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 ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Гайсинського 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 з мінімізації впливу 
фінансової  кризи  на  соціально-економічні  процеси  в  районі,  перш за  все, 
шляхом досягнення  макроекономічної  стабілізації,  мінімізації  негативних 
соціальних  наслідків,  підтримку  найвразливіших  верств  населення, 
недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення 
рівня  економічної  активності  та  створення  умов  для  відновлення 
економічного зростання.

Програма  соціально-економічного  розвитку  Гайсинського  району  на 
2013  рік  розроблена  відділом  економічного  розвитку  разом  з  іншими 
управліннями,  відділами  райдержадміністрації,  промисловими, 
сільськогосподарськими,  транспортними,  будівельними  підприємствами  та 
організаціями відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602 
–ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 
26  квітня  2003  року  №621  «Про  розроблення  прогнозних  і  програмних 
документів  економічного  і  соціального  розвитку  та  складання  проекту 
державного бюджету».

В  основу  програми  покладені  ключові  положення  Програми 
економічних  реформ  на  2010–2014  роки  “Заможне  суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. 

Головною метою програми на 2013 рік є зниження рівня безробіття, 
зростання  добробуту  населення  району,  підвищення  якості  життя  через 
створення  сприятливих  передумов  для  інвестування  пріоритетних  галузей 
економіки,  впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем 
управління  якістю,  скорочення  непродуктивних  витрат  підприємств, 
стабілізації  і  нарощення  власної  сировинної  бази,  збільшення  обсягів  її 
переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів 
збуту  продукції  на  внутрішньому ринку,  зростання  експорту,  безумовного 
дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки 
малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм 
розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання  зазначених  завдань  стане  вагомим  підґрунтям  для 
впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість 
забезпечити  збалансований  розвиток  району,  збільшити  реальні  доходи 
населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх 
населених пунктах району.
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ЧАСТИНА 1.
І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ

У 2012 РОЦІ
Протягом 2012 року основні зусилля в районі, враховуючи особливості 

посткризового періоду відновлення економіки та впровадження реформ, були 
спрямовані на економічне зростання господарського комплексу, збільшення 
надходжень до бюджету, розвиток соціальної сфери.

Аналіз тенденцій економічного та соціально розвитку району у 2012 році 
свідчить, що в районі утримуються стабільні темпи економічного зростання в 
усіх галузях і сферах діяльності.

Підтвердженням  сказаного  є  підсумкові  показники економічного  і 
соціального  розвитку  районної  територіальної  громади  за  11  місяців 
поточного року, які, в більшості, мають позитивну тенденцію.

Так, у звітному  періоді  в  цілому покращилась  робота  господарського 
комплексу.  Зокрема,  підприємствами  було  отримано  прибутку  майже  в  5 
разів більше, ніж за відповідний період минулого року, які складають 21,6 
млн. грн.

Отримано позитивний  фінансовий  результат  до  оподаткування  в  сумі 
19,4 млн. грн., станом на 01.10.2011 року фінансовий результат був від’ємний 
і складав 37,8 млн. грн. збитків.

Як  і  в  попередні  періоди  продовжувалась  робота  по  формуванню 
інвестиційного іміджу району. Активно здійснювалось супроводження ряду 
важливих  для  району  проектів.  Зокрема,  будівництво  потужного 
логістичного центру по вул. 1-го Травня (ТОВ „Європейський”), завершення 
будівництва 52-х квартирного будинку по вул. Енгельса, відновлення роботи 
ТОВ «Гайсинський консервний комбінат», який призупинив свою діяльність 
в 2007 році.

Створення  сприятливого  інвестиційного  клімату  в  районі  дозволило 
залучити в економіку району як внутрішні, так і зовнішні інвестиції.  Обсяг 
капітальних  інвестицій  за  звітний  період  склав  майже  95,5  млн.  грн.  Це 
більше до відповідного періоду минулого року майже в 1,5 рази.  В район 
забезпечено надходження 2,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, 
які до початку 2012 року зросли на 150,6 тис. дол. США.

Промисловими  підприємствами  реалізовано  продукції  в  майже  500,0 
млн. грн. Позитивним в діяльності більшості промислових підприємств є те, 
що вони тісно налагодили  співпрацю щодо реалізації виробленої продукції в 
25 країн як ближнього, так і дальнього  зарубіжжя.

Як  і  в  попередні  роки,  флагманом  промислового  виробництва 
залишається  цукровий  завод  ТОВ  «ПК  «Зоря  Поділля»,  частка  якого  в 
загальнорайонному виробництві є найпотужнішою. Не втрачає свої позиції 
ТОВ  „Гайсинський  молокозавод”.  Прогнозується  стабільна  робота  ПП 
«Гайсин-м’ясокомбінат”,  ТОВ  „Авеста  А”,   хлібзаводу  та  комбінату 
хлібопродуктів  ПАТ  «Концерну  хлібпром»,  ТОВ  „Гайсинський 
машинобудівний завод”,  що сприятиме нарощуванню, обсягів виробництва 
посуду оцинкованого, борошна, хлібобулочних виробів.
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Відбулись  позитивні  зрушення  по  відновленню  виробництва  і 
стабільності роботи на ТОВ „Гайсинський консервний комбінат”, на якому в 
даний час проходять налагоджувальні роботи.

Певні  позитивні  зрушення  відбуваються  в  розвитку  і  покращення 
діяльності підприємствами сільськогосподарського спрямування.

В поточному році  станом на 1  листопада намолочено 158,6 тис.  тонн 
зернових при середній урожайності 42,5 ц/га.

Покращився  стан  розвитку  галузі  тваринництва.  Так,  станом  на  1 
листопада 2012 року чисельність поголів`я великої рогатої  худоби складає 
5808 голів,  що на  892 голови  більше проти  минулого  року,  в  тому числі 
збільшено поголів`я корів на 430.  Надій молока на корову з  початку року 
склав 5042 кг., нарощено виробництво м’яса сільгосппідприємствами району.

Більш  ефективно  працюють  фермерські  господарства,  якими  в 
поточному році проведено досить потужний комплекс робіт, спрямований на 
вирощування овочевої продукції та ягід.

Існуючі  позитивні  результати  позитивно  позначаються  на  зростанні 
продуктивності  праці,  нарощуванню  рівня  заробітної  плати  та  зайнятості 
населення.

У  порівнянні  з  даними  за  10  місяців  2011  року  цьогоріч  рівень 
середньомісячної  заробітної  плати  збільшився  на  23,1  відсоток  і  складає 
2366,2 грн., при повній відсутності її заборгованості на економічно-активних 
підприємствах.

Чисельність  незайнятого  населення  на  обліку  в  центрі  зайнятості 
зменшилось  до  відповідного  періоду  минулого  року  на  65  осіб  і  складає 
552 громадянина.

Працевлаштовано  1442  безробітних,  що  на  38  осіб  більше 
попереднього року.

Районним  центром  зайнятості  виділено  1222,4  тис.  грн.  дотацій  на 
створення нових робочих місць та відкриття безробітними власної справи.

У секторі  малого  та  середнього  бізнесу  району  станом на  1  грудня 
2012 року діє 176 малих підприємств та майже 2700 одиниць фізичних – осіб 
підприємців,  які  постійно вдосконалюють свою діяльність  і  розвиваються, 
вносячи посильний внесок в розвиток економіки та інфраструктури міста і 
району.

Стабільність  роботи  підприємств  району  сприяє  наповненню  як 
районного бюджету, так і бюджету району, міської та сільських рад. То ж за 
підсумками 11-ти місяців, надходження до районного бюджету збільшились 
майже на 1,6 млн. грн.

Як  і  в  попередньому  році  всі  26  сільських  рад виконали  доведені 
завдання по наповненню своїх власних бюджетів.

Виконання  бюджетів  рад  дозволило  збільшити  фінансування 
бюджетних установ на 17,0 млн. грн., на 4,0 млн. грн.  зросло фінансування 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і сім’ям з дітьми.

В галузі освіти збережено мережу навчальних закладів, яких в районі 
нараховується 67. Діє 38 середніх навчальних закладів, 1 навчальний заклад 
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ІІ рівня акредитації (медичний коледж), 1 приватний навчальний заклад, який 
надає  професійно-технічну  освіту  (ТОВ  «Віртуал»),  27  дошкільних 
навчальних закладів, а також 2 позашкільних установи. Навчально-виховний 
процес  в  навчальних  закладах  району  забезпечують  917  педагогів,  з  яких 
87,4% мають вищу освіту.

Протягом 2012 року реорганізовано СЗШ І-ІІІ ст. №1 м. Гайсин у НВК: 
СЗШ І-ІІІ ст.-гімназію м. Гайсин, а також проведено капітальні та поточні 
ремонти в навчальних закладах на загальну суму майже 1,5 млн. грн..

Завершується робота по виведення з підвального приміщення котелень 
у СЗШ І-ІІІ ст. с. Бондурі та с. Нараївка. 

Видатки на утримання закладів та установ освіти району у порівнянні 
з минулим роком збільшились на 22,3%, або на 12,3 млн. грн. і складають 
67,4 млн. грн.

В  галузі  охорони  здоров’я медичну  допомогу  надають  комунальна 
установи  «Гайсинська  районна  лікарня»  та  новостворена  в  зв’язку  з 
реформуванням  медичної  галузі  комунальна  установа  «Гайсинський 
районний  медичний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  (КУ 
«ГРМЦ ПМСД»),  який об'єднав 38 ФАП (ФП), 10 сільських амбулаторій 
(усі діючі сільські лікувально-профілактичні заклади). З метою наближення 
медичної допомоги первинного  рівня до населення в м. Гайсин створені і 
функціонують дві амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини, одна 
з яких розміщена в спеціально відремонтованому та оснащеному приміщенні. 
Дані амбулаторії також увійшли до складу КУ «ГРМЦ ПМСД». 

Створення амбулаторій в м. Гайсин дозволило покращити доступність 
медичної  допомоги,  шляхом  наближення  підрозділів  первинної  медико-
санітарної  допомоги  до  місця  проживання  населення,  забезпечення  його 
обслуговування  лікарями  сімейної  медицини  -  дорослого  та  дитячого 
контингенту одним лікарем,  який вирішує переважну більшість  проблем 
пацієнта самостійно. 

За  10  місяців  поточного  року  обсяг  фінансування  закладів  охорони 
склав  27,6  млн.  грн.,  що  на  3,3  млн.  грн.  більше  відповідного  періоду 
минулого року.

Галузь  культури району  представляють  96  закладів  культури  та 
мистецтва.

У   звітному  періоді  2012  р.   зазнав  оновлення  технічний  ресурс 
багатьох закладів  культури як районної  так  і  сільської  ланки (зокрема сіл 
Чечелівка, Нараївка, Карбівка, Зятківці, Бондурі, Грузьке), закуплені сценічні 
костюми для аматорів сцени ДМШ, районного Будинку культури та костюм 
сцени для Грузького СБК.

У цьому році придбано для Гайсинської дирекції кіномережі  сучасний 
проектор для демонстрації фільмів у 3D форматі,  що дозволило збільшити 
кількість відвідувань та покращити якість кінообслуговування населення.

За рахунок бюджетних та спонсорських асигнувань протягом 2012 року 
придбано  муз.  апаратуру,  обладнання,  сценічні  костюми  для  закладів 
культури району.
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Досить широко в районі  підтримується діяльність майстрів народної 
творчості,  за  участю  яких  щорічно  проводиться  біля  100  виставок 
декоративного мистецтва.

Одним із пріоритетних напрямків роботи відділу культури РДА була і 
залишається  робота  з  кадрами.  Зокрема  у   цьому  році  кадровий  склад 
працівників  галузі  культури  району  поповнився  2-ма  молодими 
спеціалістами з базовою вищою освітою. У цьому році здобули фахову освіту 
3  бібліотечні  працівники  районної  дитячої  бібліотеки,  підвищили 
кваліфікацію на Вінницькому факультеті підвищення кваліфікації державної 
академії керівних кадрів культури 12 працівників,  в тому числі   4 сільських 
працівники.

Мережа закладів культури району відповідає соціальним стандартам і є 
однією  з  найпотужніших  і  протягом  останніх  п’ять  років  займає  перші 
позиції серед районів області.

На фінансування закладів культури за 10 місяців 2012 року з бюджету 
району спрямовані кошти в сумі 7,8 млн. грн.
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ІІ. ЦІЛІ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ.
З  метою  мінімізації  впливу  наслідків  світової  фінансової  кризи, 

стабілізації  фінансово - економічної  ситуації  на Гайсинщині,  урегулювання 
негативних тенденцій та посилення контролю за економічними процесами в 
економіці району районна державна адміністрація та районна рада визначає 
наступні першочергові завдання: 

• беззастережне виконання розрахункових планів мобілізації доходів 
до бюджетів усіх рівнів;

• всемірна економія бюджетних коштів, першочергове їх спрямування 
на невідкладні видатки, захищені статті витрат та фінансування державних і 
регіональних програм, пов’язаних з пожвавленням економічної активності;

• досягнення  макроекономічної  стабільності  та  активізація 
економічного розвитку;

• недопущення  зниження  рівня  життя  населення  та  надання 
соціальних  допомог  і  державної  підтримки  соціально  вразливим  верствам 
населення;

• забезпечення  системного  підходу  до  подолання  хронічного 
безробіття у регіоні, створення додаткових робочих місць, з виділенням цієї 
проблеми як окремого розділу кожної з відповідних регіональних цільових 
програм з належною координацією їх виконання;

• будівництво, ремонт та реконструкція дитячих дошкільних закладів;
• завершення  розроблення  схеми  планування  територій  населених 

пунктів Гайсинського району;
• розроблення  (оновлення)  містобудівної  документації  населених 

пунктів району;
• реалізація  заходів  з  переведення  об’єктів  житлово-комунального 

господарства  та  бюджетної  сфери  на  опалення  з  використанням 
електроенергії, місцевих відновлювальних джерел енергії та альтернативних 
природному  газу  видів  палива;  впровадження  енергоефективних  та 
енергоощадних технологій та обладнання;

• покращення  благоустрою  сільських  населених  пунктів  району, 
зокрема,  будівництво  та  ремонт  сільських  доріг,  встановлення  вуличного 
освітлення тощо;

• продовження  робіт  з  інвентаризації  земель  населених  пунктів  та 
земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, 
розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності  та  видачі 
державних актів на землю;

• будівництво,  ремонт  та  реконструкція  водопровідних  та 
каналізаційних мереж, очисних споруд.

• вирішення проблемних питань інвестиційної привабливості району.

Успішне  здійснення  визначених  завдань  сприятиме  реалізації  цілей 
діяльності  органів  виконавчої  влади  району  у  2013  році,  спрямованих  на 
досягнення  мети  соціально-економічного  розвитку  Гайсинського  району, 
визначеної  в  контексті  реалізації  Стратегії  економічного  та  соціального 
розвитку  Гайсинського  району  до  2020  року,  а  саме  створення  таких 
можливостей  для  населення,  організацій  і  підприємств,  внутрішніх  та 
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зовнішніх  інвесторів,  які  дадуть  їм  змогу  реалізовувати  власні  інтереси, 
створити  високооплачувані  робочі  місця,  отримати  доходи  та  допомогти 
наповнити бюджет.

Головною метою програми на 2013 рік є зниження рівня безробіття, 
зростання  добробуту  населення  району,  підвищення  якості  життя  через 
створення  сприятливих  передумов  для  інвестування  пріоритетних  галузей 
економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем 
управління  якістю,  скорочення  непродуктивних  витрат  підприємств, 
стабілізації  і  нарощення  власної  сировинної  бази,  збільшення  обсягів  її 
переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів 
збуту  продукції  на  внутрішньому ринку,  зростання  експорту,  безумовного 
дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки 
малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм 
розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Для реалізації зазначеної мети визначено наступні пріоритетні цілі та 
завдання: 

 Стабілізація  роботи  промислових  підприємств,  нарощування 
обсягів  виробництва  конкурентоспроможної  продукції,  розширення  її 
асортименту та підвищення якості.

 Збереження,  розвиток  та  використання  наявного  науково-
технічного  потенціалу,  як  передумови  конкурентоспроможності 
підприємств. Створення  сприятливих  умов  для  впровадження  наукових 
інноваційних розробок у виробництво.

 Реформування агропромислового комплексу та створення умов 
для  надходження  інвестицій з  метою  забезпечення  технологічного 
переоснащення  сільськогосподарської  галузі  та  перетворення  її  на 
ефективний,  конкурентноспроможний  на  внутрішньому  і  зовнішньому 
ринках сектор економіки.

 Забезпечення  умов  для  розвитку  малого  і  середнього  бізнесу, 
розширення  сучасної  мережі  об’єктів  інфраструктури  підтримки 
підприємництва, зміцнення партнерських відносин влади та бізнесу.

 Поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення сприятливих 
умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, як 
передумови  для  економічного  зростання,  всебічна  регіональна  підтримка 
пріоритетних інвестиційних проектів у життєво важливих сферах розвитку 
району.

 Забезпечення  наповнюваності  бюджетів  усіх  рівнів шляхом 
створення  в  районі  сприятливих  умов  для  притоку  інвестицій,  розвитку 
підприємництва,  поліпшення  бізнес-клімату,  проведення  раціональної  та 
ефективної  податково-бюджетної  політики,  зміцнення  бюджетної  та 
фінансової  дисципліни,  підвищення  результативності  бюджетних  видатків, 
якості послуг, які надаються за рахунок місцевих бюджетів.

 Продовження  впровадження  енергозберігаючих  заходів  у 
закладах  бюджетної  сфери  та  житлово-комунального  господарства, 
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стимулювання  раціонального  використання  енергоресурсів,  використання 
альтернативних  видів  палива  та  запровадження  енергозберігаючих 
технологій у галузях виробництва.

 Підвищення  якості  надання  медичних  та  освітянських  послуг 
шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних 
та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій.

 Забезпечення  населення  району  доступним,  якісним  та 
комфортним житлом шляхом збільшення обсягів введення в експлуатацію 
нового,  реконструкції,  розширення  та  капремонту  існуючого  житлового 
фонду, підвищення якості житлово-комунальних послуг. 

 Зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення, 
створення  умов  для  зростання  заробітної  плати,  усунення 
внутрішньорегіональних  і  міжгалузевих  диспропорцій  в  оплаті  праці, 
недопущення  виникнення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати, 
пом’якшення  ситуації  на  ринку  праці,  охоплення  соціальною  підтримкою 
незаможних верств населення району.

 Збереження  культурної  спадщини  та  зміцнення  матеріально-
технічного  стану  закладів  культури  та  мистецьких  колективів. 
Створення умов для організації дозвілля та розвитку аматорської мистецької 
творчості, сприяння в проведенні культурно-мистецьких заходів в сільських 
населених пунктах районі.
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ЧАСТИНА 2
І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ.

1.1.Податково-бюджетна політика.
Оцінка поточної ситуації.

Вчасне  та  в  повному  обсязі  надходження  податків  до  місцевих  та 
державного  бюджетів  є  головним  пріоритетом  роботи  органів  виконавчої 
влади.

В  цілому  протягом  11-ти  місяців  поточного  року  в  районі  склалась 
позитивна  тенденція  серед  платників  податків  щодо  своєчасності  та  в 
повному обсязі перерахувань до бюджетів усіх рівнів. Сформовано свідомий, 
відповідальний клас платників податків при зростаючій податковій культурі.

Як  наслідок,  протягом  січня-листопада  по  Гайсинському  районі  до 
Зведеного бюджету надійшло 86317,1 тис.грн.

Забезпечено надходження до Загального фонду Державного бюджету 
за  11  місяців  поточного  року  16001,8  тис.грн.  Найбільшу  питому  вагу 
надходжень  до  Державного  бюджету  складає  податок  на  додану  вартість 
(7724,6  тис.грн.)  та  податок  на  прибуток  (7146,3  тис.грн.).  До  місцевого 
бюджету надходження становлять 69032,1 тис.грн. 

Основні завдання на 2013 рік:
 Збільшення надходжень до  державного та  місцевого  бюджетів  на 

9,7% до минулого року;
 Виявлення та ліквідація транзитних і фіктивних фірм;
 Виведення заробітної плати з тіні;
 Руйнування схем ухилення від сплати податків.

1.2. Грошово-кредитна політика
Оцінка поточної ситуації.

На  території  району  грошово-кредитну  політику  здійснюють  10 
відділень банків України. Це Гайсинські відділення Ощадного банку №2967, 
ВФ  ВАТ  «Кредитпромбанк»,  ВФ  ВАТ  «ВТБ-банк»,  «Райффайзен  банк 
«Аваль», Відділення філії Вінницької дирекції АТ «Індекс-Банк», Відділення 
№4 філії  ВАТ КБ  «Надра»  Вінницької  РУ,  ВФ КБ «Приват  Банк»,  АКІБ 
«Укрсиббанк», ФКБ «Імексбанк» №2, ВАТ КБ «Хрещатик».

Всі вони надають широкий спектр банківських послуг - відкривають 
депозити для фізичних та юридичних осіб, видають кредити для фізичних та 
юридичних  осіб,  відкривають  поточні  рахунки,  здійснюють  платежі, 
переказують кошти, обслуговують різнопланові картки. Клієнтами відділень 
банків є фізичні особи-підприємці, юридичні особи, населення.

Основні завдання на 2013 рік:
 Тісна  співпраця  банківських  установ  з  суб’єктами 

господарювання для надання їм фінансової допомоги; 
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 Отримання  суб’єктами  господарювання  та  населенням 
району якісних банківських послуг;

 Швидкість,  оперативність  та  надійність  у  здійсненні 
банківських операцій.

1.3.Цінова політика. 
Оцінка поточної ситуації.

Державне  регулювання  по  дотриманню  встановленого  граничного 
рівня  торговельних  надбавок  на  певні  продукти  харчування  є  одним  із 
завдань райдержадміністрації та виконкомів міської і сільських рад. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від  09.02.11 № 
168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 
питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів», розпорядження 
голови  облдержадміністрації  від  22.01.2007  року  №18  «Про  державне 
регулювання цін на основні види хліба, борошно, макаронні вироби, крупи та 
цукор»,  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  8.10.2010  року 
№432 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 
22.01.2007  року  №18»  та  з  метою  стабілізації  ситуації  на  продовольчому 
ринку відділом економічного розвитку щодекадно проводиться моніторинг 
роздрібних  цін  на  певні  види  товарів,  на  які  встановлене  державне 
регулювання,  та  надається  відповідна  інформація  Головному  управлінню 
економіки Вінницької облдержадміністрації.

З  метою  стабілізації  цін  на  продукти  харчування  та  рівноправного 
доступу  на  ринок  сільгоспвиробників  нарівні  з  посередниками  в  районі 
щонеділі  проводяться  міні-ярмарки,  на  яких  можна  придбати 
сільгосппродукцію за цінами виробника. Крім того, виробники району беруть 
участь  у  сільськогосподарських  ярмарках,  які  проводяться  в  обласному 
центрі та м. Києві.

Основні завдання на 2013 рік:
 Продовження моніторингу роздрібних цін на певні види товарів, на 

які встановлене державне регулювання;
 Організація  проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської 

продукції за участі безпосередньо виробників як безпосередньо в районі, так 
і в обласному центрі та столиці нашої держави.

1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва. 
Оцінка поточної ситуації.

Виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 
2013  рік  направлено  на  підтримку  підприємницької  ініціативи,  створення 
належних  умов  в  діяльності  як  малих  підприємств,  так  і  фізичних  осіб-
підприємців.

Невід’ємною  складовою  Програми  економічного  та  соціального 
розвитку району є Програма підтримки малого підприємництва. Виконання її 
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заходів  посприяло  тому,  що  сьогодні  в  районі  діє  2952  юридичних  та 
фізичних осіб, з яких 67,7 відсотків працює безпосередньо в місті.

Протягом  11  місяців  поточного  року  малим  та  середнім  бізнесом 
реалізовано промислової продукції в межах 151,1 млн.грн., що складає 32,1% 
від  реалізованої  продукції.  Майже  65  відсотків  займаються  торгівельною 
діяльністю і надають послуги населенню.

Протягом  2011  року  та  11  місяців  2012  року  суб’єктами  малого 
підприємництва  створено  майже  155  нових  робочих  місць.  Районним 
центром  зайнятості  за  цей  період  виділено  342,4тис.  грн.  одноразової 
допомоги на відкриття безробітними власної справи.

Як  в  районі,  так  і  місті  проводиться  цілеспрямована  регуляторна 
політика,  яка  спрямована  на  невтручання  органів  влади  у  виробничо-
господарську діяльність підприємницьких структур.

Протягом  11  місяців  2012  року,  як  і  в  попередні  роки,  районною 
державною адміністрацією регуляторні акти не приймались.

Не  дивлячись  на  існуючі  проблеми  більшість  підприємницьких 
структур  працювали  у  звітному  періоді  стабільно,  забезпечуючи  жителів 
міста  та  району  товарами  першої  необхідності  та  першочерговими 
послугами. Як наслідок, протягом 11 місяців поточного року зросла кількість 
магазинів, мережа перукарень та майстерень по ремонту взуття. Всього, як 
свідчить  аналіз  малим  та  середнім  бізнесом  в  районі  та  місті  надаються 
послуги по 35 напрямам.

Щомісячно зростає сума надходжень від малого та середнього бізнесу 
до бюджетів всіх рівнів, яка за 9 місяців 2012 року склала 13,2 млн.грн. При 
цьому  частка  надходжень  від  суб’єктів  малого  підприємництва  складає 
19,0%,  що  ще  раз  підтверджує  ефективність  діяльності  юридичних  та 
фізичних осіб-підприємців спрямовану на розвиток економіки району.

Робота в напрямку підтримки та розвитку юридичних та фізичних осіб-
підприємців продовжуватиметься надалі і підтвердженням цьому є відповідні 
прогнозні показники Програми економічного і соціального розвитку на 2013 
рік.

Основні завдання на 2013 рік:
 Розвиток малого  підприємництва  в  промисловій  сфері, 

переробній  галузі,  виходячи  з  наявних  виробничих  потужностей  та 
незадіяного людського потенціалу;

  Спрямування  зусиль  на  першочерговий  розвиток 
підприємництва в побутовій сфері міської та сільської місцевостях;

 Підтримка фермерських господарств,  створення обслуговуючих 
кооперативів;

 Підвищення  результативності  роботи  органів  влади  з 
підприємницькими  структурами  та  створення  сприятливих  умов  для 
залучення інвестицій у сферу підприємництва;

 Вирішення соціальних питань шляхом:
- створення нових робочих місць;
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- навчання  та  працевлаштування  незахищених  верств  населення 
(молоді, військовослужбовців, звільнених у запас, жінок, інвалідів);

- створення  та  поширення  мережі  громадських  організацій,  які 
здійснюють підтримку малого і середнього бізнесу;

 Продовження практики надання одноразової грошової допомоги 
безробітним  громадянам  для  відкриття  власної  справи  та  дотацій 
роботодавцям на створення додаткових робочих місць з числа безробітних;

 Налагодження  роботи  Консультаційно-дозвільного  офісу  у 
відповідності  до  норм  Закону  України  «Про  дозвільну  систему  у  сфері 
господарської  діяльності»  для  спрощення  оформлення  підприємницької 
діяльності.

1.5. Інвестиції, будівництво та житлова політика. 
Оцінка поточної ситуації.

Завдяки  позитивним  інвестиційним  процесам  в  поточному  році 
розпочато  будівництво  та  реконструкцію  12  об’єктів  виробничого  та 
соціального спрямування, з яких вісім введено в експлуатацію.

Крім  того,  протягом  11  місяців  введено  в  експлуатацію  5  об’єктів 
виробничого  призначення,  будівництво  яких  було  розпочате  в  попередні 
роки, а також відновлено роботу ТОВ «Гайсинський консервний комбінат», 
який не працював з 2007 року. 

Значні інвестиції направлені в розвиток соціальної сфери, що сприяло 
відновленню внутрішніх туалетів в школах району, завершення будівництва 
школи в с. Михайлівка, будівництва 2 котелень в с. Нараївка та Бондурі.

Все це свідчить про покращення справ в будівельній галузі району, де 
сьогодні  працює  11  підприємств.  Обсяг  виконаних  будівельними 
підприємствами будівельно-монтажних робіт складає майже 7,5 млн. грн. 

Стабільна робота підприємств будівельної галузі сприяло введенню в 
експлуатацію  протягом  січня-вересня  2012  року  90  приватних  будинків 
загальною  площею  понад  13,308  тис.  квадратних  метрів  житла  та  52 
квартирного будинку по вул. Енгельса в м. Гайсин.

Завершується  потужного  логістичного  центру  по  вул.  1-го  Травня  в 
нашому районному центрі. Продовжується робота по залученню інвестицій 
на розвиток тваринництва району, зокрема у СВК „Трудівник” с. Ярмолинці, 
проводиться  реконструкція  тваринницьких  приміщень  з  подальшим 
установленням молокопроводу.

Все це нові виробничі потужності та нові робочі місця.

Основні завдання на 2013 рік:
• Підвищення  інвестиційної  привабливості  району  за  рахунок 

створення стабільного та прогнозованого економічного середовища.
• Популяризація  інноваційно-інвестиційного  потенціалу  та 

зовнішньоекономічних зв’язків району.
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• Систематичне  оновлення  баз  даних  інвестиційних  пропозицій  в 
пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 
ділянок тощо.

• Сприяння участі суб’єктів підприємництва району у міжнародних 
форумах,  семінарах,  конференціях,  виставках  та  ярмарках  з  питань 
інвестиційної діяльності.

• Поновлення  та  випуск  презентаційних  матеріалів  щодо 
економічної, історико-культурної та туристичної привабливості району.

1.6. Розвиток торгівлі та надання послуг населенню.
Оцінка поточної ситуації.

Значна  роль  у  формуванні  економічного  потенціалу  районної 
територіальної громади надається розвитку торговельної галузі району. 

На  виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  26 
грудня  2009 року  № 593 „Про основні напрямки розвитку внутрішньої  
торгівлі області на період до 2012 року ” в районі розроблено відповідні 
заходи, що затверджені на колегії райдержадміністрації від 16.02.2010 року 
рішення № 3 „Про основні напрямки розвитку торгівельної галузі району на 
період до 2014 року”.

Реалізація  зазначених  заходів  посприяла  тому,  що  протягом  11-ти 
місяців 2012 року товарообіг по району в порівнянні до аналогічного періоду 
минулого  року  зріс  майже  на  4  млн.  грн.  і  за  попередніми  розрахункам 
становитиме за рік близько 282,6 млн. грн.

Вдосконалено  торгівельну  мережу  шляхом  розширення  діяльності 
27  споживчих  товариств,  які  входять  до  складу  районного  споживчого 
товариства,  зросла  на  103-ри  одиниці  кількість  суб’єктів  підприємницької 
діяльності юридичних та фізичних осіб, основним видом діяльності яких є 
торгівля і в загальному об’ємі їх частка складає 63 відсотків. 

Розпочали  роботу  3  роздрібних  торгівельних  підприємств,  29 
магазинів. Створено мережу нових магазинів загальною площею понад 6,0 
тис. кв. метрів по вул. Леніна, 1 Травня та Карла Маркса.

В цілому проведений аналіз свідчить, що торгівельні послуги району 
надають  172  об’єкти  торгівлі  та  ресторанного  господарства.  З  них  123 
магазинів, в тому числі 68 в сільській місцевості, 49 об’єктів ресторанного 
господарства.

Здійснено  ряд  заходів,  які  спрямовані  на  вдосконалення  діяльності 
ринків  «Колгоспний»  та  «Центральний».  В  сільській  місцевості  працює  6 
постійно-діючих ярмарки.

Поряд  із  здійсненням  торгівельної  діяльності  в  районі  вироблено 
послуг  на  суму 32,8  млн.  грн.,  що майже на  800 тис.  грн.  більше ніж за 
аналогічний період минулого року

Основні завдання на 2013 рік:
 З  метою  формування  оптимальної  мережі  продовольчих  та 

непродовольчих  ринків  та  торгівельних  закладів  по  району  вивчати 
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пропозиції  та  враховувати  потреби  населення  відповідних  сільських 
територій;

 Постійне  проведення  моніторингу  роздрібних  цін  на  споживчому 
ринку та закладах торгівлі району;

 Здійснення постійного контролю постачання в торгівельну мережу 
району хліба, м’яса, борошна, круп в обсягах,  які повністю задовольняють 
потреби населення;

 Створення  умов  для  передачі  в  оренду  чи  у  власність  не 
функціонуючих магазинів споживчої кооперації суб’єктам підприємницької 
діяльності;

 Всебічне сприяння в розширенні мережі побутового обслуговування 
у віддалених населених пунктах району;

 Сприяння  розвитку  на  прилеглих  до  ринків  територіях  сучасної 
інфраструктури закладів, що здійснюють діяльність у сфері обслуговування;

 Сприяння (спільно з районним центром зайнятості) у підготовці та 
перепідготовці незайнятої молоді, яка бажає надавати послуги населенню.

1.7. Бюджет району.
Доходи:
До  бюджету  району за  11  місяців  2012  року  надійшло  власних  і 

закріплених  доходів  на  суму  51594,6  тис.  грн.,  що  становить  95,1  %  до 
уточненого плану на рік, затвердженого органами місцевого самоврядування. 
Надходження  по  власних  та  закріплених  доходах  за  січень-листопад  2012 
року більше надходжень за відповідний період 2011 року на 5822,7 тис.грн.

Дотація вирівнювання надійшла в район в розмірі 68252,0 тис.грн., що 
становить 100,0% до планових показників. Додаткових дотацій надійшло в 
сумі  1744,0  тис.грн.,  що  становить  100,0  %  виконання  плану  на  січень-
листопад.  Субвенції  з  державного  та  обласного  бюджетів  на  виплату 
допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії ветеранам війни і  населенню 
надійшло в обсязі  46542,8 тис.грн.,  що становить 95,2% до призначень на 
січень-листопад 2012 року.

З 13 основних податків та зборів планові показники за січень-листопад 
виконано  по  7  видах  надходжень,  а  саме:  по  збору  за  спеціальне 
використання лісових ресурсів  –  172,5%;  по платі  за  землю – 119,9%;  по 
місцевих податках та зборах – 103,4%; по штрафних санкціях за порушення 
податкового законодавства – 166,0%; по адміністративних штрафах – 114,1%, 
по  фіксованому  сільськогосподарському  податку  –  111,0  %,  інших 
надходженнях – 170,8%.

Видатки:
За 11 місяців 2012 року з бюджету району було проведено видатків на 

суму 190210,5 тис. грн., що становить 88,7 % до уточнених призначень на 11 
місяців.  За рахунок субвенції  з  державного бюджету на соціальний захист 
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було використано коштів в сумі 46695,3 тис. грн. або 98,0 % до призначень 
на 11 місяців.

На  фінансування  бюджетних  закладів  соціально  –  культурної  сфери 
спрямовано коштів в обсязі 116098,4 тис. грн., з них:

 -  на  освіту  75994,3  тис.  грн.,  що  становить  89,2  %  до  планових 
призначень на 11 місяців;

-  на  охорону  здоровя  30330,4 тис.  грн.  або  90,1  %  до  планових 
призначень на 11 місяців;

-  на   культуру  8705,3  тис.  грн.,  що  становить  88,6  %  до  планових 
призначень на 11 місяців;

 на фізкультуру і спорт 1068,4 тис. грн., що становить 90,7 % до плану 
на 11 місяців.

На  фінансування  захищених  статей  було  направлено  коштів  в  сумі 
169845,7   тис.  грн.,  що  становить  89,3%  в  структурі  видатків,  з  них  на 
виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 97438,1 тис. грн.

ІІ.МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

2.1.Розвиток промисловості.
Оцінка тенденцій розвитку в 2012 році.

Промисловий  сектор  району  представляють  10  промислових 
підприємств,  де  працює  15,4  відсотки  від  всього  населення  зайнятого 
економічною діяльністю.

Даними підприємствами реалізовано продукції на суму майже 500,0 млн. 
грн. Позитивним в діяльності більшості промислових підприємств є те, що 
вони тісно налагодили співпрацю щодо реалізації виробленої продукції в 25 
країн як ближнього, так і дальнього  зарубіжжя.

Як  і  в  попередні  роки,  флагманом  промислового  виробництва 
залишається  цукровий  завод  ТОВ  «ПК  «Зоря  Поділля»,  частка  якого  в 
загальнорайонному виробництві є найпотужнішою. Не втрачає свої позиції 
ТОВ  „Гайсинський  молокозавод”.  Прогнозується  стабільна  робота  ПП 
«Гайсин-м’ясокомбінат”,  ТОВ  „Авеста  А”,  хлібзаводу  та  комбінату 
хлібопродуктів  ПАТ  «Концерну  хлібпром»,  ТОВ  „Гайсинський 
машинобудівний завод”,  що сприятиме нарощуванню, обсягів виробництва 
посуду оцинкованого, борошна, хлібобулочних виробів.

Відбулись  позитивні  зрушення  по  відновленню  виробництва  і 
стабільності роботи на ТОВ „Гайсинський консервний комбінат”, на якому в 
даний час проходять налагоджувальні роботи.

Позитивні  тенденції  розвитку  промисловості  підтверджується 
фінансовим  результатом  їх  діяльності.  Так  за  9  місяців  2012  року 
підприємствами  було  отримано  прибутку  майже  в  5  разів  більше,  ніж  за 
відповідний період минулого року, які складають 21,6 млн. грн.

Отримано позитивний  фінансовий  результат  до  оподаткування  в  сумі 
19,4 млн. грн., станом на 01.10.2011 року фінансовий результат був від’ємний 
і складав 37,8 млн. грн. збитків.
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Основні завдання на 2013 рік:
 Модернізація та технічне переоснащення діючих потужностей на 

промислових підприємствах району;
 Завантаження існуючих виробничих потужностей та виведення їх 

на оптимальний прибутковий режим роботи.
 Збільшення  обсягів  виробництва  промислової  продукції, 

підвищення її конкурентоспроможності та розширення ринків збуту.
 Запровадження  на  промислових  виробництвах  району 

енергозберігаючих технологій, які б давали економічний ефект;
 Виконання  низки  заходів,  спрямованих  на  соціальний  захист 

працівників промисловості.

2.2. Житлово-комунальне господарство.
Оцінка поточної ситуації.

У  2012 році  в  районі  значна  увага  приділялась  розвитку  сфери 
житлово-комунального  господарства.  Вживались  заходи,  спрямовані  на 
створення  конкурентного  середовища  на  ринку  житлово-комунальних 
послуг,  забезпечення  беззбиткового  функціонування  підприємств,  які  їх 
надають, здійснювалося технічне переоснащення об’єктів вказаної галузі.
На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації  №253 
від  31.07.2012р.  “Про  підготовку  підприємств  житлово-комунального 
господарства,  паливно-енергетичного  комплексу  та  об’єктів  соціальної 
сфери  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2012 – 2013 року”  та  з 
метою забезпечення стабільної роботи господарського комплексу району в 
умовах   осінньо-зимового  періоду  було  утворено  оперативний  районний 
штаб та  затверджено план заходів  з  підготовки  господарського  комплексу 
району  підприємств  житлово-комунального  господарства  та 
енергопостачальних  організацій,  закладів  соціальної  інфраструктури  до 
стабільної  роботи  в   осінньо-зимовий  період.  Постійно  проводиться 
моніторинг  використання  підприємствами,  організаціями  та  населенням 
енергоресурсів  з  метою  ефективного   використання  енергоресурсів 
підприємствами  всіх  форм  власності,  в  тому  числі  бюджетної  сфери. 
Розроблено заходи з щодо скорочення  енергоспоживання та запровадження 
енергозберігаючих  технологій на поточний рік.

З  метою  контролю  за  виконанням  даних  заходів  проводились 
засідання районного оперативного штабу, на якому заслуховувались звіти 
керівників комунальних підприємств та бюджетної сфери  про роботу, яка 
проведена   в  напрямку  забезпечення  роботи  КП 
“Гайсинтеплокомуненерго”,  ДП  “Гайсинводоканал”  КП  “Гайсинська 
ЖЕК”,  Гайсинського  ККП,  закладів  освіти,  культури  та  медичного 
обслуговування населення.

Здійснено наступні  заходи:
- по  підготовці  житлового фонду  проведено ремонти в 114 будинках 

(100,0%), а саме здійснено:
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- ремонт покрівлі в 26 будинках;
- ремонт опалювальних систем в 3 будинках;
- проведено промивку 2опалювальних систем;
- проведено ремонт холодного  водопостачання в 5 будинках ;
- ремонт  енергозабезпечення  будинків  (електрощитових)   в  4 

будинках;
- ремонт опалювальних печей в 2 будинках – 100,0%;
- ремонт під’їздів 24 од ;
- ремонт вхідних дверей в під’їздах  16 од .
        З початку 2012 року перевірено  7180 од  каналів та складено відповідні 
акти періодичного обстеження димовентиляційних каналів на придатність їх 
до експлуатації. Вказані акти  надаються в Гайсинське управління газового 
господарства.  Постійно  проводиться  відповідна  робота  та  контроль  щодо 
недопущення   порушень  правил  безпеки   в  приміщеннях   житлових 
будинків. 

З метою безперебійної подачі води і стабільної роботи в зимовий період 
водопровідно-каналізаційної  мережі м.Гайсина   на  сьогодні  проведено 
ремонт та заміну 1,5 км водопровідних та 5,3 км каналізаційних мереж, що 
складає 100,0%  від запланованого.

Проведено  ремонт  3  (100,0%)  водопровідних  та  3  (100,0%) 
каналізаційних  насосних  станцій,  7  свердловин.  Забезпечено  2-х  місячний 
запас хлорного вапна.

Гайсинська  виробничо-експлуатаційна   дільниця  КП 
“Вінницяоблтеплоенерго”  обслуговує 7 котелень, а саме:

- котельня по вул. Кримська,4
- котельня по вул. 1 Травня,114
- котельня по вул. Пролетарська,4 (ДНЗ №4)
- котельня по вул. Б.Хмельницького,46 (медичний коледж)
- котельня  в с.Кисляк по вул. Жовтнева,57 (спецшкола-інтернат)
- котельня дахова по вул. Жовтнева,2
- котельня по вул.  Інтернаціональна,2 – працює пиролізний котел 

марки “АНКОТ” для спалювання деревини.
Під  час  ремонтного  періоду  2012  року  дільницею  виконувався 

комплексний  план  доведений  КП”Вінницяоблтеплоенерго”,  зокрема 
проведено поточний ремонт всіх  оглядових колодязів,  теплових мереж та 
котелень.

Підприємством  Гайсинський ККП здійснено дрібний ремонт  3,27 тис. 
кв. м доріг (680,6 тис.грн.) Відремонтовано 5 од спец.техніки, заготовлено 
600  тон посипкового матеріалу.

Філія “Гайсинський райавтодор”  обслуговує 292,0 км автодоріг району. 
Для   обслуговування доріг  в  зимовий період  стовідсотково  підготовлені  : 
майданчик для матеріалів, обладнано 2 пункти обігріву, виробничі будівлі, 
утеплено бокси для зберігання техніки, налагоджено болер для підігріву води 
та  інші  лінійні  виробничі  пункти.  Відремонтовано  снігоочисну  техніку, 
підготовлено  2  одиниці  техніки  для  розкидання   посипкового   матеріалу. 
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Підготовлено  150  комплектів  попереджувальних  дорожніх  знаків  для 
встановлення  їх  на  небезпечних  ділянках  доріг  згідно  правил  дорожнього 
руху.

     На  реалізацію  заходів  з  благоустрою  населених  пунктів  району 
освоєно з усіх джерел фінансування 4674,8 тис.грн. 

Проводились заходи, спрямовані на створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, яких на сьогодні діє в місті 7 одиниць, розробку 
генерального плану забудови міста, створення в селах району облаштованих 
місць для збору і утилізації побутових відходів, досягнення стовідсоткових 
розрахунків за надані житлово-комунальні послуги

Основні завдання на 2013 рік:
 проведення  будівництва  (заміни)  5,3км  водопровідних  та  1,9  км 

каналізаційних мереж;
 сприяння  зниженню  техногенного  впливу  житлово-комунального 

господарства  на  природні  об’єкти  району,  зокрема  завершення  робіт  по 
усуненню підтоплення будинків в м. Гайсин;

 здійснення  заходів  на  прискорення  погашення  підприємствами 
житлово-комунального господарства заборгованості за спожитий природний 
газ та електричну енергію;

- сприяння  зменшення  кредиторської  та  дебіторської 
заборгованості відповідно на 42,9 та 22,2 відсотків;

- зменшення боргу населення за  житлово-комунальні послуги на 
68,2 відсотків; 

- нарощування  надання  житлово-комунальних  послуг  в  межах 
9 відсотків до досягнутого в 2012 році. 

Продовжити роботу щодо виконання заходів з проведення благоустрою 
населених пунктів в 2013 році.

2.3.Енергозбереження.
Оцінка тенденцій розвитку в 2012 році. 

Робота  в  сфері  енергозбереження  в  районі  проводиться  в  рамках 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, Державної цільової 
економічної  програми енергоефективності  на 2010-2015 роки та  Програми 
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2010-2015 роки. 

Пріоритетами  при  проведенні  в  районі  енергозберігаючої  політики 
визнано  впровадження  на  підприємствах  і  організаціях  новітніх 
енергозберігаючих технологій та енергоефективного обладнання. Підрахунки 
економічного  ефекту  від  впровадження  сучасного  енергозберігаючого 
обладнання,  яке  працює  на  альтернативних  видах  палива,  порівняно  з 
традиційними (природний газ) дають можливість стверджувати, що економія 
складає в межах від 15 до 20 грн. на 1 м2 опалювальної площі в рік.

Як наслідок - побудовано завод (с. Бубнівка) по виробництву брикетів 
(палет) з відходів деревини та соломи, які використовуються для опалення як 
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альтернатива  газу,  а  також  в  м.  Гайсин  ПП  Кирилюк  налагоджено 
виробництво  паливних  брикетів  з  деревини. Розроблено  проектну 
документацію  електрифікації  сіл  Семирічанської  та  Лад.-Хуторянської 
сільських рад та надано на розгляд комісій для фінансування з державного 
бюджету.  Завершується  будівництво  сучасних  котелень  в  Нараївській  та 
Бондурівській школах.

На всіх підприємствах бюджетної сфери встановлено лічильники води, 
газу,  теплової  енергії,  проведено  роботи  по  заміні  віконних рам та  заміні 
електричних ламп розжарювання на сучасні прилади освітлення.

За 11 місяців 2012 року в районі на впровадження заходів, пов’язаних 
із  заощадженням  паливно-енергетичних  ресурсів  було  спрямовано  понад 
128 тис.грн., заощаджено – 64,6 тонн умовного палива.

Основні завдання на 2013 рік:
 здійснення дієвого контролю за використані енергоносії;
 продовжити роботи по заміні проводів на перевантажених лініях;
 встановлення  в  бюджетних  установах  та  організаціях  вікон, 

виготовлених за новітніми європейськими технологіями;
 будівництво нових котелень в НВК: СЗШ І-ІІІ ст. - ліцей м. Гайсин 

та СЗШ І-ІІІ ступенів с. Чечелівка.
Протягом 2013 року продовжаться роботи по запровадженню в життя 

проектів  електропостачання  і  електроопалення  сіл  Лад-Хуторської  та 
Семирічанської сільських рад.

2.4.  Розвиток  сільського  господарства  та  підвищення  його  
конкурентоспроможності. 

Оцінка тенденцій розвитку в 2012 році.
Агропромисловий комплекс району займає вагоме місце у виконанні 

програми економічного і соціального розвитку району. 
По  всіх  категоріях  господарств  в  2012  році  очікуване  виробництво 

валової продукції 550,2 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – 402,4 млн. 
грн.. та тваринництва – 148,4 млн. грн..

Через  вкрай  несприятливі  погодні  умови,  які  склалися  на  протязі 
поточного року, значно зменшились урожайність та валовий збір озимих та 
ярих зернових культур. 

Незважаючи на  засуху  та  зменшення посівної  площі,  в  порівнянні  з 
минулим  роком,  сільгоспвиробникам  району  вдалося  примножити 
урожайність соняшнику, відповідно на 235 тонн отримати більший вал. 

В 2012 році за  попередніми  розрахунками із  посіяної площі 6489 га 
очікується зібрати 233,6 тис. тонн цукрового буряка, із якого буде вироблено 
біля 48 тис. тонн цукру.

В районі взято курс на підвищення ефективності використання земель 
сільськогосподарського призначення. В перспективі Гайсинщина може мати 
215 - 220 тис. тонн зерна, збільшення обсягів виробництва цукрових буряків, 
іншої продукції. 
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Під  урожай  2013  року  посіяно  3200  га  ріпаку,  а  також  планується 
посіяти 21150 га пшениці, 1940 га ячменю, 420 га жита. 

Надзвичайно  важливу  роль  в  розвитку  агропромислового  комплексу 
Гайсинщини відіграє галузь тваринництва. 

До відповідного періоду минулого року збільшено виробництво молока 
на  2673  тонн  або  на  37%,  м’яса  –  145  тонни  або  30%.  Збільшилась 
продуктивність сільськогосподарських тварин, зокрема надій на корову зріс 
на 32 % або 1095 кг, середньодобові прирости ВРХ і свиней на 10% та 20% 
відповідно.

Завдяки  залученню  інвестицій  у  тваринницьку  галузь  району 
(проведено  реконструкції  тваринницьких  приміщень  у  ТОВ  ПК”Зоря 
Поділля”) значно зросла чисельність великої рогатої худоби на 975 гол. або 
20 % до минулого року, в т.ч. корів на 377 гол. або 17%.

Продовжується  робота  по  залученню  інвестицій  на  розвиток 
тваринництва району, зокрема у СВК „Трудівник” с. Ярмолинці, проводиться 
реконструкція  тваринницьких  приміщень  з  подальшим  установленням 
молокопроводу. 

Здійснювались заходи в напрямку розвитку особистих селянських та 
фермерських господарств.  Зараз  в  районі  нараховується 23 тис.  особистих 
селянських  господарств  та  60  фермерських.  Ними  вироблено  100% 
районного показника картоплі, 95% овочів, понад 50% фруктів і ягід, 100% 
яєць, 80% м’яса та 70% молока.

В  господарствах  району  завершено  врегулювання  майнових  та 
земельних відносин. 23929 селян отримали право на земельні частки (пай), з 
яких  23798  тобто  99,6%  отримали  сертифікати,  а  21,7  тисячі  селян  вже 
отримали державні акти на право власності на землю. Практично всі землі 
пайового  фонду  знаходяться  в  обробітку  орендарів.  Селяни  отримують 
реальні доходи за земельні та майнові паї. У 2012 році нараховано орендної 
плати за земельні та майнові паї на суму понад 29 млн. грн., в т.ч. за земельні 
частики (паї)  – майже 28,7 млн. грн. та майнові паї  – понад 0,4 тис. грн., 
населення щорічно отримує близько 11 тис. тонн хліба.

Із збільшенням виробництва валової продукції фінансово зміцнюються 
сільгосппідприємства. Значно зросла частка оплати праці. Працівникам АПК 
в цьому році уже нараховано і  виплачено 52,1 млн. грн.  заробітної плати. 
Середньомісячна оплата праці 1 штатного працівника станом на 01.10.2012 
року  становить  2554,5  грн.,  що  на  12  %  більше  до  відповідного  періоду 
минулого року. Заборгованість за виплатою відсутня.

Суттєвою  підтримкою  для  досягнення  запланованих  показників  є 
дотації держави. Так, станом на 10.10.2012 року виплачено за бюджетними 
програмами  ”Державна  підтримка  галузі  тваринництва”  та  „Фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому комплексі” - 293,5 тис. грн. та 95,1 
тис. грн.. відповідно .

Агропромисловий  комплекс став  осередком  підвищеної  економічної 
активності, зростає його інвестиційна привабливість, як для зовнішніх так і 
вітчизняних інвесторів. 
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За останні роки в сільське господарство вкладено значні вітчизняні та 
іноземні інвестиції, які значно перевищують фінансування попередніх років. 

Основні завдання на 2013 рік:
Для забезпечення виробничої програми 2013 року виорано 98% зябу, в 

тому числі стовідсотково підготовлений  грунт під посів цукрових буряків, 
посіяно більше 18,0 тис. га озимих. 

В 2013 році аграрна політика буде зосереджена на:
- утвердження  приватної  власності  в  аграрному  секторі,  сприяння 

розвитку орендних відносин на землю та майно;
- формування  інфраструктури  аграрного  ринку  для  забезпечення 

прозорих каналів збуту сільськогосподарської продукції;
- сприянні  участі  сільгоспвиробниками  в  регіональних  ринках  в 

спеціалізованих  сільськогосподарських  аукціонах  і  ярмарках,  створення 
мережі фірмової торгівлі;

- недопущенні  адміністративного  обмеження  рівня  цін  на 
сільськогосподарську продукцію та усунення бар’єрів на шляху її реалізації;

- подальше  поглиблення  конкурентного  середовища  між 
сільгосппідприємствами району.

2.5. Дорожньо-транспортний комплекс.
Оцінка тенденцій розвитку в 2012 році.

Дорожньо-транспортний  комплекс є  однією  з  найважливіших 
складових частин виробничої інфраструктури району.

Загальна протяжність  доріг  в  межах району складає  291,9  км,  з  них 
285,4  км  з  твердим  покриттям.  Питома  вага  територіальних  доріг 
(міжміських) в загальній кількості складає 17%, або 48,8км., обласних доріг - 
113,9 км або 39%, районні автошляхи - 44%, або 129,2км.

Вантажопасажирські перевезення в районі забезпечують 16 юридичних 
та фізичних осіб – підприємців.

Маршрутна  мережа  району  включає  32  маршрути,  у  тому  числі  5 
міських,  18  приміських,  9  міжміських  внутрішньообласних.  Крім  того,  з 
району  формується  3  міжміських міжобласних.  Через  район проходить  38 
транзитних автобусних маршрутів та 4 міжнародні маршрути.

Базовим  підприємством  ПрАТ  «Гайсинське  АТП-10506» 
обслуговуються  всі  населені  пункти  району  по  забезпеченню  перевезення 
пасажирів маршрутним транспортом на 18 приміських маршрутах.

До  складу  пасажирської  автомобільної  системи  району  входять 
3 юридичні  особи та приватний підприємець -  фізична особо Чайковський 
Л.І., в яких нараховується 54 автобуси, і які щодня працюють в загальному 
режимі.

Пасажирським  автотранспортом  району  (з  урахуванням  перевезень, 
виконаних  підприємцями-фізичними  особами)  за  11  місяців  2012  року 
перевезено 1925,88 тис.  пасажирів,  та пасажирооборот склав 30514,44 тис. 
пасажиро-кілометрів. 
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Вантажним  автотранспортом  району  за  11  місяців  2012  року 
перевезено 110,1 тисяч тон вантажів та вантажооборот склав 16482,84 тисяч 
вантажо-кілометрів. 

В 2012 році з державного бюджету виділено кошти в сумі 1534,5 тис. 
грн., які розподілені між міською та сільськими радами згідно формульного 
розрахунку,  для  проведення  поточних  та  капітальних  ремонтів  доріг 
комунальної  власності.  Станом  на  01.12.2012  року  сільськими  радами 
використано в сумі 484,075 тис.грн., або 31%  від загальної суми.

На території  Гайсинської міської ради протягом 2012 року за  кошти 
державного,  обласного та місцевого бюджетів відремонтовано 14,27 тис.м2 

доріг на суму 2 млн. 73 тис.грн.,  в тому числі проведено  капітальний та 
поточний  ремонт  дорожнього  покриття  вулиць  Південна,  Північна,  Івана 
Франка, Інтернаціональна на суму  2044,12 тис.грн. 

Крім  того,  на  території  сільських  рад  району  за  рахунок  коштів, 
передбачених місцевим бюджетам області для яких у державному бюджеті 
визначені міжбюджетні трансферти, проведено ремонт комунальних доріг на 
суму 575,3 тис.грн.

 

Основні завдання на 2013 рік:
 Удосконалити сферу автотранспортних послуг району.
 Поліпшити  технічний  рухомий  стан  автопідприємств, 

застосувати нові технології та обладнання;
 Відновити  автобусні  маршрути  шляхом  вивчення  стану 

задоволення потреб сільського населення в перевезеннях;
 Забезпечити недопущення до експлуатації транспортних засобів з 

технічними несправностями;
 Покращити якість та безпеку пасажирських перевезень в районі;
 Продовжити роботи по ремонту доріг комунальної власності.

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ.
3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці.

Оцінка поточної ситуації.
За сприянням у пошуку роботи до центру зайнятості звернулось 2622 

особи з числа незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 47,2% - 
жінки,  42,9  %  –  молодь  віком  до  35  років.  За  9  місяців  поточного  року 
Гайсинським районним центром зайнятості працевлаштовано – 1253 особи, 
направлено  на  оплачувані  громадські  роботи  –  241  осіб,  проходило 
професійну підготовку – 321 осіб. Рівень охоплення безробітних активними 
формами сприяння зайнятості населення складає 69,2 %.

Сума  видатків  на  виплату  матеріального  забезпечення  та  надання 
соціальних  послуг  безробітним  складає  6,72  млн.  грн.  Середньомісячна 
чисельність отримувачів допомоги становить 737 чол., середній розмір її – 
1012,20 грн. 
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За  9  місяців  поточного  року  районним  центром  зайнятості 
зареєстровано 1338 вакансій. На 1 жовтня 2012 року кількість зареєстрованих 
актуальних вакансій складала 65.  Кількість претендентів на одну вакансію 
становить 10 осіб. 

87 % вакантних місць пропонують роботодавці  міста Гайсина.  Тому 
проблемним залишається працевлаштування  мешканців сільської місцевості.

З метою  підтримки безробітних з сільської місцевості, забезпечення їх 
тимчасовим  заробітком  Гайсинським  районним  центром  зайнятості 
організовувались оплачувані громадські роботи  в ПСП « Колос» с. Куна, де 
на  обрізанні  дерев  працювали  71  осіб.  В  ТОВ  «Зернопродукт»  МХП 
Гайсинська філія та ТОВ «ПК «Зоря Поділля» приймали участь 17 чол. та 4 
чол.  безробітних  відповідно.  До  цих  робіт  залучались  жителі  сіл  Гранів, 
Краснопілка, Нараївка, Бубнівка.

У сільських радах району проводились громадські роботи за рахунок 
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття по благоустрою населених пунктів. Всього  в них взяло 
участь 85 сільських жителів.

З метою забезпечення соціального захисту громадян, які не здатні на 
рівних  конкурувати  на  ринку  праці,  на  підприємствах,  в  установах  та 
організаціях  району  на  2012  рік  було  заброньовано  30  робочих  місць. В 
результаті  проведеної  роботи  за  сприяння  районної  служби  зайнятості 
працевлаштовані  102  особи  зазначеної  категорії,  в  тому  числі  на 
заброньовані  робочі  місця  –  19  осіб.  Рівень  використання  заброньованих 
робочих місць складає 63 %. 

Розширення  сфери  зайнятості,  зокрема  шляхом  легалізації  праці  та 
заробітної  плати,  збереження  трудового  потенціалу  –  спільна  мета  в 
діяльності  органів  місцевого  самоврядування,  центру  зайнятості.  Гарантії 
гідної  праці  можливі  тільки  за  умови  тісної  взаємодії  з  роботодавцями, 
профспілками.  Протягом  2012  року  було  створено  та  укомплектовано  59 
робочих  місць  за  рахунок  надання  дотацій  роботодавцям  з  Фонду 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  на  випадок 
безробіття.  Велика  увага  приділяється  і  розвитку  малого  та  середнього 
бізнесу.  За  рахунок  виплати  одноразової  допомоги  по  безробіттю  для 
організації  підприємницької  діяльності  власний  бізнес  розпочали  10 
колишніх безробітних.

Основні завдання на 2013 рік:
З метою підвищення рівня зайнятості передбачається:
 сприяння  забезпеченню  дотримання  державних  гарантій  в  оплаті 

праці суб’єктами господарювання;
 здійснювати дієвий контроль за виплатою поточної заробітної плати 

по  підприємствах  району  для  попередження  виникнення  статистичної 
заборгованості;

 легалізація  заробітної  плати  та  зменшення  масштабів  мінімізації 
економіки району;
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 оперативне  задоволення  потреб  роботодавців  у  кваліфікованій 
робочій силі, сприяння у відновлені професійного навчання на виробництві;

 збільшення обсягів працевлаштування осіб з інвалідністю та тих, що 
перебувають у стані довготривалого безробіття;

 забезпечення  суспільно  –  корисної  спрямованості  громадських 
робіт, збільшення обсягів фінансування громадських робіт за рахунок коштів 
місцевих  бюджетів  та  сприяння  розвитку  територіальних  громад  через 
підвищення рівня економічної зайнятості населення;

 створення  850  нових  робочих  місць  та  збереження  наявних 
ефективно діючих;

 сприяння  формуванню  професійно  –  кваліфікаційного  складу 
робочої сили відповідно до потреб;

 забезпечення  соціального  захисту  зареєстрованих  безробітних, 
відповідно до законодавства;

 організація ефективного співробітництва органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, роботодавців.

3.2.Соціальний захист
Оцінка поточної ситуації.

Протягом  поточного  року  у  цій  сфері  в  районі  поступово 
запроваджувались  засади  нової  державної  соціальної  політики  –  першої 
комплексної програми змін у цьому напрямі за весь час існування незалежної 
України,  зокрема,  такі  як  –  реформування  системи  соціальної  підтримки 
населення,  посилення  адресності  соціальної  допомоги  та  забезпечення 
поступового  зростання  її  розмірів,  розширення  мережі  і  контингенту 
одержувачів  соціальних послуг та поліпшення якості  цих послуг.  Значний 
поштовх  цій  роботі  надали  соціальні  ініціативи  Президента  України 
В.Ф. Януковича, відповідно до яких, зокрема, законами України та іншими 
нормативно-правовими актами забезпечено підвищення:

– рівня доходів не менше прожиткового мінімуму малозабезпеченим 
пенсіонерам та інвалідам; 

– рівня допомоги на дітей малозабезпечених сімей;
– пенсій в залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку 

пенсіонерам за віком та військовослужбовцям, які залишили службу; 
– пенсійних виплат учасникам війни, вдовам померлих інвалідів війни 

та членам їх сімей; 
– щорічної разової допомоги до 5 травня інвалідам війни; 
–  рівня забезпечення  протезно-ортопедичними виробами та  кріслами 

колісними інвалідів, які їх потребують згідно з медичними висновками;
– соціального рівня сімей, в яких проживають психічно хворі.
В  рамках  реалізації  нової  державної  політики  в  районі 

удосконалювалась  та  набула  свого  подальшого  розвитку  робота  щодо 
реформування  системи  адресної  підтримки  малозабезпечених  верств 
населення,  яка  спрямована  на  поліпшення  матеріального  забезпечення 
соціально  вразливих  верств  населення,  подолання  бідності  та  зниження 
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ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів. Заходи, що вживаються 
в цьому напрямі, удосконалення роботи в умовах єдиної технології прийому 
громадян за принципом «єдиної заяви», дозволили запровадити новий рівень 
обслуговування громадян району. 

Протягом  січня-вересня  на  підтримку соціально  незахищених верств 
населення шляхом виплати різних видів соціальної допомоги та компенсації 
спрямовано 30085,1 тис. грн. Ці соціальні виплати отримали 5496 фізичних 
одержувачів.

Крім того, 10 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», 
протягом  поточного  року  отримали  одноразову  грошову  винагороду  на 
загальну суму 107,3 тис. грн.

Загальна сума виплати всіх видів соціальної допомоги та компенсацій 
протягом 9-ти місяців 2012 року зросла порівняно з відповідним періодом 
2011  року  на  3783,1 тис. грн.  (14,4  %),  хоча  кількість  їх  одержувачів 
зменшилась на 79 осіб (1,4 %).  Така ситуація пояснюється підвищенням в 
поточному році соціальних стандартів.

Зменшення одержувачів допомог значною мірою відбулось за рахунок 
зменшення кількості сімей, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та 
пологами  і  одноразову  допомогу  при  народженні  дитини  у  зв’язку  зі 
зменшенням  в  порівнянні  з  минулим  роком  кількості  новонароджених,  а 
також,  за  рахунок  сімей,  які  отримують  допомогу  як  малозабезпечені,  у 
зв’язку зі збільшення розмірів інших соціальних виплат.

Разом з тим, як і в минулому році, продовжує рости кількість осіб які 
одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку та допомогу на дітей одиноким матерям. 

Значну  державну  підтримку  одержали  малозабезпечені  громадяни  у 
вигляді житлових субсидій. 

Станом на 01.10.12 призначено житлових субсидій 1103 сім’ям, з яких 
414 родинам – на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та 689 
родинам  –  на  відшкодування  витрат  на  придбання  скрапленого  газу  та 
твердого палива. Кількість сімей, яким призначено житлові субсидії за цей 
період, зменшилась в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 
470 родини (42,7%). Це, насамперед, пояснюється тим, що значна кількість 
малозабезпечених громадян не зверталась за призначенням субсидії тому, що 
до  їх  сукупного  доходу  за  розрахунковий  період  зараховувались  кошти, 
відсуджені  в  2011  році  у  Пенсійного  фонду  України  як  недоплачена 
щомісячна  надбавка  до  пенсії  «дітям  війни»  та  особам,  які  постраждали 
внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, а також, у зв’язку зі збільшення розмірів 
інших соціальних виплат.

Загалом, впродовж 9  місяців  поточного  року  жителі  району 
скористалися житловими субсидіями на загальну суму 2501,3 тис. грн. з якої 
щодо оплати житлово-комунальних послуг на суму 2029,9 тис. грн. та щодо 
готівкових  виплат  для  покриття  витрат  на  придбання  твердого  палива  і 
скрапленого  газу  –  на  суму  471,4  тис.  грн.  В  порівнянні  з  відповідним 
періодом минулого року загальна сума нарахованих субсидій зменшилась на 
275,7 тис. грн. (11,0 %).
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Для  подальшого  удосконалення  роботи  в  умовах  єдиної  технології 
прийому  громадян  та  забезпечення  реалізації  проекту  «Удосконалення 
системи соціальної допомоги» протягом року проводились випробування та 
експлуатаційне  впровадження  новоствореного  програмного  комплексу 
«Інформаційно-аналітична  система  соціального  захисту  населення» 
(ІАССЗН), завершення створення якої згідно з національним планом дій на 
2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 
роки  «Заможне  суспільство,  конкурентноспроможна  економіка,  ефективна 
держава» заплановано на кінець поточного року. 

Під  впливом  кампанії  щодо  реалізації  заходів,  передбачених 
соціальними ініціативами Президента  України,  в  районі  в  поточному році 
покращився соціальний захист інвалідів та ветеранів війни. 

Суттєво зросли в цьому році розміри виплат ветеранам війни та сім’ям 
загиблих,  особливо інвалідам Великої  Вітчизняної  війни,  щорічної  разової 
допомоги до Дня Перемоги.  Такі  виплати отримали 3205 осіб на загальну 
суму 1131,6 тис. грн. В минулому році цю допомогу виплачено 3645 особам 
на  суму  881,5  тис  грн.  Тобто,  на  середній  розмір  допомоги  на  одного 
одержувача в  2012 році виріс майже в півтора рази.

Значно  зросли,  також,  видатки  з  районного  бюджету  за  рахунок 
субвенцій з державного бюджету на надання пільг як ветеранам війни, так і 
іншим пільговим категоріям громадян. Протягом 9-ти місяців поточного року 
жителі  району  скористалися  пільгами  щодо  оплати  житлово-комунальних 
послуг  і  послуг  зв’язку,  щодо  проїзду  в  приміському  автомобільному  та 
залізничному  транспорті,  а  також,  щодо  придбання  твердого  палива  та 
скрапленого  газу  і  іншими пільгами  на  загальну  суму  6115,1  тис.  грн.  В 
порівнянні з відповідним періодом минулого року ця сума зросла на 1187,2 
тис. грн. (24,1 %).

Вчасне  надходження  з  державного  бюджету  до  району  коштів  на 
виконання  програм  щодо  соціального  захисту  громадян,  постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дозволило протягом року забезпечити 
стабільність  виплати  їм  встановлених  чинним  законодавством  пільг  і 
компенсацій  в  розмірах,  визначених  профільними  постановами  Кабінету 
Міністрів України. Загалом протягом 9-ти місяців поточного року особи цієї 
категорії громадян отримала допомогу та компенсації загалом на суму понад 
965,2  тис.  грн.,  а  також,  136  осіб,  серед  яких  111  дітей,  оздоровились  в 
санаторно-курортних закладах. 

В поточному році набула свого подальшого розвитку система надання 
соціальних  послуг,  зокрема,  щодо  забезпечення  розширення  мережі  і 
контингенту одержувачів цих послуг та поліпшення їх якості.

Особам, які надають соціальні послуги одиноким інвалідам та особам, 
які  потребують  постійного  стороннього  догляду  протягом  січня-вересня  з 
районного бюджету було здійснено компенсаційні виплати на загальну суму 
491,5  тис.  грн.  (на  116,9  тис.  грн.  –  майже  на  третину  більше  ніж  за 
відповідний період попереднього року),  що дозволило збільшити кількість 
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фізичних  осіб,  які  надають  соціальні  послуги  зазначеній  вище  категорії 
громадян, на 35 осіб (з 474 до 509).

493 одиноким непрацездатним громадянам в місті та 38 селах району, 
станом  на  01.10.2012  р.,  соціальні  послуги надаються  комунальною 
установою  «Територіальний  центр  соціального  обслуговування»  (надання 
соціальних  послуг),  на  базі  якої  функціонує  стаціонарне  відділення 
постійного проживання одиноких непрацездатних  громадян  «Надія»  на  30 
місць. На утримання цих закладів в протягом 9 місяців 2012 року з районного 
бюджету витрачено коштів на загальну суму 2256,8 тис. грн. За цей період в 
райцентрі та 38 населених пунктах району немічним одиноким громадянам 
похилого  віку,  які  перебувають  на  обслуговуванні  у  вищезазначеній 
комунальній установі,  її  соціальними робітниками надано понад 103,5 тис. 
різних  видів  соціальних  послуг.  Крім  того,  28  осіб  зазначених  категорій 
громадян  проживали  в  стаціонарному  відділенні  «Надія»,  де  вони 
забезпечувались  4-х разовим харчуванням,  постійним доглядом,  медичним 
обслуговуванням,  санітарно-гігієнічними  процедурами  та  отримували  інші 
соціальні послуги.

З  метою  поліпшення  умов  проживання  мешканців  відділення  та 
підвищення якості їх обслуговування  проведено ремонт системи опалення із 
заміною  старих  опалювального  котла  та  радіаторів  в  господарських 
побутових  приміщеннях  (гараж,  склад,  майстерня),  обладнано  власну 
систему водопостачання, упорядковано прилеглу територію, де облаштовано 
асфальтні пішохідні доріжки та альтанку для відпочинку на свіжому повітрі.

На  виконання соціальної  ініціативи  Президента  щодо  модернізації 
роботи  соціальних  служб,  з  метою  забезпечення  раннього  виявлення  та 
своєчасного  надання  соціальних  послуг  сім’ям  у  складних  життєвих 
обставинах в структурі районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та 
молоді  створено  інститут  фахівців  із  соціальної  роботи,  які  покликані: 
своєчасно  виявляти  можливі  проблеми у  сім’ях,  в  першу чергу  в  тих,  де 
виховуються  діти-інваліди;  здійснювати  соціальний  супровід  сімей,  які 
перебувають у складних життєвих обставинах; надавати допомогу в усуненні 
можливих проблем шляхом сприяння у працевлаштуванні, здобутті освіти чи 
професії, лікуванні, соціальній реабілітації; сприяти у своєчасному одержанні 
державної  соціальної  допомоги  та  послуг,  залучати  до  надання  допомоги 
сім’ям благодійні фонди та громадські організації. З липня поточного року 
приступили до роботи 15 фахівців  із  соціальної  роботи районного  центру 
соціальних  служб  для  сім’ї  дітей  та  молоді,  закріплені  за  15  зонами 
обслуговування,  на  які  поділена  територія  району,  що  посприяло 
поліпшенню роботи щодо надання соціальних послуг громадянам за місцем 
проживання.

Основні завдання на 2012 рік:
 реалізація  державних  та  районних  програм,  спрямованих  на 

покращення добробуту найвразливіших верств населення району;
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 вдосконалення  системи  соціальної  підтримки  населення  та 
посилення адресності соціальної допомоги;

 реалізація прав та державних гарантій громадянам, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС;

 забезпечення  безперешкодного  доступу  до  об’єктів  соціальної 
інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 надання соціальних послуг громадянам за місцем проживання;
 впровадження інноваційних соціальних технологій;
 проведення заходів з реінтеграції та соціальної адаптації бездомних 

і звільнених з місць позбавлення волі громадян.

3.3. Захист прав і законних інтересів дітей та створення умов на  
належне виховання в сім’ї.

Оцінка поточної ситуації.
В Україні  сім’я,  дитинство,  материнство і  батьківство  охороняються 

державою.  На  державну  підтримку  сім’ї  спрямована  низка  законодавчих 
актів,  прийнятих  останнім  часом  до  виконання,  стосовно  поліпшення 
становища жінок, охорони материнства і дитинства, видані Укази Президента 
України,  над  впровадженням  яких  працюють  органи  місцевого 
самоврядування.

З метою виконання Законів України “Про охорону дитинства”,  “Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування”,  “Про  соціальні  послуги”, 
реалізації в районі Указів Президента України від 4 травня 2007 року №376 
“Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”, від 5 
травня  2008  року  №411  “Про  заходи  щодо  забезпечення  захисту  прав  і 
законних  інтересів  дітей”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  24 
вересня 2008 року №866 “Питання діяльності  органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини” (із змінами), заходів районної програми 
забезпечення  соціально-правового захисту дітей  на період  2011-2015 роки, 
Єдиної комплексної правоохоронної програми Гайсинського району на 2010 
– 2014 роки у районі ведеться відповідна робота щодо розв’язання проблем 
подолання дитячої безпритульності і  бездоглядності,  активізувалася робота 
щодо соціального захисту прав і законних інтересів дітей та створення умов 
для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї. Згідно статистичних 
даних у районі:

1. Всього дітей (до 18 років) – 10331
Навчаються у ЗОШ району – 6158
На первинному обліку служби перебуває станом на 01.10.2012 року – 

110 дітей
Із них:
- Діти-сироти – 28
- Діти, позбавлені батьківського піклування – 82
- Діти під опікою у сім’ях – 63
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- Діти у прийомних сім’ях та ДБСТ  – 19
- Діти в дитячих установах на повному державному утриманні – 21
- 7  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування 

тимчасово  влаштовані  у  сім’ї  родичів,  громадян  України,  жителів 
Гайсинського району

- Діти на обліку з усиновлення – 19
- Діти, які опинились у складних життєвих обставинах – 16 (із 8 сімей)
2. У районі прийомних сімей – 3, в них дітей – 4.
З метою соціально-правового захисту дітей службою у справах дітей 

райдержадміністрації  взято  участь  у 65 засіданні  суду, внаслідок  чого 
розглянуто 27 судових  справ,  у  провадженні  суду  знаходяться 3 цивільні 
справи.

Всього протягом 2012 року посиротіли – 13 дітей, із них 5 дітей-сиріт 
та 8 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

З  метою  запобігання  дитячій  бездоглядності  службою  забезпечено 
влаштування  протягом 2012 року 15 дітей, а саме:

- 2 дітей, позбавлених батьківського піклування – усиновлено;
- 5 дітей-сиріт та 8 дітей, позбавлених батьківського піклування – під 

опіку/піклування
 На  території  району   проживають  і  виховуються  у  сім’ях 

опікунів/піклувальників  64  дітей;  14  дітей,  які  опинились  у  складних 
життєвих обставинах; 

 Сформована  база  потенційних  кандидатів  в  усиновлювачі,  яка 
налічує 2 подружні пари громадян України та 1 громадянку України.;

 Складений та  ведеться реєстр житла і  майна дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування.;

 відвідано  31  сім’я  громадян  України,  в  яких  виховуються  і 
проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського  піклування та дітей, 
які опинилися у складних життєвих обставинах;

 з метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі 
запобігання бездоглядності та профілактики негативних проявів серед дітей 
службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з правоохоронними 
органами  проводяться  спільні  профілактичні  рейди  “Діти  вулиці”, 
“Підліток”, “Дитина в родині”, “Дозвілля”, “Урок”. 

Постійно ведеться індивідуальна роз’яснювальна робота з батьками 
та дітьми, які  не відвідують навчальні заняття у середніх загальноосвітніх 
школах району та професійно-технічних закладах з метою повернення їх на 
навчання.  Спільно  з  відділенням  кримінальної  міліції  у  справах  дітей 
Гайсинського  РВ  УМВС  України  у  Вінницькій  області  забезпечується 
контроль за перебуванням дітей у закладах масового перебування (ігрових 
залах, комп’ютерних клубах, дискотеках).

На  реалізацію  в  районі  заходів  Районної  програми  забезпечення 
соціально-правового  захисту  дітей  на  період  2011-2015  роки  у  2011  році 
виділено з коштів місцевого бюджету 15,0 тис. грн., які використовувались 
згідно перспективного плану роботи на забезпечення проведення в районі: 
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культурно-масових заходів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Основні завдання на 2013 рік:
 спільно з виконавчими комітетами місцевих рад району поліпшити 

роботу, спрямовану на захист прав та законних інтересів дітей, зокрема щодо 
своєчасного  виявлення  таких  дітей,  які  потребують  вирішення  питання  їх 
влаштування,  реалізації  ними  права  на  освіту,  житло,  щодо  забезпечення 
реалізації права дітей на сімейне виховання; 

 контролювати  питання  щодо забезпечення  належних  умов 
проживання  та  навчання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування; вживати невідкладних заходів щодо збереження житла, в якому 
проживали  діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  до 
влаштування у відповідні заклади;

 сприяти  забезпеченню  і  організації  проведення  оздоровлення  та 
відпочинку  максимальної  кількості  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених 
батьківського піклування;

 сприяти  у  забезпеченні  в  установленому  порядку  вирішення 
питання  фінансового  забезпечення  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються опікунами, піклувальниками та у 
прийомних сім’ях, ДБСТ; 

 сприяти  діяльності  громадських,  благодійних,  релігійних 
організацій,  які  працюють  в  інтересах  дітей,  особливо  з  безпритульними 
дітьми, проведенню ними благодійних акцій, кошти від яких спрямовуються 
на оздоровлення, матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського  піклування  та  дітей,  які  опинились  у  складних  життєвих 
обставинах;

 сприяти  забезпеченню  пріоритетності  розвитку  сімейних  форм 
виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування 
(усиновлення,  опіка  та  піклування,  створення  прийомних  сімей),  всебічну 
підтримку сімей, які  взяли на виховання дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 
батьківського піклування.

3.4.Пенсійне  забезпечення  та  розвиток  загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Оцінка поточної ситуації.
Протягом  2012  року  головним  пріоритетом  в  роботі  управління 

Пенсійного фонду були і залишаються питання наповнення бюджету Фонду, 
своєчасна виплата пенсій та допомог.

У  зв’язку  з  проведеним  протягом  2012  року  6  підвищень  пенсій  та 
масових їх  перерахунків  місячна  потреба  в  коштах  зросла  в  1,1  рази:  з 
20643,3 в 2011 році  до 22496,4 тис. грн. у вересні цього року. Надходження 
за цей період зросли в 1,1 рази, що складає самозабезпеченість коштами 37,9 
%, а в сільській місцевості цей показник в середньому складає 10,9 %.
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Станом  на  01.10.2012  в  районі  нараховується  18833  одержувачів 
пенсій.  За  9  місяців  поточного  року  видатки  на  виплату  пенсій  склали 
191281,54  тис.  грн.  і  порівняно  з  аналогічним  періодом  2011  року 
збільшились на 5938,45 тис. грн.

Середній розмір пенсійної виплати на 1 пенсіонера за 9 місяців 2012 
року  склав  1141,07  грн.,  що  на  4,87  %  більше  відповідного  періоду 
попереднього року (1088,12 грн.).

За 9 місяців цього року план власних надходжень виконано на 94,9 %, 
що на 3889,2 тис. грн. менше запланованого.

Проблемним питанням є питання погашення боргів зі сплати страхових 
внесків,  єдиного  внеску,  по  відшкодуванню  пільгових  пенсій,  також 
штрафних санкцій та пені.

Станом на 01.10.2012 року загальна сума заборгованості  підприємств-
боржників, суб’єктів підприємницької діяльності складає: 911,1 тис. грн., в т.ч. 
по єдиному соціальному внеску – 342,7 тис. грн., по страхових внесках – 512,4 
тис.грн., по відшкодуванню пільгових пенсій 34,3 тис.грн., штрафні санкції - 
29,7 тис.грн., пеня - 53,7 тис грн. Із загальної суми дієвий борг складає 652,6 
тис. грн., решта – борг банкрутів. 

Для оперативного вирішення питань погашення заборгованості з боку 
Пенсійного  фонду  своєчасно,  в  межах  повноважень,  проводилась 
претензійно-позовна  робота.  Протягом  року  подано  23  позовних  заяви  на 
суму 155,9 тис. грн. На даний час задоволено 18 позовів на суму 123,7 тис. 
грн. На  виконанні  в  органах  Державної  виконавчої  служби  знаходиться 
виконавчих  документів  на  суму  262,0  тис.  грн.  З  початку  року  надійшло 
коштів через ДВС 1130,4 тис. грн. 

До  порушників  платіжної  дисципліни  застосовано  1257  штрафних 
санкцій  на  суму  298,0  тис.  грн.,  нарахована  пеня  в  сумі  110,7  тис.грн. 
Притягнуто до адміністративної відповідальності 6-х посадових осіб.

Не дивлячись на вжиті заходи, протягом року 10 підприємств наростили 
заборгованість на суму 99,8 тис. грн.

Станом на 01.10.2012 року в управлінні 1 підприємство, яке визнано 
банкрутами  та  1  підприємство,  щодо  якого  порушено  справу  про 
банкрутство. 

Робота  управління  в  подальшому  направлена  на  продовження 
виконання   заходів,  визначених  Пенсійним  фондом  України,  з  реалізації 
Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 
та інших законодавчих актів.

Основні завдання у 2013 році:
 розширення  бази  оподаткування  внесками  через  виведення 

заробітної  плати  із  тіні,  здійснення  заходів  щодо  зайнятості  населення, 
забезпечення оплати праці кожного працівника в залежності від трудового 
внеску,  але  не  менше  встановленого  законодавством  мінімального  рівня 
оплати праці;
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 виконання  урядових  доручень  по  зменшенню  заборгованості  зі 
сплати  страхових  та  єдиного  внесків  шляхом  надходження  коштів  від 
примусового стягнення боргів через органи державної виконавчої служби за 
судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду;

 створення  в  районі  атмосфери  негативного  ставлення  до 
роботодавців,  які  виплачують заробітну плату лише з  мінімальної  або без 
одночасної  сплати  страхових  внесків  до  Пенсійного  фонду,  шляхом 
проведення комплексу інформаційно – роз’яснювальних заходів, зустрічей в 
трудових колективах, оприлюднення списків таких роботодавців у ЗМІ;

 своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплати пенсій 
відповідно до чинного законодавства;

 проведення масово – роз’яснювальної роботи за місцем проживання 
пенсіонерів  та  осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями  та  які 
проживають у віддалених сільських населених пунктах району;

 спільна робота з соціальними партнерами (соціальний офіс);
 передбачення  в  місцевих  бюджетах  коштів  для  погашення 

заборгованості  по  сплаті  страхових  та  єдиного  внесків  підприємствами 
комунальної сфери;

 забезпечення з початку року своєчасної сплати страхових внесків, та 
погашення  існуючої  заборгованості  до  фонду  сільськогосподарськими 
товаровиробниками за рахунок коштів, що будуть надходити від реалізації 
зернових та технічних культур урожаю 2012 року;

 передбачення  у  зернофуражних  балансах  2012  року  коштів  на 
сплату поточних платежів до бюджету Пенсійного фонду.

3.5. Розвиток медичного обслуговування.
Оцінка поточної ситуації.

В  2012  році  лікувально-профілактичними  закладами  забезпечено  в 
цілому  виконання  нормативних  показників  надання  медичної  допомоги 
населенню району. 

Стан  загальної  та  первинної  захворюваності  в  районі  на  рівні 
попереднього  року  і  в  цілому  відповідає  середньообласним  показникам. 
Важливу роль у виявленні патології в цілому, а особливо серцево – судинної, 
онкопатології, туберкульозу відіграють профілактичні огляди. Слід відмітити, 
що 28% хворих злоякісною патологією були виявлені під час проходження 
профілактичних оглядів. В 2012 році на 100% охоплені профоглядом ветерани 
Великої Вітчизняної війни, учнівські та студентські контингенти, на 99,4 % 
працівники  промислових  та  сільськогосподарських  підприємств  та  інші 
декретовані групи. В той же час недостатньо охоплюються профілактичним 
оглядом  неорганізовані  контингенти  населення,  особливо  сільської 
місцевості. Тому питання покращення проведення профілактичних оглядів як 
в кількісному так і в якісному плані залишається пріоритетним на 2013 рік.

Здійснювані в районі перетворення в сфері охорони здоров’я вимагають 
інтенсифікації  роботи  зі  створення  сучасної  структурно-функціональної 
моделі  охорони  здоров’я,  реалізації  основних  заходів  реформування, 
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моніторингу  результативності  і  ефективності  запроваджуваних  змін, 
залучення  до подальшої  співпраці  представників  органів  місцевої  влади та 
самоврядування, громадських організацій,  професійних медичних асоціацій, 
координаційних  та  наглядових  рад  до  прийняття  рішень  щодо  змін  в 
організації  та  системі  надання  медичної  допомоги,  проведення  ефективної 
роз’яснювальної роботи серед широких верств населення щодо мети, завдань, 
результатів системних перетворень у сфері охорони здоров’я.

Головною  метою  діяльності  в  галузі  охорони  здоров'я  району 
залишається  забезпечення  високоякісної  і  доступної  медичної  допомоги, 
динамічний  розвиток  системи  охорони  здоров'я  з  орієнтацією  на 
профілактику  захворювань,  формування  мотивації  до  здорового  способу 
життя населення та покращення демографічної ситуації.

Завдання,  що  стояли  перед  медичною  галуззю  району  в  2012  році  і 
залишаються  на  2013  рік,  пов’язані,  насамперед,  з  реалізацією  пілотного 
проекту з реформування охорони здоров’я, заходів, визначених І та ІІ етапами 
реформи.

Мережу закладів здоровоохорони району на даний час формують КУ 
«Гайсинський  районний  медичний  центр  ПМСД»,  що  забезпечує  надання 
медичних послуг населенню району з первинної медико-санітарної допомоги 
на  засадах  загальної  практики-сімейної  медицини  та  комунальний  заклад 
«Гайсинська центральна районна лікарня», що забезпечує надання населенню 
медичної допомоги вторинного рівня (консультативна, стаціонарна).

В  2012  році  здійснювались  заходи  щодо  оновлення  системи  охорони 
здоров’я  в  чіткій  відповідності  до  завдань,  визначених  планом –  графіком 
реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій області. 

В  рамках  модернізації  первинної  медичної  допомоги  проведена 
наступна робота:

-  придбано  4  електрокардіографи,  аналізатор  біохімічний  медичний,  3 
холодильники,  сумку  сімейного  лікаря,  3  комп’ютери  та  друкувально–
копіювальну техніку та інше оснащення на загальну суму близько 100 тис. 
грн.

-  проведено  ремонти  приміщень  в  7-ми  амбулаторіях  та  17-ти  ФАПах 
(ФП). В цілому на проведення ремонтних робіт в підрозділах центру ПМСД 
використано понад 170 тис. грн.;

-  здійснені  заходи щодо  реалізації  нового  фінансового  механізму 
використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, 
в тому числі шляхом запровадження договору на медичне обслуговування 
населення між районним медичним центром ПМСД та районною державною 
адміністрацією;

-  запроваджена  нова  модель  оплати  праці  медичних  працівників,  що 
надають первинну медико-санітарну допомогу у відповідності до «Порядку 
встановлення  надбавок  за  обсяг  та  якість  виконаної  роботи  працівникам 
закладів  охорони  здоров’я,  що  надають  первинну  медичну  допомогу  та  є 
учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 р. № 
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209  та  наказу  МОЗ  України  від  26.04.2012  р.  № 313  «Про  затвердження 
Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за  обсяг  та  якість 
виконаної  роботи  працівникам  закладів  охорони  здоров’я,  що  надають 
первинну  медичну  допомогу  та  є  учасниками  пілотного  проекту  з 
реформування системи охорони здоров’я»;

- проведено перепідготовку на курсах спеціалізації з загальної практики-
сімейної медицини 2-х лікарів;

-  проведені  заходи  щодо  прикріплення  населення  до  лікарів  загальної 
практики – сімейної медицинпи, реалізації прав громадян на вільний вибір 
лікаря первинної медико-санітарної допомоги;

- у відповідності до вимог наказу МОЗ України від 27.08.2010 р. № 728 
«Про  диспансеризацію  населення»  проведений  диспансерний  медичний 
огляд населення, прикріпленого до районного медичного центру ПМСД;

-  в  рамках  реалізації  програми  «місцевих  стимулів»  укладено  угоду  з 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова на підготовку за кошти місцевого бюджету лікаря 
загальної практики-сімейної медицини для сільської місцевості.

В  рамках  модернізації  вторинної  (спеціалізованої)  медичної 
допомоги проведена наступна робота:
- покращено матеріально-технічне забезпечення підрозділів ЦРЛ,

Здійснено  ремонтні  роботи  в  структурних  підрозділах  ЦРЛ  (загальна 
вартість понад 280 тис. грн.).
-  проведені громадські слухання з питання реформування охорони здоров′я 
та  формування  госпітальних  округів.  Учасниками  заходу  були  члени 
громадської ради при районній державній адміністрації, керівники районних 
організацій політичних партій та громадських об′єднань, керівники медичних 
закладів, представники депутатського корпусу та влади;
- здійснені заходи щодо інвентаризації обладнання в усіх підрозділах ЦРЛ з 
поданням  результатів в УОЗ та К ОДА;
-  проведена  оптимізація  ліжкового  фонду  із  скороченням  неефективних 
стаціонарних ліжок.

В  рамках  модернізації системи  екстреної  медичної  допомоги 
проведена наступна робота:
-  відділення швидкої медичної допомоги поповнилось автомобілем швидкої 
медичної  допомоги  типу  В  з  повним  комплектом  необхідного  обладнання 
(загальна вартість автомобіля та обладнання – 650 тис. грн.);
- здійснюються попередні роботи щодо створення на базі відділення швидкої 
медичної допомоги станції швидкої медичної допомоги;
-  з  метою забезпечення  прибуття  бригад  ШМД на  виїзд  в  інтервалі  20-ти 
хвилин  з  моменту  звернення  у  сільській  місцевості  відкрито  пункт 
тимчасового базування бригади ШМД.

Основні завдання на 2013 рік:
Модернізація первинної медичної допомоги:

-  дооснащення  підрозділів  Центру  ПМСД  (АЗПСМ,  ФАП)  обладнанням, 
апаратурою, транспортними засобами у відповідності до табелів оснащення;
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- удосконалення матеріально-технічного стану приміщень АЗПСМ та ФАП;
-  підготовка  матеріально-технічної  бази  та  створення  інформаційно-
комунікаційної  структури  для  забезпечення  впровадження  електронного 
реєстру пацієнтів;
- впровадження електронного реєстру пацієнтів;
-  здійснення  медичного  обслуговування  населення  району  з  надання 
первинної медико-санітарної допомоги на договірній основі;
- подальше впровадження та удосконалення моделі оплати праці медичним 
працівникам,  що  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу,  яка 
передбачає залежність розміру оплати праці від обсягу та якості медичного 
обслуговування;
-  покращення укомплектованості  посад лікарів загальної  практики-сімейної 
медицини;
-  удосконалення  роботи  з  проведення  диспансерного  медичного  огляду 
населення, прикріпленого до районного медичного центру первинної медико-
санітарної допомоги;
-  реалізація  заходів  районної  програми «місцевих  стимулів»  для  медичних 
працівників.

Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги:
- подальше оновлення лікувально-діагностичної апаратури;
- здійснення заходів з формування госпітального округу та його ресурсного 
забезпечення;
-  реформування  закладу  охорони  здоров’я  вторинного  рівня  (ЦРЛ)  та 
створення  багатопрофільної  лікарні  інтенсивного  лікування  з 
консультативною поліклінікою;
- впровадження медичних стандартів на принципах доказової медицини;
-  реалізація  системи  оцінки  діяльності  закладу  за  критеріями  доступності, 
якості та своєчасності медичної допомоги;
- здійснення заходів з передачі майна ЦРЛ до спільної комунальної власності 
територіальних громад області;
-  формування  ліжкового  фонду  закладу  вторинного  рівня  на  підставі 
результатів незалежної експертизи;
-  організація  роботи  закладу  вторинного  рівня  на  основі  системного 
економіко-статистичного  аналізу  діяльності  ЛПЗ  з  розрахунком  структури 
собівартості медичних послуг.

Модернізація екстреної медичної допомоги:
-  послідуюче оновлення парку автомобільного транспорту служби екстреної 
медичної допомоги;
-  створення  на  базі  закладу  вторинного  рівня  відділення  невідкладної 
допомоги;
- створення на базі відділення швидкої медичної допомоги станції швидкої 
медичної  допомоги  як  структурного  підрозділу  комунальної  установи 
«Вінницький  обласний  центр  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини 
катастроф»;
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-  розширення  мережі  пунктів  тимчасового  базування  бригад  швидкої 
медичної допомоги з метою забезпечення прибуття бригад ШМД на виїзд в 
інтервалі 20-ти хвилин з моменту звернення у сільській місцевості.

3.6. Розвиток системи освіти.
Оцінка поточної ситуації.

Стратегічною  метою  освіти  є  приведення  показників  освітнього 
потенціалу  населення  району  у  відповідність  з  показниками  промислово-
розвинутих  країн,  забезпечення   достатнього  фінансування   освітянської 
галузі  шляхом  збалансування  обсягів  її  діяльності  з  обсягами  необхідних 
ресурсів як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок  позабюджетних 
надходжень. 

На початок 2012-2013 навчального року  в районі розпочали роботу 34 
середні  загальноосвітні  школи:  23  –  І-Ш  ступенів,  11  -  І-ІІ  ступенів,  3 
навчально виховні комплекси, Кисляцький НВК: спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ  ст. –дошкільний навчальний заклад,  де  навчається 93 
учні та 2 позашкільних заклади освіти,  підпорядкованих відділу освіти,  де 
займається 1300 дітей.

Всього в районі функціонує 27 ДНЗ, в яких  виховується 1710 дітей та 
реорганізовано СЗШ І-ІІІ ст. №1 м. Гайсин у НВК: СЗШ І-ІІІ ст.-гімназію м. 
Гайсин.

На виконання районної програми національного виховання та системи 
роботи з  обдарованими і  здібними дітьми у 2012 році  проведено шкільні, 
районні  олімпіади,  конкурси,  спартакіади,  огляди  дитячої  самодіяльної 
творчості.  На   Ш  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад   з  базових 
дисциплін в 2012 році учні району вибороли 43 призові місця та 1 учень став 
призером ІV етапу. 

За  програмою  «Шкільний  автобус»  для  учнів,  які  прозивають  за 
межами  зони  пішохідної  доступності  (понад  3  км)  та  вчителів,  які 
доїжджають до місці роботи у сільській місцевості організовано підвіз.

2012-2013 навчальний рік розпочався в районі вчасно, організовано, без 
боргів  у  заробітній  платі  та  відпускних  педагогам  шкіл.  Всі  школи  були 
підготовлені до нового навчального року. 

У  2012  році  проведено капітальні  та  поточні  ремонти  в  навчальних 
закладах на загальну суму майже 1,5 млн. грн..

Завершується робота по виведення з підвального приміщення котелень 
у СЗШ І-ІІІ ст. с. Бондурі та с. Нараївка. 

Харчування організовано в усіх школах, безкоштовно харчуються учні 
1-4 класів та діти пільгових категорій.

Всі  загальноосвітні  навчальні  заклади  забезпечені  комп’ютерною 
технікою. В 33 школах встановлено 39 комп’ютерних комплексів.

З  метою  профілактики  та  запобігання  дитячої  бездоглядності  і 
безпритульності  навчальними  закладами  району  проводиться  постійний 
контроль за відвідуванням учнями школи та поведінкою під час навчання, 
здійснюються  заходи  щодо  забезпечення  зайнятості  підлітків,  юнаків  та 
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дівчат, організації їх дозвілля та відпочинку. У 2012-2013 навчальному році 
у загальноосвітніх закладах району працює 347 гуртків, секції та інші творчі 
об’єднання 4458 дітей здобуває позашкільну освіту в гуртках, секціях та ін.

Протягом літніх канікул 2012 року у районі функціонувало 37 таборів 
з  денним  перебуванням  при  загальноосвітніх  школах  у  яких  відпочило 
2797дітей.  На харчування дітей у  даних таборах було витрачено 320,0 тис. 
грн. з районного бюджету.

Протягом 2013 року основна увага буде зосереджена:
У сфері дошкільної освіти: 
- збільшенню  охоплення  дітей  дошкільного  віку  суспільним 

дошкільним вихованням; 
- підвищенні  якості  виховання  і  навчання,  поліпшенні   харчування 

дітей,  забезпеченні  дошкільних  навчальних  закладів  дидактичними 
матеріалами; 

- розширенні  мережі  дошкільних  навчальних  закладів  у  сільській 
місцевості.

У системі загальної середньої освіти: 
- забезпечення обов′язкового отримання повної загальної  середньої 

освіти відповідно до вимог Конституції України; 
- забезпечення  регулярного  безкоштовного  підвезення  до  місця 

навчання  і  додому  школярів,  організації  їх  харчування  та  медичного 
обслуговування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”; 

- оновлення  навчального  та  лабораторного  обладнання  шкіл  з 
використанням різних джерел фінансування; 

- вирішення питань капітального та поточного ремонтів навчальних 
закладів району; 

- виконання обласної програми комп’ютеризації навчальних закладів 
сільської місцевості; 

- вирішення  питання  кадрового  забезпечення  шкіл  району 
педагогічними кадрами; 

- забезпеченні    реалізації  “Єдиної  комплексної  правоохоронної 
програми Вінницької області на 2010-2014 роки»;

- поліпшення індивідуальної роботи з дітьми соціальне незахищених 
категорій;

- вирішення  питання  кадрового  забезпечення  практичними 
психологами;

- підключенні всіх закладів до мережі «Internet»;
- підключені до ІСУО.
У системі позашкільної освіти: 
- забезпеченні  потреб  і  врахуванні  інтересів  шкільної  молоді  у 

різноманітних видах позашкільної освіти; 
- забезпеченні позашкільних закладів кваліфікованими кадрами; 
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- оновленні  навчально-матеріальної  бази  позашкільних  закладів, 
вирішенні питань їх фінансування; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

3.7. Розвиток культури та туризму.
Оцінка поточної ситуації.

У звітному році державну культурну політику в районі реалізовували 
96  закладів  культури,  які  спрямовували  свою  діяльність  на  виконання 
пріоритетних завдань,  визначених у Законі «Про культуру»,  закріплених у 
державних, регіональних та районних програмах,  і в першу чергу, районної 
Програми розвитку культури і духовного відродження на 2011-2015 роки.

Протягом  поточного року вдалося зберегти мережу закладів культури 
в районі та кадровий потенціал творчих працівників. 

У   звітному  періоді  2012  р.   зазнав  оновлення  технічний  ресурс 
багатьох закладів  культури як районної  так  і  сільської  ланки (зокрема сіл 
Чечелівка, Нараївка, Карбівка, Зятківці, Бондурі, Грузьке), закуплені сценічні 
костюми для аматорів сцени ДМШ, районного Будинку культури та костюм 
сцени для Грузького СБК.

У цьому році придбано для Гайсинської дирекції кіномережі  сучасний 
проектор для демонстрації фільмів у 3D форматі,  що дозволило збільшити 
кількість відвідувань та покращити якість кінообслуговування населення.

За рахунок бюджетних та спонсорських асигнувань протягом 2012 року 
придбано  муз.  апаратуру,  обладнання,  сценічні  костюми  для  закладів 
культури району.

Сфера культури працює в тісному контакті з сільськими та селищними 
радами, громадськими організаціями та підприємствами.

В більшості закладів культури району проведені ремонтні роботи, які 
здійснюються  переважно  силами  самих  працівників  культури,  на  які 
залучаються бюджетні, благодійні та спонсорські кошти.

В  культурному  житті  району  йде  постійно  творчий  пошук. 
Підтвердженням  цього  є  участь  колективів  художньої  самодіяльності  у 
фестивалях та оглядах всіх рівнів.

Звітний період  2012  року  був  для  закладів  культури  був  насичений 
значними  подіями,  цікавими  зустрічами,  творчими  досягненнями, 
перемогами  на  Міжнародних,  Всеукраїнських,  обласних  конкурсах  та 
фестивалях.

Вагомий внесок  в  культурологічне  життя  району  вносять  бібліотеки 
централізованої бібліотечної системи.

За  9  місяців  2012  року  бібліотеки  системи  обслужили  28960 
користувачів, їм видано близько 438 тис. документів.

В  районі  працює  16  кіноустановок  (15  в  сільській  місцевості  та 
районний кінотеатр „Мир”), 5 народних музеїв, 2 державних музеї та 4 музеї, 
що працюють на громадських засадах.. 
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Справжнім центром духовного збагачення і формування підростаючого 
покоління  є  Гайсинська  дитяча  музична  школа,  яка  є  носієм  мистецтва  і 
духовності.

Успішно  працюють  при  школі  народний  ансамбль  народних 
інструментів, зразковий фольклорний колектив «Зозулята», ансамблі духових 
інструментів, скрипалів, баяністів, бандуристів, ансамбль домристів, жіночий 
вокальний  викладачів,  вокальний  молодших  та  старших  класів,  духовий 
оркестр,  троїсті  музики.  Викладачі  та  учні  беруть  участь  у  районних 
культурно-мистецьких  акціях,  а  також  у  Всеукраїнських,  обласних, 
зональних оглядах учнівської творчості.

Основними пріоритетними напрямами у 2013 році будуть:
• збереження  та  розвиток  існуючої  мережі  закладів  та  установ 

культури, недопущення їх закриття та перепрофілювання;
• здійснення  капітальних  ремонтів  районного  Будинку  культури, 

районної  дитячої  бібліотеки,  відділу  книгосховища,  районного  кінотеатру 
«Мир», закладів культури сіл Жерденівка, Губник, Кіблич, Челівка, Митків, 
Кунка, Лад. Хутори;

• реконструкція парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького в 
м. Гайсин;

• збереження  нематеріальної  культурної  спадщини  Гайсинщини; 
проведення  заходів,  спрямованих  на  розвиток  традиційної  української 
культури, збереження культурних традицій краю та участь у Всеукраїнських, 
обласних культурно-мистецьких акціях; 

• забезпечення  фінансування  бібліотек  району  з  метою 
комплектування  бібліотечних  фондів  та  забезпечення  їх  бібліотечною 
технікою, обладнанням та комп'ютерною технікою;

• забезпечення функціонування дитячої музичної школи, покращення 
її матеріальної бази;

• виготовлення  пам’ятко-охоронної  облікової  документації  на 
пам’ятки  архітектури,  що  знаходяться  на  території  району;  забезпечення 
державного  обліку  та  контролю за  збереженням  і  використанням об’єктів 
культурної  спадщини;  проведення  на  сучасному  інформаційному  рівні 
паспортизації об’єктів культурної спадщини;

• сприяння  залученню  інвестицій  у  діяльність  щодо  збереження, 
реставрації, реабілітації і використання пам’яток та об’єктів;

• укладання  охоронних  договорів  між  органом  охорони  культурної 
спадщини та власниками і користувачами пам’яток;

• забезпечення  умов ефективної роботи професійних і аматорських 
колективів, самореалізації творчих особистостей;

• продовження   роботи  із  впровадження  новітніх  технологій  в 
практику діяльності бібліотек;
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3.8. Техногенно-екологічна безпека та захист населення.
Оцінка поточної ситуації.

На  території  Гайсинського  району  розташовано 31 потенційно 
небезпечних об’єкти.

Відповідно до Закону України „Про бюджетну систему України”  при 
формуванні районного бюджету на 2013 рік буде утворений резервний фонд 
в розмірі одного відсотка від обсягів видатків, який використовується у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

На ліквідацію надзвичайних ситуацій,  які  мали місце  в  Гайсинському 
районі  в  цьому  році,  районною комісією  з  питань  техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій з резервного фонду районного бюджету 
було виділено  3  тис.405 грн.  Гунчанській  сільській  раді  для відновлення 
житлового  будинку  сім’ї  Мельник  П.С..,  який  був  пошкоджений  ударом 
блискавки  11  липня  2012  року  та  8  тис.  150  грн.  на  ремонт  житлового 
будинку  по  вул.  Інтернаціональна,  20,  м.  Гайсин,  який  був  пошкоджений 
пожежею 18 квітня 2012 року.

Для  попередження  та  зниження  рівня  небезпеки  виникнення 
надзвичайних ситуацій в районі, у 2012 році підприємствами, які визначені 
районною  комісією  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та 
надзвичайних  ситуацій  потенційно  небезпечними  об’єктами,  виділено  81 
млн. 679 тис. 330 грн., в тому числі:

1. Гайсинське ЛВУМГ- 52 млн.494 тис. грн.
2. Гайсинське управління газового господарства – 70тис. грн.
3. Гайсинський зерносклад ТОВ „Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД” 

1 млн.899 тис.330 грн.
5. ДП „Гайсинський спиртовий завод” – 62 тис. грн.
6. ТОВ „ПК“ Зоря Поділля” – 27 млн. 42 тис. грн.
7.ТОВ „Гайсинський молокозавод” – 37 тис. грн.
8. ВП „Гайсинський комбінат хлібопродуктів” – 75 тис. грн.

Основними завданнями у 2013 році будуть:
1.  За  рахунок  підприємств,  на  попередження  та  зниження  рівня 

небезпеки  виникнення  надзвичайних  ситуацій  на  території  Гайсинського 
району, виконати роботи на суму близько 80 млн. грн.

2. Придбати і встановити електросирени – 15 тис. грн.
3.  Поповнити  матеріальні  резерви   для  запобігання  і  ліквідації 

надзвичайних ситуацій згідно з визначеною номенклатурою – 15 тис. грн.
4.  Провести  технічну  інвентаризацію  захисних  споруд  цивільної 

оборони  (Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  26.11.2008  року 
№1473-р  „Про  підготовку  та  проведення  у  2009-2010  роках  технічної 
інвентаризації  споруд  цивільної  оборони  (цивільного  захисту)”  та 
розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  31.07.2009  року  „Про 

44



підготовку та проведення у 2009-2010 роках технічної інвентаризації споруд 
цивільної оборони (цивільного захисту)” – 25 тис. грн.

Відповідно до Закону України „Про бюджетну систему України” при 
формуванні районного бюджету на 2013 рік буде утворений резервний фонд 
в розмірі одного відсотка від обсягів видатків, який використовується у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

IV. РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
4.1.  Забезпечення  якості  державного  управління,  прозорості,  

відкритості  діяльності  органів  виконавчої  влади  та  місцевого 
самоврядування

Оцінка поточної ситуації.
У  районі  створено  умови  для  забезпечення  відкритості  діяльності 

органів  виконавчої  влади,  підтримання  постійного  діалогу  з  усіма 
соціальними групами громадян, забезпечення можливостей для вільного та 
об'єктивного  висвітлення  усіх  процесів  у  цій  сфері  засобами  масової 
інформації,  що  сприяло  досягненню  стабільності  в  районі  суспільно-
політичної  ситуації. На  сьогоднішній  день  у  районі  зареєстровано  77 
районних  організацій  політичних  партій,  23  міські  організації  політичних 
партій та 32 громадські організації.

Для  покращення  інформованості  населення  району  про  політичні 
процеси, що відбуваються у державі, про діяльність центральних та місцевих 
органів  влади,  з  метою  патріотичного  виховання  населення,  зокрема 
пропаганди  українського  державотворення,  історії,  літератури,  культури  і 
мистецтва, народних традицій і сучасного надбання українського народу, а 
також  з  метою  постійного  діалогу  з  громадськістю  в  районі  проводяться 
слідуючі заходи:

- щомісяця  за  тематикою  облдержадміністрації  єдині  дні 
інформування населення;

- вивчення  громадської  думки стосовно  діяльності  органів  місцевої 
влади;

- визначення рейтингу впливовості політичних партій, інших аспектів 
суспільно-політичних процесів;

- забезпечуються умови для безперешкодного доступу журналістів та 
громадян до відкритої інформації;

- покращення  інформованості  населення  району,  доступу  до 
неупередженої, правдивої інформації про соціально-економічне та суспільно-
політичне  життя  району  у  мережі  Інтернет  через  офіційний  ВЕБ-сайт 
Гайсинської райдержадміністрації (www.gaysin-rda.gov.ua)
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Протягом  2013  року  для  забезпечення  підвищення  якості 
державного  управління,  прозорості,  відкритості  діяльності  органів 
виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  подальший  розвиток 
свободи слова і думки передбачається здійснення:

 заходів,  пов’язаних  з  інформаційним  забезпеченням  соціально-
економічного  розвитку  району  та  виконання  функцій  органів  виконавчої 
влади;

 роботи  щодо  вдосконалення  форм  інформаційно-просвітницької 
роботи з метою поліпшення поінформованості населення;

 моніторингу та аналізу громадської думки, своєчасного публічного 
реагування на пропозиції та зауваження громадськості;

 об’єктивного і всебічного висвітлення у засобах масової інформації 
питання, пов’язаного із правоохоронною діяльністю;

 більш  ефективних  форм  роботи  органів  виконавчої  влади  з 
громадськістю  у  процесі  формування  та  реалізації  державної  політики, 
проведення консультацій з громадськістю;

 проведення  прес-конференцій,  прямих ефірів,  брифінгів,  “круглих 
столів” за участю керівників органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування;

 недопущення  перешкоджання  професійній  діяльності  журналістів, 
переслідування за критичні матеріали.

4.2. Молодіжна політика та підтримка сімї і молоді.
Оцінка поточної ситуації.

Одним  з  пріоритетних  напрямів  діяльності  райдержадміністрації 
протягом  2012  року  було  залучення  сімей  до  суспільно-політичних  та 
економічних  перетворень,  створення  соціальних  та  економічних  умов  для 
функціонування та їх розвитку, підтримка та допомога багатодітним і мало 
захищеним категоріям сімей, яких в районі є  374 і в них виховується  1302 
дитини.

З метою координації роботи та реалізації у районі державної політики 
стосовно  дітей  та  молоді  протягом  2012  року  здійснено  слідуючі  основні 
заходи:

- організовано  і  проведено  оздоровчу  кампанію  та  охоплено 
відпочинком, оздоровленням 3692 дитини та молоді району, що складає 65 % 
від загальної кількості дітей шкільного віку;

- вирішування проблеми зайнятості молоді: створення нових робочих 
місць  для  молодих  людей  за  рахунок  надання  дотацій  роботодавцям  для 
працевлаштування  безробітних;  молоді  люди  направляються  на 
профнавчання  та  громадські  роботи;  широко  надаються  профорієнтаційні 
послуги,  спрямовані  на  підтримку  підприємницької  діяльності  молодих 
людей та само зайнятість;

- налагоджено  активну  співпрацю  з  Гайсинським  медичним 
коледжем,  організовуються  студентські  та  молодіжні  зустрічі  за  участю 
керівництва району, «Круглі столи», студентські диспути;
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- проведено відповідну роботу по підготовці пакетів документів для 
присвоєння  жінкам  району  почесного  звання  України  «Мати-героїня».  У 
2012  році  4  указами  Президента  України  В.Ф.Януковича  почесні  звання 
«Мати-героїня» було присвоєно 55 нашим землячкам, 61 справ направлено 
на нагородження;

- організовано і проведено ряд культурно-масових заходів для дітей, 
підлітків та молоді району, в тому числі для дітей пільгових категорій.

Основними пріоритетними напрямами у 2013 році будуть:
 зниження рівня безробіття серед молоді;
 підтримка обдарованої молоді;
 запобігання  бездоглядності  і  правопорушень  серед  неповнолітніх  та 

соціальний супровід неблагополучних сімей;
 організація  проведення  змістовного  дозвілля  молоді  та  заходів  для 

дітей незахищених категорій населення району;
 формування здорового способу життя, патріотичне виховання молоді;
 проведення  урочистостей  з  нагоди  весняного  та  осіннього  призову 

юнаків району до лав Збройних Сил України;
 проведення  заходів  по  району  до  міжнародного  Дня  боротьби  з 

тютюнопаління та СНІДом;
 проведення  заходів,  пов’язаних  з  юними  обдарованнями  (змагання, 

конкурси, фестивалі тощо);
 організація оздоровлення дітей пільгових категорій;
 підтримка  в  зміцненні  матеріально-технічної  бази  комунального 

закладу «Дитячий фізкультурно-оздоровчий табір «Ювілейний».

4.3. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.
Оцінка поточної ситуації.

З метою  пропаганди здорового способу життя серед широких верств 
населення  в  2012  році  проводились  екскурсії  в  музеї  «Спортивної  слави 
Гайсинщини», який відвідали 580 осіб.

В  районі  працює  одна  дитячо-юнацька  спортивна  школа,  спортивна 
база,  якої  представлена:  стадіон  з  трибунами  на  7000  місць  (805 
пластикових),  футбольне  поле,  тренажерний  майданчик,  тренажерний  зал, 
ігровий спортивний зал,  волейбольний зал,  зал для занять греко-римською 
боротьбою, кімната для атлетичної підготовки,  7 кімнат для роздягання,  2 
душові  кімнати  з  саунами,  3  кімнати  для  тренерів,  корпус  для 
адміністративного персоналу та кабінет лікаря.

В ДЮСШ працює 33 навчально-тренувальних груп, в яких навчається 
402 дітей, з них початкової підготовки 16, базової - 17. Працює 6 відділень, 
де культивується 7 видів спорту. Працює 14 тренерів, а також 1 лікар.

З метою покращення роботи з фізкультурно-оздоровчої  діяльності  за 
місцем  роботи  та  проживання  громадян,  в  місцях  масового  відпочинку 
міського та сільського населення протягом року у районі було проведено 36 
змагань районного рівня, серед них великі комплексні заходи:
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- районні зимові спортивні ігри;
- районні літні спортивні ігри;
- чемпіонати району з волейболу;
- спортивні ігри з неолімпійських видів спорту;
- кубок району з малого футболу;
- чемпіонат району з малого футболу.
Прийнято  участь  у  42  обласних  змаганнях,  крім  того  у  чемпіонаті 

обласної дитячої ліги з футболу (50 ігор), чемпіонаті області по вищій лізі з 
футболу (22 гри), чемпіонаті області з волейболу по обласній дитячій лізі (30 
ігор).

Основними пріоритетними напрямами у 2013 році будуть:
- сприяння реалізації в районі Програми розвитку фізичної культури 

та спорту на 2013 рік;
- пропаганда здорового способу життя;
- забезпечення  проведення  спортивно-масових  заходів  в  районі  та 

області згідно з календарним планом на 2013 рік;
- проведення роботи щодо залучення дітей шкільного віку до занять у 

спортивних відділеннях дитячо-юнацької спортивної школи;
- проведення  спортивних  заходів,  спрямованих  на  популяризацію 

любительського спорту та залучення до занять фізичною культурою дітей та 
молоді;

- підтримка розвитку футболу в районі;
- будівництво майданчика з штучним покриттям;
- реконструкція спортивного залу №1 Гайсинської ДЮСШ.

4.4. Зміцнення законності і правопорядку.
Оцінка поточної ситуації.

Гайсинським  РВ  УМВС  України  у  Вінницькій  області  спільно  з 
органами  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  іншими 
правоохоронними органами та зацікавленими відомствами в поточному році 
здійснено  ряд  організаційних  та  практичних  заходів,  спрямованих  на 
зміцнення законності та правопорядку, попередження та розкриття злочинів, 
захисту особистої безпеки та майнових прав громадян.

Приділяється  значна  увага  попередженню  злочинності  серед 
неповнолітніх,  систематично  проводиться  профілактична  робота  із 
неблагополучними сім’ями та  сім’ями,  які  опинились у складних життєвих 
ситуаціях, профілактичні рейди за участю зацікавлених служб та відомств по 
відпрацюванню місць дозвілля та відпочинку молоді.

Основними напрямами в діяльності органів внутрішніх справ 
району

в 2013 році будуть:
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 підвищення  оперативності  і  якості  реагування  на  заяви  та 
повідомлення  громадян  про  вчинені  злочини  та  правопорушення, 
вдосконалення проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, рівня 
взаємодії всіх служб, у тому числі з громадськістю у боротьбі зі злочинністю;

 викриття та припинення злочинів у службовій сфері та корупційних 
правопорушень;

 концентрації  зусиль,  спрямованих  на  викриття  фактів  незаконних 
оборудок із землею та нецільового використання бюджетних коштів;

 посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних 
засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, 
викриття каналів  їх  надходження,  припинення діяльності  окремих осіб,  які 
розповсюджують  наркотики  та  організованих  злочинних  угруповань 
наркоділків;

 запобігання  вчиненню  злочинів,  пов’язаних  з  торгівлею  людьми, 
виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних 
до їх вчинення;

 удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі;

 забезпечення  захисту  законних  інтересів  неповнолітніх,  зокрема 
захисту  від  жорстокого  поводження,  експлуатації,  насильства,  втягнення  у 
злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;

 удосконалення  форм  і  методів  профілактичної  роботи  з  особами 
криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, 
що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;

 активізації роботи з питань протидії незаконній міграції;
 посилення  контролю  за  станом  забезпечення  безпеки  дорожнього 

руху;
 підвищення  рівня  професійної,  психологічної  та  морально-етичної 

надійності  особового  складу,  який  виконує  функції  з  профілактики 
правопорушень та боротьби зі злочинністю;

 удосконалення  інформаційно-аналітичного  та  матеріально-
технічного  забезпечення  профілактичної  діяльності,  насамперед  дільничних 
інспекторів міліції у сільській місцевості та громадських формувань з охорони 
громадського  порядку  і  громадських  помічників  дільничних  інспекторів 
міліції,  підрозділів  патрульно-постової  служби,  державної  автомобільної 
інспекції,  карного  розшуку,  інших  служб,  які  найбільше  наближені  до 
населення;

 перекриття каналів та шляхів незаконного обігу товарів в районі.

4.5.  Залучення  міської  та  сільських  територіальних  громад  до 
участі  у  Всеукраїнському  та  обласному  конкурсах  розвитку 
територіальних громад. 

Оцінка поточної ситуації.

49



Місцеве  самоврядування  є  основою  конституційного  ладу, 
фундаментальним  принципом  організації  публічної  влади.  Головним  в 
діяльності  органів  місцевого  самоврядування  є  створення  в  державі 
децентралізованої  влади,  за  якої  місцеві  громади  повинні  отримати 
повноваження  і  ресурси  для  надання  якомога  більшої  кількості  якісних 
послуг.  Сьогодні  ж  місцеві  ради  спільно  з  їх  виконкомами  докладають 
максимум  зусиль  та  ініціативи,  щоб  самостійно  вирішувати  більшість 
місцевих питань, поволі ставати самодостатніми та дійовими. 

Тому  основним  завданням  на  2013  рік  буде  продовження  роботи  в 
напрямку  пробудження  активності,  ініціативності  міської  та  сільських 
громад.

Для проведення цієї  роботи протягом 2012 року та попередніх років 
створено  відповідну  позитивну  базу,  адже  лише  в  поточному  році  2 
територіальні  громади  стали  переможцями  обласного  конкурсу  розвитку 
територіальних громад та отримали відповідні кошти.

В  цілому  за  останні  роки  участь  в  обласному  та  Всеукраїнському 
конкурсах  розвитку  територіальних  громад  приймали  участь  10  сільських 
рад.

Продовження  цієї  роботи  в  2013  році  сприятиме залученню 
додаткових коштів для більш системного і раціонального вирішення проблем 
громади,  створення  сприятливого  середовища  для  сталого  соціально-
економічного  розвитку  на  місцевому  рівні  шляхом  самоорганізації  та 
соціальної  активізації  міської  та  сільських  громад,  відкриттю  нових 
можливостей для розвитку населених пунктів району,  області  і  держави в 
цілому.

ДОДАТКИ
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