82 грн., в т.ч. в 

сільськогосподарській галузі 1957,59 грн.  

Чисельність одержувачів пенсій та допомог станом на 01.10.2012 року 

становить 20983 чол. Середній розмір пенсійної виплати  на одного  пенсіонера 

за січень-вересень 2012 року склав 1210,18 грн., що на 20,2 % більше від 

відповідного періоду попереднього року.  

 
За січень-вересень 2012 року темпи зростання середньої пенсійної виплати 

склали 112,02% і вона досягла 1176 грн. 40 коп.  
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За 9 місяців 2012 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло                        

105,9 млн. грн. власних надходжень, що на 19,5% більше обсягів аналогічного 

періоду 2011 року. План власних надходжень виконано на 100,7%.  

Разом з тим, ряд підприємств мають значну заборгованість перед 

Пенсійним фондом, загальна сума боргу на 01.10.2012 року склала 2703,0 тис. 

грн. З початку року борг зменшився на 302,8 тис. грн., або на 10%. 

В результаті заходів примусового стягнення Державною виконавчою 

службою протягом січня-вересня у 2012 року надійшло 865,9 тис. грн.   

Управлінням пенсійного фонду України у Вінницькому районі  направлено 

24 матеріали на розгляд комісії з питань погашення заборгованості, заслухано               

11 керівників підприємств-боржників. В результаті проведеної роботи протягом 

9 місяців 2012 року погашено  – 320,1 тис. грн. заборгованості.  

Протягом 9 місяців 2012 року до порушників платіжної дисципліни 

застосовано 1581 фінансових санкцій та пені на суму 789,9 тис. грн., а до їх 

посадових осіб заходи адміністративного впливу у вигляді штрафів (накладено 

27 штрафів на суму 11,7 тис. грн.). 

В районі відзначаються позитивні зрушення в організації оплати праці.  

З початку 2012 року в економіці району було зайнято 11810 чол. штатних  

працівників. Загальний фонд заробітної плати штатних працівників –                   

160087,8 тис. грн. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становить                  

2259,0 грн. Розмір заробітної плати, порівняно з відповідним періодом 

минулого  року збільшилась на 364,0 грн., або на 19,2%. 

 
 

Загальна сума заборгованості  із заробітної плати на  підприємствах району 

станом на 01.10.2012 року становить 301,7 тис. грн. (це борг підприємств-

банкрутів) та зменшився на 41,7 тис.грн. або на 12,1 % в порівняні з початком 

року.  
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Підвищення життєвого рівня населення реалізовано шляхом надання 

допомог, пільг, компенсацій, проведення перерахунку виплат 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, одиноким матерям, розмір яких залежить 

від прожиткового мінімуму, запровадження пільг на житлово-комунальні 

послуги багатодітним сім’ям. 

У доповнення до заходів соціального захисту окремих категорій громадян, 

передбачених державними програмами, підтримка малозабезпечених громадян 

здійснювалась за рахунок коштів районного бюджету. 

Всього за 9 місяців 2012 року призначено 6060 особам державної допомоги 

на суму 49962,3 тис. грн. 

Субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива користується 4567 сімей на суму 1110,1 тис. грн. 

Відшкодовано підприємствам – перевізникам за надані  послуги пільговим 

категоріям населення 1135, 3 тис. грн. на автоперевезення та 22,3 тис.грн. – на 

залізничному транспорті. 

Спостерігаються зміни на районному ринку праці.  

Чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості станом 

на 01.10.2012 року  становить 1741 осіб,  що на 111 осіб більше, ніж було у 

січні-вересні 2011 року, в т.ч.  жінок – 950 осіб, що на 21 особу більше проти  

відповідного періоду минулого року;  молоді віком до 35 років –  887 осіб і 

збільшилось на 34 особи. 
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Проходили  профнавчання 180 осіб, що на 14 осіб менше проти минулого 

року, направлено на оплачувані громадські роботи 216 осіб, що на 83 особи 

менше  проти січня-вересня 2011 року.  

З початку 2012 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовані            

666 осіб, що на 50 осіб більше, ніж у січні-вересні 2011 року. 

У поточному році в районі заплановано  створити 1200 робочих місць, 

станом на  01.10.2012 року створено 1299 робочих місця. 

 
 

Основним завдання відділу освіти Вінницької райдержадміністрації є 

реалізація державної політики в галузі  освіти, здійснення управління  

навчальними закладами, координація їх діяльності  та зміцнення матеріально-

технічної бази. 
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Мережа  навчальних закладів  освіти району  становить: 

- 22 дошкільні  заклади, в  яких   виховується  1496 дітей; 

- 38 загальноосвітніх  школи, в  яких  навчається  6285 учнів. 

З  них -  один навчальний  комплекс  («Десна»)  та дві школи нового типу;  

(1  школа І-ІІІ ступеня - ліцей,  1  школа І-ІІІ ступеня – гімназія); 

- 1 дитячий  будинок  «Родинний  дім»,  де  виховується 28 дітей; 

- 1  позашкільна  навчальна  установа -  Будинок  школярів та юнацтва;   

Загальна кількість працюючих працівників у загальноосвітніх навчальних 

закладах становить 1354, з них педпрацівників 815. 

 За останні 10 років через демографічну кризу, зміну соціально-

економічних умов мережа навчальних закладів району зазнала суттєвих змін. 

Мережа учнівських контингентів зменшилась з 8990 у 2001-2002 навчального 

року до 6285 у 2011-2012 навчальному році та стала меншою на 2705 учнів, 

середня наповнюваність шкіл становить 142 учні (у 2001 році-208 учнів), а 

наповнюваність класів 14 учнів (у 2001 році-20 учнів). 

Питання оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів може 

здійснюватись шляхом їх реорганізації у заклади інших ступенів (І-ІІ, І-ІІІ ст., 

відкриття НВК «Школа  - дошкільний заклад, школа-гімназія,тощо). 

Оптимізація шкільної мережі не означає скорочення і звільнення вчителів, 

особливо у сільській місцевості, саме створення в межах освітніх  округів НВК 

школа - ДНЗ допоможе не зменшувати кількість робочих місць, а вивільнити 

значні обсяги ресурсів, які можна спрямувати на підвищення якості 

освітянських послуг. 

Відсутність дошкільних навчальних закладів у 15 територіальних 

громадах району не забезпечує охоплення дошкільною освітою дітей 3-6 

річного віку. Разом з тим, заповнені частково приміщення Оленівської (29%), 

Степанівської (33%) СЗШ І-ІІІст., Іванівської (18%), Медвідської (36%), 

Ш.Гребельської (11%) СЗШ І-ІІст. Створення  на базі даних навчальних 

закладів навчальних комплексів «Школа-сад» надасть можливість отримати 

якісно вищий рівень освітніх послуг, як загальноосвітніх так і дошкільних. 

Звичайно, це при умові згоди не лише громади, а й спільної роботи органів 

місцевого самоврядування, педагогічного колективу щодо реорганізації 

названих закладів у навчально-виховні комплекси. 

Для забезпечення якісного розвитку освітянської галузі району районною 

радою прийнято районні програми: «Обдаровані діти» на 2011-2015 роки, 

«Шкільний автобус» на 2010-2015 роки, «Тепла школа» на 2008-2012 роки, 

«Вчитель», «Програма розвитку інформатизації, телекомунікаційних та 

інноваційних технологій в закладах освіти району на 2011-2015 роки», 

«Розвитку дошкільної освіти Вінницького району на період до 2017 року». 

За 9 місяців 2012 року на виконання зазначених програм було використано  

кошти в сумі  668,7 тис. грн., а на утримання  закладів  освіти на 2012 рік  були 

виділені кошти (з урахуванням внесених змін) в сумі 62582,9 тис. грн. 

На оздоровлення школярів Вінницького району у стаціонарних таборах  

витрачено  кошти в сумі 198,8 тис.  грн. 
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В пришкільних таборах оздоровлено 4169 учні на загальну суму                       

507,7 тис. грн. 

В 2012 році по спеціальному фонду  проведені  видатки на суму                       

599,5 тис. грн.  в т.ч. 

- ремонт покрівлі Стрижавської СЗШ І-ІІІ ст.-ліцей на суму -                           

111,0 тис. грн., Стрижасвької СЗШ І-ІІІ ст. на суму 63,5 тис.  грн., заміна вікон 

Оленівської СЗШ І-ІІІ ст. на суму 24,5 тис. грн., заміна вікон Лаврівської                   

СЗШ   І-ІІ ст., Стрижавської,  Агрономічненської  та Некрасівської  СЗШ І-ІІІ 

ст. на суму 200,0 тис. грн., ремонт туалетів Стрижавської СЗШ І-ІІ ст. - ліцей 

на суму  160,0 тис. грн., придбання  мультимедійної дошки, ноутбука та 

технічних засобів навчання на суму 40,5 тис. грн. 

На поточний ремонт навчальних закладів використано кошти в сумі              

46,8 тис. грн.  

В районні працює 45 вчителів фізичної культури та 20 штатних  тренерів – 

викладачів в  дитячо-юнацькій спортивній  школі «Десна».  

До найважливіших здобутків в плані покращення  матеріальної бази  за 

останні  роки слід віднести введення  в дію трьох сучасних спортивних 

майданчиків  з штучним  покриттям,  1 основа під спортивний майданчик  в         

с. Сосонка та відкрито 5 спортивних майданчиків в селах  Якушинці, Бохоники, 

Олснівка, Мізяківські Хутори  та смт. Стрижавка для заняття міні-футболом, 

баскетболом та волейболом. Також збережено ефективну систему проведення 

спортивних заходів, перед усім комплексних та багатоступеневих змагань; 

набагато зросла кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості (федерації, клуби), додатково відкрито спортивні секції з різних 

видів боротьби: греко-римської, дзюдо, жіноча боротьба. Створюються 

приватні структури для відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; 

активізується олімпійський, параолімпійський та неолімпійський спортивні 

рухи. 

В районні діє 25 гуртків із олімпійських та не олімпійських видів спорту, в 

яких займається 900 учнів різних вікових груп. 

Завершено чемпіонат району з футболу осінь - весна 2011-2012 років, в 

якому прийняли участь 24 кращі футбольні команди сіл та селиш району; а 

також Кубок 2012 року, проведено першість дитячої - юнацької спортивної 

школи району з футболу, волейболу, баскетболу, а також змагання на приз 

клубу «Шкіряний м'яч», в яких прийняли участь біля 620 юних спортсменів. 

Проводиться робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДЮСШ. 

Збільшується кількість учнів, які навчаються і займаються спортом в ДЮСШ. 

Станом на 1 жовтня 2012 року в ДЮСШ «Десна» функціонує п'ять відділень з 

видів спорту: баскетбол, бокс, волейбол, ушу і футбол. 

Однією з форм фізкультурно-спортивної роботи запровадженої в сільській 

місцевості стали змагання спортивних команд, присвячені знаменним датам: 

«Дню Перемоги», «Дню молоді», «Дню захисту дітей», «Дню Конституції 

України» та «Олімпійському дню». 
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В поточному році проведені змагання з легкоатлетичного кросу, 

підтягування, баскетболу, міні-футболу присвячені Міжнародному Дню 

Захисту дітей та змагання з параолімпійських видів спорту. 

В районі розпочата робота по створенню спортивних клубів та введення в 

штатний розпис сільських та селищних рад інструкторів з фізичної культури і 

спорту. На сьогоднішній день в районні діє туристично-спортивний клуб 

«Гермес» на базі Агрономічненської СЗШ І-III ступенів та два клуби 

спортивної діяльності видів спорту УШУ І важкої атлетики на базі Вінницької 

районної ДЮСШ смт. Стрижавка. 

На реалізацію заходів у сфері роботи з дітьми, молоддю, жінками, сім’ями 

за 9 місяців 2012  року з районного бюджету профінансовано  40961,09 грн. 

Створено єдиний реєстр багатодітних сімей, які проживають на території 

району. Загальна кількість дітей у Вінницькому районі - 15 408 дітей.  

В районі зареєстровано 450 багатодітних сімей, в яких виховується 1520 

дітей. 

У районі на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування перебуває 103 дитини (0,60% від загальної кількості 

дітей), з яких: 

- 30 дітей-сиріт (31,18% від облікових дітей);  

- 73 дитини, позбавлених батьківського піклування (68,82% від облікових 

дітей).  

      Станом на 01.10.2012 року  74 дітей даної категорії перебуває під 

опікою (піклуванням) громадян та проживає в їх сім'ях, 21 дитина перебуває на 

централізованому обліку усиновлення. 

На території Вінницького району функціонує: 5 прийомних сімей та:    

- Стрижавський будинок-інтернат -  всього: 152 чол. 

- Якушинецьке ПУСР – всього: 43 чол. 

- Вороновицьке ПТУ №14 – всього: 306 чол.  

- Прибузька спеціальна школа-інтернат - всього: 100 чол. 

- Дитячий будинок «Родинний дім» смт. Вороновиця: 

службою у справах дітей Вінницької райдержадмінітрації вживаються 

відповідні заходи направлені на попередження насильства в сім'ях, запобігання 

бездоглядності, поліпшення становища дітей, підвищення гарантій додержання 

їх прав на здоровий фізичний та моральний розвиток. Працівниками служби 

проводяться лекції, бесіди з напрямків: «Профілактика злочинності та 

правопорушень», «Збереження репродуктивного здоров’я та формування 

безпечної поведінки» серед учнів навчальних закладів району, дані питання 

обговорюються і на батьківських зборах. 

Одним з основних напрямків в роботі служби у справах дітей Вінницької 

райдержадміністрації є робота щодо захисту законних прав неповнолітніх на 

житло та майно. Протягом 2012 року фактів порушення житлових та майнових 

прав виявлено не було.  

Організація зайнятості неповнолітніх у районі здійснюється у 

відповідності до нормативно-правових актів. 
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Головними факторами, що зумовлюють соціальну стабільність у 

молодіжному середовищі, а відтак і держави, є рівень професійної підготовки 

молоді, її зайнятість, активна діяльність в будь-якій сфері матеріального та 

духовного виробництва. 

Робота з неповнолітніми охоплює різні напрямки діяльності служби, 

одним з яких є надання учнівській молоді консультативної допомоги з питань 

тимчасового, сезонного та постійного працевлаштування, правового та 

економічного захисту, профорієнтаційна робота, контроль за умовами праці 

неповнолітніх, які проходять у тісному контакті з районним центром 

зайнятості, управлінням праці та соціального захисту населення Вінницької 

районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, організаціями, навчальними закладами.  

Протягом 2012 року зібрано та подано 21 пакет документів щодо 

нагородження почесним званням «Мати-героїня», а також  урочисто вручено 51 

нагрудний знак та посвідчення  почесного звання «Мати-героїня». В 2012 році 

було виплачено одноразової допомоги 42 жінкам, яким присвоєно почесне 

звання «Мати - героїня» на загальну суму 557960 грн. 

Головним  завдання у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності 

медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань.  

На виконання плану-графіку реформування медичного обслуговування 

населення району на 2013 рік в рамках виконання Закону України  «Про 

порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» в рамках ІІІ етапу 

реформування галузі  охорони здоров’я Вінницького району  планується  

створити госпітальний округ з надання лікарні  статусу лікарні інтенсивного  

лікування. 

Медичну допомогу у районі надають такі заклади охорони здоров'я: 

Вінницька центральна районна клінічна лікарня, Комунальний заклад 

«Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Вінницької районної ради, які утримуються за рахунок районного 

бюджету. 

 Робота закладів охорони здоров'я Вінницького району характеризується 

такими показниками: 

ПОКАЗНИК 2011р. 
2012р. 

За 9 міс. 

Народжуваність ( на 1тис.нас.) 11,74 8,99 

Смертність (на 1тис.нас.) 14,38 9,66 

Малюкова смертність 

 (на1тис. осіб живонароджених) 
5,39 4,18 

Загальна захворюваність (на 10 

тис.нас.) 
2447,7 1894,5 

По благодійній  допомозі за 9 місяців  2012 року виділено  555 тис. грн. 

На медикаментозне забезпечення ветеранів війни у разі амбулаторного 

лікування витрачено 60 тис. грн. (128 чол.). 
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У Комунальному закладі «Вінницький районний медичний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради проводяться 

ремонти ФАПів (виділено коштів з районного бюджету -150 тис. грн., виділено 

коштів з ЦПМСД - 80 тис. грн.), амбулаторій ЗПСМ (виділено коштів з 

районного бюджету - 200 тис. грн., виділено коштів з ЦПМСД –                     50 

тис.грн.); капітально відремонтовано 4 санітарних автомобілі, 

На безкоштовне лікування пільгової категорії населення бюджетом 

виділено 342 тис. грн. 

У поточному році до цільового фонду  районного бюджету  надійшло   

1647,9 тис.грн., з них виділено  районному відділу освіти  - 294,5 тис.грн, 

ЦРКЛ– 94,8 тис.грн.,  центру ПМСД – 46,8 тис.грн., матеріальну допомогу 

жителям району – 117,6 тис. грн., на ремонт  та реконструкцію дитячих садків –                     

274,6 тис.грн. 

Відділом культури Вінницької райдержадміністрації проведена відповідна 

робота по виконанню заходів, передбачених районною програмою соціально-

економічного розвитку у сфері культури. 

Мережу закладів культури району складають 39 клубних установ, 37 

бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи, 4 дитячих школи 

естетичного виховання, Вороновицький музей історії авіації і космонавтики ім. 

Можайського, Жабелівський і Оленівський музеї історії села. 

Протягом січня-вересня 2012 року проведено відповідну роботу по 

зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, проведенню ремонтів 

їх приміщень. 

Так, станом на 01.10.2012 за рахунок коштів районного бюджету 

проведено ремонт приміщень районної та Стрижавської ДМШ, районного 

будинку культури, бібліотеки-філії смт. Десна на загальну суму 410,1 тис. грн., 

в т.ч.: 

- Стрижавська ДМШ - 61,5 тис. грн.; 

- районної ДМШ - 120,0 тис. грн.; 

- районний будинок культури - 89,8 тис. грн.; 

- бібліотека-філія ЦБС смт. Десна - 59,5 тис. грн.  

Продовжуються ремонтні роботи по перекриттю даху приміщення. 

Вороновицького музею історії авіації та космонавтики ім. Можайського, а 

також ремонтні роботи приміщень бібліотек-філій ЦБС с. Сокиринці та                              

смт. Вороновиця. 

Поряд з цим за рахунок бюджетів сільських та селищних рад проведено 

ремонти приміщень клубних установ на суму 143,8 тис. грн., в т.ч.: 

- Стрижавського СБК - 113,8 тис. грн.; 

- Агрономічного СБК - 30,0 тис. грн. 

Продовжуються ремонтні роботи Оленівського, Великокрушлинецького, 

Сокиринецького СБК та розпочинаються роботи по ремонту даху 

Степанівського та Жабелівського СБК. 

Придбано та встановлено новий газовий котел для опалення клубу с. 

Щітки, введено в дію опалювальну систему з електрокотлом клубу с. Комарів. 
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З метою виконання програми енергозбереження проведено заміну 20-ти 

старих віконних блоків на нові метало пластикові на суму 41,5 тис. грн. 

Відповідну роботу проведено по зміцненню матеріально-технічної бази 

закладів культури. Так, станом на 01.10.2012 за рахунок коштів районного 

бюджету, бюджетів сільських і селищних рад придбано інвентар, обладнання 

музичних інструментів, технічних засобів, костюмів для самодіяльної 

художньої творчості на суму 516,6 тис грн., в тому числі за рахунок бюджетів 

сільських і селищних рад 82,6 тис. грн., за рахунок коштів районного бюджету -                        

434,0 тис. грн. 

Протягом поточного року зусиллям правоохоронних органів та при 

підтримці Вінницької райдержадміністрації, районної, сільських рад, багатьох 

керівників організацій та сільськогосподарських підприємств, не допущено 

дестабілізації оперативної обстановки в районі. 

У січні - вересні 2012 року на території  Вінницького району  

зареєстровано 4575 заяв та повідомлень, із них розглянутих у порядку статей 

97, 430 КПК України – 4575. 

Скасовано прокурором 14 постанов про відмову в порушенні 

кримінальних справ, з одночасним  порушенням кримінальних  справ. 

- порушено кримінальних справ - 403; 

- винесено постанов про відмову в порушені кримінальної справи 3807; 

-  передано за належністю – 383. 

Всі рішення приймалися  у визначені законодавством термінам, до 3 діб – 

4360 матеріалів; від 3 до 10 діб 215 матеріалів. 

Зареєстровано злочинів загальнокримінальної  спрямованості  протягом 

поточного року  403, із яких розкрито 326 злочинів, що складає  77,6%  

розкриття ( м.р. 72,9% ),  по області  - 76,5%) ; 

Зареєстровано 165 тяжких та особливо тяжких  злочинів, із яких розкрито               

104 злочини , що складає 63%розкриття,   по області  - 69,4%. 

З них неочевидних 115, із яких розкрито 58 злочинів, що складає 50,4% 

розкриття, по області  - 49,3%. 

Незважаючи на комплексні організаційні та практичні заходи, криміногенна 

ситуація в районі залишається однією з найскладніших серед районів області. 

Одними iз основних причин цього залишаються приміське (біля обласного 

центру) розташування району, міграція злочинності та зосередження в ньому 

дачних масивів.  

Протягом 9 місяців поточного року співробітниками  районного відділу РВ 

УМВС України у Вінницькій області на території району проводились 

оперативно-профілактичні операцiї «Нагляд», «Розшук»,  «Зброя-вибухівка», 

«Батискаф», «Мак», «Урожай 2012 р.» та інші. 

Співробітниками  районного відділу РВ УМВС України у Вінницькій 

області постійно здійснюється контроль за місцем проживання осіб, що взяті на 

профілактичний облік, в якому перебуває  684 особи, з яких 208 раніше 

судимих з непогашеною судимістю, в тому числі 107 осіб, які формально 

підпадають під адміністративний нагляд.  
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Здійснюється контроль за 684 особами, які перебувають на обліках 

Вінницького районного відділу РВ УМВС України у Вінницькій області. 

Однією з головних вимог до роботи ДІМ залишається профілактика вчинення 

адмінправопорушень. Так, протягом поточного року службою ДІМ складено 

1696 адміністративних протоколів. 

Щоденно до чергової частини районного відділу РВ УМВС України у 

Вінницькій області надходять повідомлення про погрози вбивством, сусідські 

конфлікти, сімейні бешкети. В поточному році зареєстровано 3924 таких 

фактів, деякі з них закінчуються тілесними ушкодженнями, а то й трагічно.  

Не менш гостра проблема - наркоманія. Співробітниками  по боротьбі  з 

незаконним обігом наркотиків Вінницької області протягом звітного періоду 

виявлено 65 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.  

Наркоманія найбільше вражає молоде покоління. Потрібні комплексні 

заходи з боку суспільства для культивування здорового способу життя, 

працевлаштування, дозвілля юнацтва і молоді, її патріотичного виховання. 

На профілактичному обліку  перебуває 24  неповнолітніх, з  яких  9 осіб 

поставлено в поточному  році,  також 25 неблагополучних сімей,  в   яких 

виховується   37 дітей. 

Важливо об’єднати в цьому напрямку зусилля органів внутрішніх справ, 

освіти, молоді і спорту, культури, працевлаштування і інших зацікавлених 

відомств. 

Впродовж 2012 року велася активна робота щодо послідовного 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, публікувалися офіційні повідомлення, інформація про 

суспільно-політичне, соціально-економічне та культурне життя району в 

регіональній газеті «Подільська зоря», комунальній газеті «Вінницький район» 

та на офіційному веб-сайті району. 

Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами та 

врахування громадської думки під час формування та реалізації державної 

політики утворено громадську раду при Вінницькій районній державній 

адміністрації. 

Суспільно-політична ситуація в районі характеризується як стабільна і 

прогнозована. Відносини між самими організаціями позитивні, неконфліктні. 

Проводиться державна політика щодо релігій та церков з метою 

забезпечення прав кожного громадянина на свободу світогляду, вирішення 

питань, пов'язаних з реформуванням державно-церковних відносин, 

реалізацією права кожної особи на свободу світогляду, додержання принципів 

відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи - від 

церкви.  

З метою відслідкування змін у релігійному середовищі створено каталог 

релігійних громад Вінницького району. Станом на 1 жовтня 2012 року в районі 

зареєстровано 48 парафій Української православної церкви Московського 

патріархату, 4 парафії Української православної церкви Київського патріархату, 

3 парафії Української автокефальної православної церкви, 6 парафій Римо-
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католицької церкви, 4 церкви євангельських християн-бабтистів, 4 громади 

Української церкви адвентистів сьомого дня, 1 громаду Об'єднаної церкви 

Християн віри євангельської, 1 церкву Рідної Української Віри, 4 церкви 

Християн євангельської віри, 1 Українську греко-католицьку, 1 християнську 

церкву повного Євангелія „Церква Воскреслого Христа”, 1 Назарянську церкву. 

 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2013 РІК 

 

Метою і завданнями Програми є відновлення сталого економічного 

зростання, створення умов для надходження вітчизняних та іноземних 

інвестицій, формування режиму максимального сприяння для бізнесу, більш 

повне розкриття експортного потенціалу району, зниження рівня бідності та 

підвищення соціальної захищеності мешканців району, забезпечення розвитку 

ринку праці, розвиток гуманітарної сфери.  

Досягнення зазначеної мети у 2013 році планується здійснити шляхом 

реалізації таких пріоритетних напрямів: 

 зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення 

Вінницького району, створення умов для зростання заробітної плати, 

підвищення рівня заробітної плати та покращення умов проживання соціально-

незахищених верств населення, здійснення заходів, направлених на покращення 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання, пом'якшення ситуації на 

ринку праці; 

 підвищення якості надання медичних та освітянських послуг 
шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних та 

навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, 

підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами; 

 продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах 

бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання 

раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних 

видів палива та запровадження енергоощадних технологій; 

 скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, 

здійснення заходів, спрямованих на підтримку індивідуального будівництва в 

сільській місцевості, при наявності коштів у районному бюджеті участь в 

реалізації пілотного проекту будівництва доступного житла через Комунальну 

організацію “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”; 

 стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів 

виробництва продукції, розширення її асортименту та підвищення якості 

за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх  

технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації 

трудомістких процесів; 

 реформування агропромислового комплексу та створення умов для 

надходження інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення 

сільськогосподарської галузі району та перетворення її на ефективний, 
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конкурентоспроможній на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор 

економіки; 

 створення умов для розвитку підприємницької діяльності та 

надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення 

інвестиційного іміджу району; 

 раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної 

та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок 

місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів 

господарювання; 

 підвищення ефективності державного управління шляхом залучення 

професійних кадрів на державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування; 

 здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки 

життєдіяльності людини шляхом  реалізації державної політики у сфері 

захисту населення і територій району від наслідків можливих надзвичайних 

ситуацій, а також очищення територій від непридатних отрутохімікатів; 

 створення дієвих механізмів для розвитку громадянського 

суспільства шляхом забезпечення підвищення якості державного управління, 

прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА 

ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію 

пріоритетів у соціально-гуманітарній сфері, економічній сфері, сфері 

природокористування та безпеки життєдіяльності людини та сфері розвитку 

громадянського суспільства. 

 

В соціально-гуманітарній сфері 

 

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне 

забезпечення населення району 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення 

згідно з державними програмами: зайнятості населення району на 2012 – 2013 

роки, подолання бідності на період до 2015 року, поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2012 – 2015 роки; 

- проведення спільних дій Вінницької райдержадміністрації, органів 

місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів по 

опрацюванню та здійсненню заходів направлених на легалізацію трудових 

відносин і заробітної плати; 

- регулярне проведення засідань виїзних комісій на місцях з метою 

виявлення  неоформлених найманих працівників; 
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- підвищення якості надання соціальних послуг населенню; 

- інтеграція в суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- своєчасне призначення та виплата пенсій та державних допомог, субсидій 

громадянам району; 

-    забезпечення зростання  заробітної плати; 

- надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива; 

- визначення нужденності сімей з метою матеріальної їх підтримки; 

- встановлення контролю за правильністю надання державних соціальних 

допомог та цільовим використанням державних коштів; 

- надання пільг згідно діючого законодавства ветеранам війни та 

праці,учасникам ліквідації аварій на ЧАЕС, багатодітним сім’ям; 

-  здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати на рівні 

законодавчо встановленої; 

-   сприяння продуктивній зайнятості населення та створення нових 

робочих місць. 

 

Очікувані результати: 

- недопущення заборгованості із заробітної плати на економічно-активних 

підприємствах району; 

- погашення  заборгованості із заробітної плати на підприємствах-

банкрутах; 

-   отримання роботи, а відповідно і заробітної плати населенням; 

- підвищення добробуту малозабезпечених сімей та пенсіонерів; 

-  забезпечення безпечними умовами праці працівників; 

- підвищення показників рівня життя людей, зайнятих економічною 

діяльністю;                                               

- забезпечення виконання показників надходження коштів, передбачених 

бюджетом Пенсійного фонду на 2013 рік; 

- отримання в повному обсязі фінансування на виплату пенсій по 

перерозподілу коштів з Пенсійного фонду України (дотації); 

- забезпечення своєчасної виплати пенсії не нижче рівня прожиткового 

мінімуму. 

 

Пріоритет 2. Розбудова та модернізація соціальної інфраструктури, в 

тому числі закладів та установ, що надають соціальні послуги 
 

Шляхи досягнення:  

- продовження реформування  галузі охорони здоров'я району; 

- доведення інформації до населення  стосовно реформування медичного 

обслуговування, формування здорового способу життя, широкої інформаційно-

роз’яснювальної роботи; 

- заключення договорів між громадою та ЦПМСД по об'єму та якості 

надання медичної допомоги; 

- приведення до відповідності та затвердження штатних нормативів; 
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- оцінка роботи лікарів ЗПСМ за кількістю та якістю проведеної роботи; 

- забезпечення виконання програми  «Репродуктивне здоров’я до                  

2015 року»; 

- завершення реконструкції та відкриття  дошкільних груп  НВК Школа-

сад» в селах: Широка Гребля (будівництво котельні), Вінницькі Хутори,  

Оленівка. 
 

Очікувані результати: 

- покращення якості та доступності медичної допомоги населенню; 

- забезпечення організації доступної та якісної медичної допомоги 

сільському населенню; 

- зниження показників смертності та виходу на інвалідність; 

- зміцнення та зростання матеріально-технічної бази охорони здоров’я;. 

- приведення  матеріально-технічної бази галузі освіти до стану, що 

відповідає сучасним вимогам. 

 

Пріоритет 3. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, 

запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та 

виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп 

 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення соціального інспектування 100% сімей із дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та, за потребою, їх соціальний 

супровід; 

- проведення в районі комплексу заходів щодо популяризації 

національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування: створення дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей; 

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- охоплення 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з числа випускників інтернатних закладів тренінговим курсом 

соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя та вирішення питань 

щодо їх працевлаштування; 

- запобігання розповсюдженню творів, які пропагують культ насильства й 

жорстокості, попередження наркоманії, пияцтва серед неповнолітніх; 

- забезпечення діяльності спеціалізованих формувань центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді «Мобільний консультативний пункт соціальної 

роботи» та «Консультативний пункт при пологових стаціонарах, жіночих 

консультаціях та будинках дитини» з метою надання соціальних послуг, 

спрямованих на запобігання відмовам від новонароджених дітей, профілактику 

дитячої бездоглядності та безпритульності; 

- налагодження співпраці із виконавчими комітетами сільських, селищних  

рад щодо ведення квартирного обліку стосовно дітей соціально-вразливих груп; 
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- забезпечення ефективної діяльності Дитячого будинку «Родинний дім» 

смт. Вороновиця; 

 

Очікувані результати: 

- створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; 

- збільшення кількості дітей, що повернені із закладів до біологічних 

родин та влаштовані у сім’ї громадян; 

- реалізація права дітей  на сімейне  виховання; 

- збільшення кількості зайнятих молодих людей та кількості молоді, яка 

бере активну участь у громадському житті; 

- зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах; 

- збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги 

жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми; 

- зменшення гендерних дисбалансів; 

-  збільшення відсотку оздоровлених дітей, які проживають на території 

району; 

- виконання заходів, затверджених на 2013 рік Комплексною програмою 

захисту законних прав та інтересів дітей у Вінницькому районі на 2012-2016 

роки. 

 

Пріоритет 4. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація 

співпраці у сфері освіти і науки 

 

Шляхи досягнення: 

- повне охоплення дітей шкільного віку навчанням; 

- здобуття учнями загальної середньої освіти; 

- 100% залучення дітей 5-річного віку до дошкільної освіти шляхом 

відвідання дошкільних груп  у ЗНВК, ДНЗ, груп з підготовки до школи; 

- посилення контролю за наданням загальноосвітніми навчальними 

закладами якісної освіти та проведення звітування керівників дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів перед педагогічними колективами та 

громадськістю; 

- формування єдиного інформаційного освітнього середовища; 

- сприяння підтримці обдарованої молоді; 

- оновлення навчально-матеріальної бази навчальних  кабінетів у базових 

школах,  забезпечення  їх технічними засобами навчання; 

- продовжити впровадження профільного навчання  учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл; 

- забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти; здійснення 

соціального захисту учнів: гаряче харчування, підвезення до школи та зі школи, 

медичне обслуговування; 
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- добудова незавершеної  будівлі  школи в с. Горбанівка. Загальна 

кошторисна вартість – 7923,38 тис. грн.; план  на 2013 рік: 2600 тис. грн. – 

державний бюджет;  260 тис. – районний бюджет; 

- завершення будівництва  школи в с. Писарівка. Загальна кошторисна 

вартість – 9026,53 тис. грн.; план  на 2013 рік – 2600 тис. грн. – державний 

бюджет; 260 тис. – районний бюджет; 

- аварійно-відновлювальні роботи школи в с. Якушинці. Загальна 

кошторисна вартість – 2710 тис. грн.; план  на 2013 рік: 1200 тис. грн. – 

державний бюджет; 180 тис. – районний бюджет; 

- аварійно-відновлювальні роботи школи в  с. Хижинці. Загальна 

кошторисна вартість – 2643,4 тис. грн.; план  на 2013 рік: 1500 тис. грн. – 

державний бюджет; 150 тис. – районний бюджет; 

- капітальний ремонт будівлі  школи в с. Мізяківські Хутори. Загальна 

кошторисна вартість – 6159,51 тис. грн.; план  на 2013 рік: 1900 тис. грн. – 

державний бюджет; 190 тис. – районний бюджет; 

- реконструкція  школи в с. Сосонка. Загальна кошторисна вартість – 

11169,6 тис. грн.; план  на 2013 рік: 2400 тис. грн. – державний бюджет; 

- добудова незавершеної  будівлі  школи в смт. Стрижавка (2 черга). 

Загальна кошторисна вартість – 9211 тис. грн.; план  на 2013 рік: 2100 тис. грн. 

- державний бюджет; 210 тис. – районний бюджет; 

- добудова незавершеної  будівлі під дитячий  садок в с. Сосонка. 

Загальна кошторисна вартість – 4344,9 тис. грн.; план  на 2013 рік: 1800 тис. 

грн. – державний бюджет; 

- реконструкція будівлі дитячого садка в с. Якушинці. Загальна 

кошторисна вартість – 7099,4 тис. грн.; план  на 2013 рік: 1800 тис. грн. – 

державний бюджет; 

- реалізація заходів Програми енергоефективності та енергозбереження 

Вінницького району на 2011-2015 роки; 

- реконструкція та відкриття дошкільних груп в НВК «Школа-сад» у с. 

Широка Гребля, с. Вінницькі Хутори та с. Оленівка; 

- відкриття дошкільних  навчальних закладів в с. Сокиринці та с. 

Мізяківські Хутори; 

 

Очікувані результати: 

- створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед, 

учням, які проживають у сільській місцевості; 

- підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

- підвищення ролі школи як центру інтелектуального, культурного та 

соціально-економічного відродження; 

- досягнення необхідного рівня знань, практичних умінь і навичок учнів; 

- збільшення кількості переможців всеукраїнських предметних олімпіад, 

конкурсів, спортивних змагань, мистецьких заходів;  

- зростання фахової майстерності педагогічних працівників; 

- забезпечення якісною дошкільною освітою; 
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- покращення умов навчання учнів загальноосвітніх шкіл району; 

- дотримання державних стандартів підготовки кваліфікованих 

робітників. 

 

Пріоритет 5. Створення сучасних навчальних програм та подальше 

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

 

Шляхи досягнення: 

- продовження комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів; 

- організація безпечного підвозу учнів та педагогічних працівників 

шляхом реалізації програми «Шкільний автобус»; 

- вжити заходів щодо продовження оптимізації мережі навчальних 

закладів в районі та удосконалення їх навчально-матеріальної бази; 

- проводити реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд 

навчально-виховних закладів;  

- запроваджувати  енергозберігаючі технології, вживати дієвих заходів 

щодо зменшення витрат за спожиті енергоносії; 

- 100%-е охоплення гарячим харчуванням учнів 1-11 класів; 

- оздоровлення дітей в пришкільних таборах; 

- оновлення спортивного обладнання спортзалів та спортивних 

майданчиків у загальноосвітніх школах; 

- визначити основні завдання і напрями роботи педагогічних колективів в 

контексті підвищення престижу професії вчителя, підвищення його соціального 

статусу, створення системи матеріального та морального заохочення 

педагогічних працівників для стимулювання їхнього професійного росту, 

передбачивши для них належні умови праці; 

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров`я та захисту 

учнів,  створення для них безпечних умов у навчальних закладах; 

- фінансова підтримка інноваційних розробок навчальних закладів. 

 

Очікувані результати: 

- першочергове забезпечення шкіл комплектами навчальної, довідкової, 

методичної літератури, комп’ютерної та мультимедійної техніки; 

- підвищення ролі школи як центру інтелектуального, культурного та 

соціально-економічного відродження; 

- участь учнів в усіх етапах всеукраїнських предметних олімпіад, 

конкурсів, спортивних змагань, мистецьких заходів, сприяння науково-

дослідницькій діяльності учнів; 

- зростання фахової майстерності педагогічних працівників; 

- забезпечення науково-методичними матеріалами вчителів, які працюють 

з обдарованими дітьми та молоддю. 
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Пріоритет 6. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я та забезпечення виконання заходів відповідно до прийнятих 

програм щодо покращення стану здоров’я нації. Підвищення якості 

медичного обслуговування 

 

Шляхи досягнення: 

- проведення капітального ремонту гінекологічного та неврологічного 

відділення,  фасаду лікувального корпусу з заміною віконних блоків; 

- заміна ліфта в стаціонарному відділенні Вінницької центральної 

районної клінічної лікарні; 

- створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги на 

базі Вінницької ЦРКЛ з відповідним штатом та укомплектувати обладнанням 

та інвентарем відповідно до табеля оснащення; 

-  капітальний  ремонт Михайлівської, Гавришівської   амбулаторій; 

- капітальний  ремонт ФАПів в селах: Стадниця, Іванівка, Цвіжин,                          

М. Крушлинці та Оленівка; 

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я в 

рамках цільових загальнодержавних програм розвитку галузі. 

- забезпечення кадрової політики шляхом підготовки кадрів з числа 

сільської молоді.. 

- продовження оптимізації мережі медичних закладів.  

- забезпечення впровадження існуючих стандартів (протоколів) лікування 

з метою підвищення якості медичних послуг та попередження хвороб. 

- основні зусилля медичних працівників первинної ланки спрямовувати на 

раннє виявлення та профілактику захворювань, особливо у дітей, на 

попередження  занедбаних випадків захворювань на туберкульоз та рак. 

 

Очікувані результати: 

- підвищити рівень задоволеності громадян доступністю та якістю 

медичного обслуговування; 

- покращення стану здоров’я населення району; 

- наблизити медичну допомогу до жителів села. 

- забезпечення доступу населення до отримання якісних медичних послуг; 

- забезпечення ліками  пільгових категорій населення. 

 

Пріоритет 7. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення 

 

Шляхи досягнення:  

- регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та 

економічного механізмів; 

-  створення умов для збільшення  самозайнятості населення, зменшення 

напруження на ринку праці; 

- сприяння працевлаштуванню слабо захищених категорій населення та 

осіб з обмеженими фізичними можливостями;  
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- удосконалення порядку реєстрації та взяття на облік незайнятих 

громадян і безробітних; 

-  своєчасне та якісне надання   соціальних послуг  незайнятим та 

безробітним громадянам,  виплата в повному обсязі допомоги по безробіттю; 

- проведення тренінг-семінарів, «круглих столів», «гарячих ліній» для 

безробітних, учнівської та студентської молоді, роботодавців; 

- укомплектування 1200  робочих місць, в т .ч. створення 700 нових 

робочих місць. 

- надання дотацій роботодавцям для створення додаткових робочих місць 

для працевлаштування безробітних - 83 ;  

- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації  -                

230 незайнятих громадян; 

- організація і проведення оплачуваних громадських робіт для                              

270 безробітних ; 

-   надання профорієнтаційних послуг незайнятому та зайнятому 

населенню на рівні 3350 особам.  

 

Очікувані результати: 

- створення нових та збереження існуючих робочих місць, 

- виведення «з тіні» і легалізація певної частини робочих місць; 

- організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності 

та за професіями, які мають попит на ринку праці; 

- залучення безробітних на сезонні роботи та до участі в оплачуваних 

громадських роботах; 

- зменшення заборгованості підприємствами-банкрутами та боржниками 

по страхових внесках;   

- підвищення конкурентоспроможності робочої сили. 

 

Пріоритет 8. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження 

культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва 

 

Шляхи досягнення:  

- поетапне вирішення питань опалення приміщень закладів культури; 

- створення належних умов для відвідувачів і працівників закладів 

культури, проведення поточних та капітальних ремонтів їх 

приміщень;зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, оновлення 

технічного ресурсу,  

- придбання сучасного обладнання та меблів; 

- розширення інформаційних можливостей бібліотек-філій ЦБС, 

продовження їх комп'ютеризацію та підключення до мережі Інтернет, 

оновлення книжкового фонду у відповідності до затверджених нормативів; 

- охорона та збереження культурної спадщини; 

- ліквідація аварійності приміщень Стадницького, Некрасівського, 

Жабелівського СБК; 
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- вирішення питання проведення ремонтно-реставраційних робіт 

пам'ятника архітектури XIX століття палацу Грохольських в смт. Вороновиці; 

- завершення монтажних робіт та введення в дію опалювальної системи В. 

Крушлинецького СБК; 

- ліквідація    аварійності    та    проведення    ремонтних    робіт 

Некрасівського СБК; 

- ліквідація аварійності та проведення ремонтних робіт Стадницького 

СБК-150,0 тис. грн.; 

- ремонт даху М. Крушлинецького СБК, Іванівського СБК, клубу с Щітки; 

- ремонт даху та приміщення Гуменського СБК, Майданського СБК, 

Побережненського СБК; 

- ремонт даху та зовнішньої частини приміщення Лаврівського СБК -                

150,0 тис. грн.; 

- ремонт приміщень Стадницької, В. Крушлинецького бібліотек-філій 

ЦБС та районної бібліотеки для дітей. 

 

Очікувані результати: 

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури; 

- поповнення бібліотечних фондів та вдосконалення рівня бібліотечного 

обслуговування; 

- розвиток мережі гуртків та клубів за інтересами; 

- зростання рівня підготовки та проведення культурно - масових заходів; 

- сприяння творчому розвитку обдарованих дітей та молоді, 

удосконалення форм і методів національно-патріотичного та естетичного 

виховання; 

- поліпшення економічного стану культурно-масових закладів, 

забезпечення їх повноцінного функціонування; 

- розвиток творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля жителів 

та гостей району; 

- збереження пам'яток історико-культурної спадщини. 

 
    Пріоритет 9. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та 

спорту 
 

Шляхи досягнення:  

- продовження розпочатих робіт з облаштування, реконструкції та 

будівництва сучасних спортивних споруд, належне  їх обладнання та 

використання;  

- підтримка закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-

юнацьких  спортивних шкіл  та залучення до навчально-тренувального процесу 

провідних тренерів; 

- забезпечення  якісної підготовки збірних команд району, підвищення 

спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацької спортивної школи,  

медичний контроль за станом здоров’я учнів; 
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- сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та 

дефлімпійського руху;  

- проведення  змагань районного рівня, масових культурно-спортивних 

заходів та залучення до занять спортом широких верств населення, в тому числі 

осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- продовження виготовлення проектно-кошторисної документації для 

будівництва спортивного комплексу (стадіону з твердим  покриттям та 

басейну) в с. Агрономічне; 

- популяризація здорового способу життя  та  подолання  стану суспільної  

байдужості до здоров'я мешканців району,  у тому числі за рахунок широкого 

впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу  життя  в 

районних засобах масової інформації; 

- удосконалення системи відзначення та заохочення  спортсменів, 

тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту. 

 

Очікувані результати: 

- підвищення авторитету Вінницького району, як фізкультурно-

спортивного району; 

- збільшення кількості людей, які  будуть регулярно використовувати 

засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та 

забезпечення здорового способу життя, насамперед  серед  дітей та молоді; 

- зменшиться  кількість дітей, учнівської та студентської  молоді, які 

мають відхилення у  фізичному розвитку; 

-  зросте  рівень фізичної  підготовки молоді до служби   у Збройних 

Силах України;      

- зростання ефективності спортивно-масової роботи, покращення 

спортивних результатів районних спортивних команд; 

- підвищення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих  та 

спортивних послуг для різних соціальних верств населення, особливо інвалідів 

і дітей-сиріт. 

 

Пріоритет 10. Участь у реалізації обласної Програми «Власний дім» в 

частині забезпечення житлом населення району, підвищення якості 

надання житлово-комунальних послуг, в т. ч.  сільською комунальною 

службою 

 

Шляхи досягнення:  

- підтримка індивідуального будівництва у сільській місцевості, участь у 

реалізації пілотного проекту будівництва доступного житла через Комунальну 

організацію «Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву» при  

наявності коштів;    

- забезпечення вдосконалення механізмів підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі, особливо для молодих людей, що залишилися 

працювати у сільській місцевості; 
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- забезпечення належного якісного надання послуг та запобігання  

фізичному руйнуванню інфраструктури житлово-комунального господарства; 

- стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої  

активності суб'єктів господарювання на ринку житлово-комунальних послуг; 

- прискорити розв'язання проблем заборгованості в житлово-

комунальному комплексі; 

- сприяти розвитку і реконструкції  систем водопостачання та 

водовідведення; 

- сприяння розробленню прозорого механізму формування цін і тарифів  

на послуги підприємств, що здійснюють свою діяльність у житлово-

комунальній сфері; 

- створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків;  

- забезпечити якісною питною водою мешканців  району. 

 

Очікувані результати: 

- покращання рівня забезпечення населення житлом, запровадження 

механізмів будівництва доступного житла; 

- розвиток житлово-комунального господарства шляхом технічного 

переоснащення галузі;  

- впровадження ефективних заходів з енергозбереження згідно районної 

програми енергоефективності та енергозбереження Вінницького району на 

2011-2015 роки; 

- покращення рівня розрахунків за житлово-комунальні послуги; 

- покращення санітарних показників питної води; 

- забезпечення захисту прав та інтересів споживачів житлово-

комунальних послуг, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та 

обов'язків; 

- досягнення беззбиткового функціонування підприємств житлово-

комунального господарства.  

 

В економічній сфері 

 

 Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району з метою 

насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами 

 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення приросту  обсягів промислового виробництва; 

- створення, в межах компетенції, сприятливих умов для входження в 

район прямих іноземних інвестицій, що спрямовуються на розвиток 

промислового сектору; 

- залучення підприємств до участі   в  загальнодержавних та міжнародних 

виставках-ярмарках, науково-практичних конференціях, семінарах, 

інвестиційних форумах тощо. 
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- запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок 

реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих 

потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно 

безпечних технологій; 

- сприяння подальшому нарощуванню виробництва 

конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її 

якості на підприємствах; 

- розширення кола підприємств, на яких передбачається запровадження 

європейської системи контролю якості продукції, згідно з міжнародними 

стандартами якості продукції – ISO 9000; 

- інформування  підприємств про зміни в законодавстві України,  а також 

про комерційні пропозиції іноземних фірм та компаній, про заходи різних 

рівнів з питань інвестування, впровадження новітніх  технологій, пошуку 

партнерів та нових ринків збуту. 

 

Очікувані результати: 

- модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності 

за рахунок впровадження нових технологій; 

- залучення інвестицій в модернізацію підприємств; 

- виробництво та використання альтернативних джерел енергії та 

сировини; 

- подальша активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 

району; 

- стимулювання сталого зростання реальних обсягів продукції 

промисловості; 

- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

 

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового 

комплексу, будівництво сучасних великотоварних ферм, удосконалення 

інфраструктури зернового ринку  та будівництво  елеваторів 

 

Шляхи досягнення:  

- створення умов для розвитку сільських територій та базових галузей 

сільського господарства шляхом реалізації заходів Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 2015 року;  

- підвищення родючості ґрунтів згідно районної програми хімічної 

меліорації кислих ґрунтів; 

- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного 

потенціалу аграрних підприємств  району; 

- підвищення продуктивності ріллі за рахунок оптимізації структури 

посівних площ, застосування новітніх технологій обробки ґрунтів; 

- поліпшення сортового складу сільськогосподарських культур шляхом 

придбання  насіння високих репродукцій; 

- нарощування виробництва молока;  
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- забезпечення занятості сільського населення, створення обслуговуючих 

кооперативів по заготівлі сільськогосподарської продукції  в господарствах 

населення; 

- реалізація заходів Програми розвитку тваринництва у Вінницькому 

районі  до 2015 року. 

 

 Очікувані результати: 

- забезпечення  оптимального співвідношення  сільськогосподарських 

культур у сівозмінах, що сприятиме підвищенню  продуктивності розораних 

земель на 20 відсотків та забезпечення відтворення родючості ґрунтів; 

- збільшення виробництва продукції тваринництва; 

- створення молокоприймальних пунктів у селах Побережне, Степанівка, 

Іванівка, Хижинці, Писарівка, Сосонка; 

-  забезпечення населення району більш  дешевими та якісними  

продуктами харчування. 

 

 Пріоритет 3. Розвиток овочівництва та будівництво овочесховищ з 

використанням сучасних технологій зберігання продукції 

 

Шляхи досягнення:  

- збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції 

овочівництва шляхом часткового відшкодування суб’єктам господарювання 

вартості будівництва нових, овоче- та картоплесховищ; 

- удосконалювати  виробництво  нових  сортів  промислового типу томатів 

з використанням  органічної технології вирощування фермерським 

господарством «Сольського» с. Вінницькі Хутори; 

- посадка молодих насаджень виноградників з використанням крапельного 

зрошення Подільською дослідною станцією садівництва; 

- введення в експлуатацію овочесховища на базі фермерського 

господарства «Сольського» місткістю 400 тонн з використанням сучасних 

технологій зберігання на землях Вінницько -Хутірської сільської ради; 

 

Очікувані результати: 

- будівництво  постійно діючого сільськогосподарського ярмарку із 

сучасними приміщеннями для зберігання овочів і картоплі на землях 

Стрижавської селищної ради; 

- створення запасу продовольчих товарів, необхідного для забезпечення 

потреб  району;  

- збільшення обсягу виробництва овочевої продукції на 32 відсотків, у 

тому числі томатів; 

- зростання площі садів та ягідників у всіх категоріях господарств до 2,5 

тисяч гектарів та обсягів виробництва до 15 тис. тонн фруктів на рік; 

- забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку за 

рахунок створення запасів продовольчих товарів. 
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 Пріоритет 4. Вдосконалення районної структури аграрного сектору на 

основі інтенсифікації виробництва, кооперації, залучення інвестицій в 

агропромисловий комплекс 

 

Шляхи досягнення:  

- розроблення заходів з підтримки аграрних кластерів та 

несільськогосподарських видів економічної діяльності у сільській місцевості; 

- рекомендується сільським громадам створювати багатофункціональні 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи переробних підприємств,  

підприємств агропромислового комплексу та сільських споживчих товариств, 

які б могли здійснювати несільськогосподарські види економічної діяльності; 

- сприяння створенню рівних умов для функціонування різних 

організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі; 

- активізація впровадження інноваційної діяльності, нових технологій, 

використання новітніх  розробок; 

- сприяння практичному впровадженню на території району екологічно 

чистих технологій виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

Очікувані результати: 

- задоволення внутрішніх та  потреб у продукції сільського господарства 

та продуктів її переробки, вирішення соціально-економічних проблем села; 

- розширення сфери застосування праці і забезпечення зайнятості 

сільського населення, розвиток інфраструктури села. 

 

 Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій 

в системі життєзабезпечення населених пунктів 

 

Шляхи досягнення:  

- виконання районної програми енергоефективності та енергозбереження 

Вінницького району на 2011-2015 роки; 

- забезпечення реалізації районної програми енергоефективності та 

енергозбереження Вінницького району на 2011-2015 роки;  

- підвищити вимоги до теплоізоляції в будівлях, утеплити приміщення, 

впроваджувати застосування багатотарифних лічильників електроенергії, 

встановити пластикові віконні блоки; 

- впроваджувати альтернативні джерела енергозабезпечення та заходи з 

енергозбереження, в тому числі з використанням відновлювальних джерел 

енергії; 

- провести поетапно ремонт і реконструкцію централізованих систем 

водопостачання та водовідведення, теплових мереж та котелень; 

- продовжити забезпечення оснащення наявного житлового фонду 

будинковими засобами обліку та регулювання споживання води; 
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- провести технічне переоснащення підприємств житлово-комунальної 

сфери, в тому числі оновити технічну базу підприємств житлово-комунального 

господарства через участь у обласних програмних заходах; 

- поступова замінна застарілого енергозатратного обладнання котелень, 

що обслуговують бюджетні установи; 

- направлення коштів бюджету розвитку, у першу чергу, на соціально 

значущі об’єкти, будівництво та реконструкцію яких розпочато в попередні 

роки, та на реалізацію пріоритетних напрямів у сфері енергоефективності та 

енергозбереження. 

 

Очікувані результати: 

- переведення закладів соціально-культурної сфери на альтернативні 

джерела енергії; 

- зменшення обсягів    виробничих    витрат   та невиробничих  втрат  

енергоносіїв; 

- освітлення вулиць Гоголя, Гагаріна, Червоноармійської у с. Широка 

Гребля – потреба – 15 тис. грн. 

- відповідність житлового фонду сучасним вимогам енергозбереження 

стосовно теплового опору, підвищення експлуатаційних якостей житлового 

фонду до сучасних стандартів. 

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного 

іміджу району 

 

Шляхи досягнення: 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі 

власних коштів підприємств і організацій, та впровадження інновацій; 

- проведення моніторингу інвестиційних проектів, які реалізуються у 

районі; 

- забезпечення  економічного зростання району, збільшення   кількості 

активно інноваційних  підприємств, приросту обсягів виробництва в 

видобувній, харчовій промисловості та в сфері сільськогосподарського 

виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції; 

- регулювання процедури надання ресурсів громади для інвестування; 

- визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку району; 

- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного 

потенціалу підприємств  району; 

- висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності в районних 

засобах масової інформації; 

- здійснення заходів, спрямованих на поглиблення міжнародного 

співробітництва; 

- вибір і підготовка вільних земельних ділянок, придатних під освоєння 

під промислове виробництво;  

- систематичний аналіз ринку праці, наявних трудових ресурсів, надання 
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допомоги у пошуку робочої сили для інвесторів; 

- участь в обласному  та Всеукраїнському конкурсах проектів розвитку 

територіальних громад; 

- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних 

проектів; 

- організація відбору інноваційних проектів відповідно до визначених 

пріоритетів економічного розвитку району, здійснення пошуку виконавців та 

інвесторів як в Україні, так і за її межами, у тому числі на конкурсних засадах; 

 

Очікувані результати: 

- реалізації інвестиційних та інноваційних програм та проектів; 

- створення умов для збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор 

економіки  району;  

- створення додаткових робочих місць; 

- створення умов для реалізації інноваційних проектів; 

- забезпечення проведення прозорої та відкритої інвестиційної політики; 

- впровадження інноваційних технологій. 

 

Пріоритет 7. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та 

послуг, направлених на підвищення якості обслуговування 

 

Шляхи досягнення: 

- провести  широке обговорення  серед сільських, селищних 

територіальних громад ініціативи «Рідне село» з метою вивчення суспільної 

думки щодо визначення шляхів і заходів з розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації; 

- здійснення економічного  аналізу роботи торговельних та 

обслуговуючих підприємств; 

- сприяти подальшому розширенню мережі сучасних торгових та           

побутових закладів; 

- сприяння товаровиробникам  в  надходженні  сільськогосподарської 

продукції  до кінцевого споживача;  

- залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, громадського 

харчування та побутового обслуговування; 

- запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в 

тому числі на соціально значущі продовольчі товари; 

- урегулювання відносин, пов’язаних з організацією та функціонуванням 

ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками; 

- підтримка товаровиробників району щодо розвитку ринку їх товарів;  
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Очікувані результати: 

- підвищення рівня та культури торговельного та побутового         

обслуговування;  

- відкриття 10 підприємств торгівлі, 5 ресторанного господарства,                    

10 побутового обслуговування,  основними з яких є: Будинок побуту в с. 

Ксаверівка, с. Побережне, сільськогосподарський ярмарок в с. Писарівка,   

постійно-діючий ярмарок смт. Стрижавка. 

- недопущення  виникнення  стихійної торгівлі;  

- збільшення обсягів роздрібного товарообігу  на 10 відсотків,   обсяг 

реалізованих послуг на 10 відсотків. 

 

Пріоритет 8. Усунення зайвих регуляторних бар’єрів - як мотивація 

для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу 
 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення партнерства між органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з районною 

радою підприємців при Вінницькій райдержадміністрації, громадськими 

об’єднаннями та організаціями підприємців; 

- забезпечення доступу до інформації проивимоги місцевих нормативно-

правових актів, які регулюють процес здійснення підприємницької діяльності; 

- залучення громади до обговорення проектів рішень; 

- забезпечення спрощення дозвільних процедур та вдосконалення 

функціонування дозвільного центру за принципом «єдиного вікна»; 

- забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище та 

прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері господарської 

діяльності щодо його покращення. 

 

Очікувані результати: 

- забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної 

влади та суб’єктів підприємницької діяльності; 

- враховування інтересів всіх зацікавлених сторін та уникнення багатьох 

ризиків; 

- отримання інформаційної  підтримки суб’єктами підприємства району; 

- зменшення втручання центральних і місцевих органів виконавчої влади у 

діяльність суб’єктів господарювання; 

- збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та кількості 

самозайнятих підприємницькою діяльністю. 
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Пріоритет 9. Продовження політики стабільності та прозорості на 

засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення 

податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання 

податкових зобов’язань 

 

Шляхи досягнення: 

- активізація роботи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів 

району адекватно до показників розвитку відповідної території; 

- розробити комплекс заходів щодо посилення фінансової основи 

місцевого самоврядування, збільшення питомої ваги доходів місцевих 

бюджетів у доходах зведеного бюджету району для забезпечення розвитку 

територіальних громад на принципах самостійності, збалансованості та 

ефективності; 

- ліквідація податкових боргів до місцевих бюджетів та недопущення 

виникнення нових; 

- концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямах соціально-

економічного розвитку, недопущенності їх розпорошеності; 

- досягнення високої ефективності видатків та впровадження жорсткості 

фінансової дисципліни в усіх ланках місцевих фінансів; 

- забезпечення соціального спрямування бюджету, що передбачає 

збільшення обсягів видатків та їх питомої ваги у загальних видатках бюджету 

порівняно з 2012 роком; 

- оптимізація мережі бюджетних установ; 

- забезпечення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритстних та 

неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних 

функцій і завдань відповідного головного розпорядника; 

- залучення фінансових ресурсів від суб'єктів господарювання та 

громадян району до цільового фонду районного бюджету «Соціально-

економічний розвиток району» для фінансування заходів, спрямованих на 

соціально-економічний розвиток району; 

- недопущення виникнення простроченої заборгованості із заробітної 

плати в бюджетній сфері та соціальних виплатах; 

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

- проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються 

бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків; 

- встановлення лімітів споживання енергоресурсів бюджетним установам, 

організаціям, виходячи із обсягів призначень, затверджених розпорядникам 

бюджетних коштів; 
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- недопущення збільшення чисельності адміністративно-управлінського 

персоналу; 

- оптимізація витрат на пільгові перевезення окремих категорій громадян 

па підставі удосконаленої методики визначення обсягів компенсаційних виплат 

на пільговий проїзд; 

- залучення до оподаткування збиткових підприємств, скорочення    їх 

кількості та сум збитків, що переносяться на наступні періоди;  

- детінізація економіки за рахунок підвищення  прозорості отримання 

доходів громадян (легалізація доходів); 

-  поступове скорочення обсягів податкового боргу; 

- вдосконалення     форм     роз’яснювальної     роботи     щодо     порядку 

адміністрування податків; 

- упередження та ліквідація злочинних схем мінімізації податкових 

зобов’язань суб'єктами господарської діяльності та ухилень від оподаткування 

погашення податкового боргу; 

- підвищення ефективності роботи податкових органів через 

вдосконалення механізмів адміністрування податків і зборів. 

 

Очікувані результати: 

-  зростання   надходжень до  бюджету  району  на   15%  порівняно  з 

попереднім роком; 

- досягнення високої ефективності використання бюджетних коштів; 

- спрямування не менше 80% видатків бюджету на утримання соціально-

культурної сфери та соціальний захист населення; 

- зменшення недоїмки до бюджету району; 

- підвищення   рівня   адміністрування   податків,   зборів   (обов’язкових 

платежів); 

- запровадження нових підходів до вивчення фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання; 

- підвищення   якості   контрольно-перевірочної   роботи,   забезпечення 

повного стягнення донарахованих сум; 

- підвищення рівня заробітної плати та збільшення за рахунок цього 

надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб; 

- зменшення кількості    випадків ухилення    від оподаткування завдяки 

забезпеченню чіткого визначення об’єктів оподаткування; 

- виявлення фактів приховування доходів громадян від оподаткування 

(«конверти», виплати по кількох відомостях, «подвійна бухгалтерія») та 

виявлення найманих працівників, які працюють без документального 

оформлення; 

- досягнення   балансу   в   процесі   адміністрування   та   відшкодування 

податку на додану вартість; 

- руйнування схем «мінімізації» сплати платежів до бюджету; 

- погашення податкового боргу. 
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Пріоритет 10. Розвиток комерційної, соціальної, транспортної 

інфраструктури 

 

Шляхи досягнення: 

- поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності 

на автодорогах, дотримання учасниками дорожнього руху правил дорожнього 

руху, створення їм безпечних і комфортних умов; 

- забезпечення оновлення рухомого складу, основних фондів  з метою 

досягнення їх конкурентоспроможності на  ринку перевезень; 

- підтримання на належному рівні мережі автомобільних доріг;  

- забезпечення безпечної роботи транспорту; 

- компенсування підприємствам транспорту витрат на перевезення 

пільгових категорій громадян; 

- розширення ринку  послуг абонентам телефонної  мережі району, 

забезпечення населення якісним телефонним  та  стільниковим зв’язком, 

удосконалення системи обслуговування;  

- подальша модернізація та розвиток засобів електрозв’язку; 

- збільшення кількості користувачів інформаційною системою «Інтернет». 

 

Очікувані результати: 

- забезпечення в повному обсязі потреби господарського комплексу і 

населення в перевезеннях вантажів, пасажирів; 

- оновлення основних виробничих фондів, перш за все рухомого складу 

транспорту; 

- забезпечення безпечної роботи транспорту,  підвищення рівня 

транспортного         обслуговування; 

- поліпшення  транспортного обслуговування в районі; 

- забезпечення регулювання та контролю за встановленням економічного 

обслуговування-тарифів; 

- підвищення якості зв’язку; 

- розширення можливостей  доступу до мережі «Інтернет»,  

- забезпечення сталого безперебійного зв’язку. 

 

 Пріоритет 11. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного 

та транскордонного співробітництва: 

 

Шляхи досягнення: 

- укладання угод про транскордонне співробітництво та забезпечення їх 

виконання; 

- створення сприятливих умов для ефективної  та взаємовигідної 

співпраці; 

- розроблення заходів, спрямованих на розвиток транскордонного 

співробітництва.  
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- проведення дитячих та юнацьких фестивалів народної творчості, 

виставок, організація туристичних поїздок з метою ознайомлення з культурою 

країн, народними традиціями, пам’ятками архітектури, системою організації 

навчального процесу, відпочинку шкільної молоді та ін.; 

- зміцнення  міжрегіональних відносин, розширення співпраці 

територіальних громад із закордонними громадами, проведення практичних 

навчань з питань культури та мистецтва, здійснення обміну досвідом між 

країнами. 
 

Очікувані результати:  

- поглиблення взаємовигідних економічних зв’язків із зарубіжними 

країнами; 

- поглиблення міжрегіонального співробітництва з Республікою Польща. 

 

В сфері природокористування та безпеки виробництва і 

життєдіяльності людини 

 

 Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання 

рекреаційного потенціалу району 

Шляхи досягнення: 

- посилити роботу з організації збору і вивезення сміття з населених 

пунктів району та виділення земельних ділянок під його складування; 

- продовжити роботу з знешкодження накопичених, не придатних до 

використання пестицидів та небезпечних відходів (є до 70 тонн на території 8 

сільських рад: Гавришівської, Ільківської, Мізяківсько-Хутірської, 

Парпуровецької, Побережненської, Пултівецької, Стадницької, Степанівської); 

- реконструкція та будівництво полігонів для захоронення побутових 

відходів; 

- продовжити роботу по винесенню в натуру прибережних захисних смуг 

поверхневих водойм, об’єктів природно-заповідного фонду для попередження 

забруднення поверхневих водойм амонійним азотом; 

- збереження існуючих територій та об”єктів природно-заповідного 

фонду; 

- проводити заходи щодо відновлення лісів та створення захисних лісових 

насаджень на неугіддях та в басейнах річок; 

- висвітлювати екологічні проблеми та стан їх вирішення в  засобах 

масової інформації; 

- запроваджувати заходи з водозбереження, забезпечити системами 

очистки стоків підприємств харчової та переробної промисловості; 

- здійснювати заходи в галузі екологічної освіти та виховання населення. 

 

Очікувані результати: 

- здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки; 

- збереження  природно-заповідного фонду району. 
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 Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення 

і територій району від наслідків можливих надзвичайних ситуацій 

 

Шляхи досягнення: 

- продовжити впровадження технічних систем раннього виявлення 

загрози надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах на 

території району (станом на 2012 рік їх  64); 

- удосконалення та переоснащення системи оповіщення населення та 

зв’язку на випадок надзвичайної ситуації;  

- передбачити у відповідних бюджетах кошти та продовжити роботу по 

проведенню технічної інвентаризації захисних споруд Цивільного захисту 

(Цивільної оборони) району, відповідно до постанови КМУ від 26.11.2008 

року №1473-р; 

- удосконалювати  роботу Консультаційних пунктів з питань цивільного 

захисту при сільських та селищних радах; 

- підвищити рівень організації та підготовки системи Цивільного 

захисту і невоєнізованих формувань Цивільного захисту сільських та 

селищних рад, підприємств, установ та організацій району; 

- виконати комплекс заходів щодо забезпечення безпеки людини на 

воді, обліку та паспортизації місць масового відпочинку на воді та 

спортивного рибальства, обладнання водойм пожежними пірсами; 

- оснащення сил цивільного захисту сучасною технікою і засобами 

шляхом придбання спеціальної пожежно-рятувальної техніки й обладнання та 

створення нових підрозділів оперативо-рятувальної служби (місцевих 

пожежних команд); 

- вдосконалювати форми і методи щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації 

життєзабезпечення потерпілого населення. 

 

Очікувані результати: 

- запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріально-

технічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення, 

підвищення ефективності реагування на  аварії техногенного та природного 

характеру; 

- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і 

територій  району при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій; 

- підвищення рівня підготовки сил Цивільного захисту та населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях. 
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Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері безпеки 

виробництва та охорони праці 

 

Шляхи досягнення:  

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-

правових актів з питань охорони праці; 

- налагодити дієвий контроль за охороною праці на всіх організаційних 

рівнях, на кожному підприємстві, установі, організації; 

- приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і 

небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх 

безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного 

захисту. 

 

Очікувані результати: 

- створення  соціальних гарантій охорони праці та здоров’я; 

-  забезпечення реалізації прав робітників на пільги та компенсації за 

роботу у важких і шкідливих умовах праці.  

 

В сфері розвитку громадянського суспільства 

 

 Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, 

прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки 

Шляхи досягнення: 

- укладати угоди з редакціями засобів масової інформації на висвітлення 

діяльності районної державної адміністрації та районної ради; 

- формування громадянської культури суспільства – виявлення активності 

громадянської позиції; 

- забезпечення принципу відкритості та прозорості влади через 

активізацію діалогу із громадськістю (проведення круглих столів, громадських 

слухань тощо) та оптимізацію нових форм зв'язків з громадськістю (інтернет-

обговорення). 

- проведення роз'яснювальної роботи щодо доцільності прийняття рішень 

шляхом залучення до розробки проектів, рішень та їх оприлюднення в ЗМІ; 

- реалізувати заходи, пов’язані з інформаційним забезпеченням соціально-

економічного розвитку району та виконанням функцій органів виконавчої 

влади, надавати інформаційні послуги населенню; 

- продовжити роботу із вдосконалення форм інформаційно-

просвітницької роботи з метою поліпшення поінформованості населення; 

-  проведення моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення 

своєчасного та публічного реагування на пропозиції та зауваження 

громадськості; 



46 

 

- проводити  засідання „круглих столів” за участю структурних 

підрозділів  Вінницької райдержадміністрації та органів місцевого 

самоврядування; 

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і 

державних органів в реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів,   

набуття, придбання  та накопичення відповідно до чинного законодавства 

України документної або публічно оголошуваної інформації, відповідно до  

районної Програми щодо висвітлення органів виконавчої влади на 2013 – 2017 

роки. 

 

Очікувані результати: 

- реалізація державної інформаційної політики в районі; 

- забезпечення публічності та відкритості висвітлення діяльності  

Вінницької райдержадміністрації  та  органів місцевого самоврядування; 

-  налагодження більш тісних зв'язків між громадськістю  та місцевими 

органами влади; 

-  підвищення рівня громадянської культури в районі, активізація участі 

громадян у діяльності громадських організацій та об’єднань, у формуванні та 

реалізації місцевої і державної політики; 

- вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи. 

 

 Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка 

сім’ї, як основи суспільства 

 

Шляхи досягнення: 

- підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та 

відповідальне батьківство; 

- соціальна та правова підтримка багатодітних сімей та сімей , які 

потрапили  в складні життєві обставини; 

- оздоровлення дітей та підлітків соціально – незахищених  категорій 

сімей , обдарованих дітей за кошти місцевого,  обласного, державного 

бюджетів, кошти благодійних організацій; 

- попередження насильства в сім’ї через профілактичні заходи, 

проведення круглих столів, виїзних лекторіїв, роз’яснювальної роботи через 

ЗМІ; 

- підтримка обдарованої молоді; 

- забезпечення постійної співпраці з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування щодо вирішення нагальних проблем різних 

категорій сімей; 

- проведення розважально-виховних  дитячих та молодіжно-сімейних  

заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, пропаганду   

кращих українських традицій щодо  подружнього  життя  та виховання дітей ; 

- сприяння навчанню та працевлаштуванню молоді в т.ч. з числа 

соціально – незахищених категорій; 
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- підвищення ролі батька у вихованні дитини; 

- підвищення рівня народжуваності, покращення репродуктивного 

здоров’я жінок та чоловіків; 

- забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між 

подружжям, батьками та дітьми. 

 

 Очікувані результати: 

- зменшення проявів негативних явищ в молодіжному середовищі; 

-  підвищення  культурного рівня сімейних відносин; 

- посилення  соціального  та правового  захисту незахищених категорій 

сімей; 

-  зменшення  кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини 

(в т. ч. сімей, які потерпають від насилля); 

-  покращення  стану здоров’я дітей та підлітків; 

- збільшення кількості зайнятих молодих людей та кількості молоді, яка 

бере активну участь у громадському житті; 

- збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги 

жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми; 

- збільшення відсотку оздоровлених дітей шкільного віку. 

 

 Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне 

забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави 

 

Шляхи досягнення: 

- виявлення та припинення діяльності організованих злочинних 

угруповань, викриття фактів хабарництва і корупції з боку посадових осіб 

органів влади, контролюючих органів та у системі судової гілки влади; 

- проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих 

на встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли злочини, в 

першу чергу тяжкі та особливо тяжкі; 

- розкриття злочинів минулих років, розшук злочинців, які ухиляються від 

слідства та суду, викриття та попередження фактів втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність, торгівлі людьми, незаконного обігу зброї та боєзапасів; 

- протидія незаконному розповсюдженню наркотичних засобів, 

психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, викриття фактів 

збуту наркосировини, ліквідація місць для незаконного вживання, виробництва 

чи виготовлення наркотиків на територію району; 

- робота щодо декриміналізації економічних відносин та викриття злочинів 

у  галузях економіки  району, бюджетній сфері, у сферах приватизації та 

земельних відносин;  

- забезпечення громадського порядку і безпеки громадян в громадських 

місцях, профілактика пияцтва і алкоголізму, безпеки дорожнього руху, 

недопущення розповсюдження на території району недоброякісної продукції 

тваринного походження, належної протидії незаконній міграції; 
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- підвищення рівня правової обізнаності громадян шляхом проведення 

роз’яснень у друкованих та електронних засобах масової інформації; 

- реалізація заходів Єдиної  правоохоронної програми Вінницького району  

на 2011-2014 роки. 

 

Очікувані результати: 

- зменшення рівня криміналізації економіки  району; 

- зменшення рівня  злочинності та корупції в районі; 

- запобігання поширенню наркоманії та пияцтву; 

- підвищення ефективності профілактичної роботи, забезпечення 

належного правопорядку та громадської безпеки, захист прав і свобод, 

законних інтересів та майна громадян від злочинних посягань; 

- покращення стану молодіжного середовища та залучення відповідних 

служб району; 

- зниження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, посилення 

контролю за дотриманням законодавства про заборону продажу алкогольних та 

тютюнових виробів особам до 18 років; 

- зменшення рівня насильства та алкоголізму в сім’ях. 

 

 Пріоритет 4. Проведення економічного та статистичного аналізу 

виконання обласних програм 
 

Шляхи досягнення: 

- проведення додаткових статистичних та соціологічних досліджень та 

спостережень; 

- здійснення статистичного моніторингу та аналізу показників соціально-

економічного розвитку  району і виконання  районних програм; 

- забезпечення виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

необхідною додатковою статистичною інформацією для виконання ними своїх 

функцій і повноважень. 
 

Очікувані результати: 

- оперативний аналіз соціально-економічного розвитку  району; 

- постійний доступ громадськості до інформації щодо діяльності районної 

ради,  райдержадміністрації та її структурних підрозділів; 

- аналіз стану виконання  районних  програм.  

 

 Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм з  

розвитку територій, які реалізуються за рахунок обласного і державного 

бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі 
 

Шляхи досягнення: 

- співфінансування проектів територіальних громад з питань соціально-

економічного розвитку територій;  

- проведення спільного планування  проектів відповідно до пріоритетів 
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соціально-економічного розвитку району; 

- поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних 

громад; 

- підвищити рівень життя в сільських і селищних радах; 

- пробудити ініціативу громадськості та органів місцевого 

самоврядування і спонукати  їх до  пошуку ефективних шляхів вирішення 

проблем територіальних громад; 

- надання технічної допомоги територіальним громадам в реалізації 

проектів; 

- вжити заходів щодо удосконалення підвищення кваліфікації сільських, 

селищних голів з питань сталого розвитку сільських територій. 
 

Очікувані результати: 

- підвищення активності громадян в питаннях управління 

територіальними громадами та вирішення проблемних питань розвитку 

територій; 

- зростання ініціативи жителів громад та органів місцевого 

самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку територій; 

- збільшення кількості учасників в Всеукраїнському та обласному 

Конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з 

минулими роками; 

- більш активне залучення інвестицій в матеріальну інфраструктуру 

(дороги, комунальні служби тощо); 

- ефективне і постійне партнерство (співпраця) місцевих органів влади, 

органів місцевого самоврядування та бізнесу. 

- набуття досвіду розв’язання  проблемних питань розвитку територій. 
 

 

ІV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ 
 

Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть 

призвести до негативних наслідків в економіці району: 
 

Серед найбільших зовнішніх перешкод можна визначити: 

 згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань 

національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення 

до банківських установ;  

 нестабільна кон’юнктура на світових ринках та зниження світових цін на 

продукцію основних статей вітчизняного експорту; 

 висока експортна залежність української економіки, погіршення умов та 

уповільнення темпів зростання виробництва; 

 збільшення ціни на енергоресурси у зв’язку із загостренням економічної 

ситуації у світі. 
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До внутрішніх чинників, які можуть призвести до перешкод у 

розвитку економіки слід віднести: 

 високий рівень інфляції та відсоткових ставок за кредитами, що 

призводять до зниження темпів приросту майже у всіх секторах економіки; 

 втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових 

підприємств та “нульовиків”, зростання податкового боргу призведе до 

незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та скорочення 

фінансування окремих програм; 

 низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів 

залучення іноземного капіталу; 

 зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок 

внутрішніх ресурсів; 

 відсутність механізмів спрямування експортних прибутків на оновлення 

виробництва, низька продуктивність праці; 

 виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці 

календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в 

цьому році; 

 низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці та 

низькі темпи зниження втрат в електромережах. 

 небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та 

населення, низький рівень заощаджень; 

 розбалансування системи організаційно-технічного, фінансово-

кредитного і науково-дослідницького обслуговування аграрної галузі; 

 непривабливість сільськогосподарських товаровиробників, як клієнтів 

комерційних банків, через залежність їх господарювання від природно - 

кліматичних умов, відсутність страхування ризиків, можливість неповернення 

кредитів; 

 нерозвиненість інфраструктури експорту зерна, олійних культур, цукру 

та іншої продукції агропромислового комплексу; 

 низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці та 

низькі темпи зниження втрат в електромережах можуть призвести до зростання 

тарифів для промислових та сільськогосподарських підприємств, що, з високою 

ймовірністю, може призвести до втрат в переробній галузі в першу чергу; 

 недостатній рівень впровадження ґрунтозахисної техніки, що 

призводить до  зростання ерозії сільськогосподарських земель.  

 

 


