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Протягом  2017 року реалізовувалися взяті зобов’язання щодо забезпечення 

комплексного розвитку району, належного життєвого рівня населення та 

збереження стабільної суспільно-політичної ситуації. 

Керуючись Конституцією України, вимогами законів України “Про місцеві 

державні адміністрації”, “Про державну службу”, іншими нормативно-

правовими документами та підзаконними актами, районна державна 

адміністрація протягом 2017 року працювала над реалізацією державної 

політики у сфері соціального, економічного та культурного розвитку району. 

Відповідно до Регламенту  районної державної адміністрації та плану роботи 

протягом звітного періоду проведено 16 засідань колегії райдержадміністрації, з 

них - 4  позачергових. Всього колегією розглянуто 54 питання. За результатами 

розгляду на засіданнях колегії головою райдержадміністрації прийнято 38 

розпоряджень та 16 протокольних рішення. 

Протягом  2017 року прийнято 666 розпоряджень голови адміністрації по  

різних напрямках  діяльності.  

Приділялась увага співпраці з виконкомами сільських та селищних рад. 

Регулярно здійснювався взаємообмін інформацією з сільськими та селищними 

головами. У звітному періоді проведено 12 нарад з головами та секретарями рад 

базового рівня, 12 днів апарату на базі сільських/селищних рад. Постійно 

аналізуються копії рішень виконкомів, зокрема, з питань делегованих 

повноважень, проводиться їх юридична експертиза, висновки та рекомендації 

по виявлених порушеннях направляються на розгляд виконкомів. 

 

 
 



 

 

 
 

Районною державною адміністрацією забезпечено проведення усіх 

організаційно-масових заходів, приурочених відзначенню в районі державних, 

професійних, релігійних свят та пам’ятних дат. Другий рік поспіль відбулося 

свято-День селища Чемерівці, де  в різних номінаціях відзначено 

найвизначніших мешканців селища, а також прийняли участь делегації сусідніх 

міст та районів.  

 

Промисловість 

Реалізація державної політики у промисловості району спрямована на 

створення сприятливих умов для її розвитку. За 12 місяців 2017 року об’єм 

промислової продукції  в діючих цінах склав  398,6 млн.грн., що становить 

135,6% до відповідного періоду минулого року. Добувною промисловістю 

району, що представлена ДП «Закупненський кар’єр» зменшено  темпи 

виробництва до 65% до відповідного періоду минулого року. Обсяги 

виробництва на підприємстві харчової промисловості – солодовому заводі 

ПрАТ «Оболонь» становить виробництво 93,6 тис. тонн – 131,1%  до  

показників минулого року. Обсяги реалізації  становлять 48,9 тис. тонн  на суму 

353,7 млн.грн., що дало змогу забезпечити 9890,2 грн. промислової продукції на 

одиницю населення. 



 

 

 

Динаміка виробництва промислової продукції за 2014 – 2017 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт та дорожнє господарство 

Послугами пасажирського транспорту району  скористалися 615,5 тис. 

пасажирів, що на 33,9 тис. пасажирів більше  відповідного періоду минулого 

року та виконано пасажирську роботу в обсязі 24,5 млн. пас. км., що на 5 млн. 

пас. км. більше ніж у минулому році. 

       Відповідно до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування  державного та місцевого значення Чемеровецького  

району на 2017 рік, затвердженої рішенням сесії Чемеровецької районної ради 

№6-14/2017р. від 05.05.2017р було заплановано прийняття участі 2 сільських 

рад та 2 селищних рад з плановим обсягом фінансових ресурсів  819 тис.грн. 

          Фактично освоєно 819,0 тис.грн. Відповідно до актів приймання виконаних 

робіт та договорів підряду проведено поточні  та поточно-середні ремонти 

таких автомобільних доріг: 

       -  автомобільна дорога Р-48 Кам’янець-Подільський – Білогір’я  (вартість 

робіт становить  199,0 тис грн.) на території Зарічанської   сільської ради 

проведено поточний  ремонт автомобільної дороги Кам'янець-Подільський-

Сатанів-Війтівці-Білогір'я (с. Зарічанка), роботи проведено з асфальтобетонної 

суміші на площі 444м2; 

-  автомобільна дорога Закупна –Дубівка  проведено  ямковий ремонт 

81,4
124,2

293,9

398,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

м
л

н
. 
г
р

н
.

2014 2015 2016 2017

роки



гарячим асфальтобетоном 185м2 (вартість робіт становить  60,00 тис. грн.) на 

території Закупненської  селищної ради; 

        - автомобільна дорога Вільхівці-Вівся ч/з Романівку 183м2 проведено 

ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном (вартість робіт становить  60,00 

тис.грн.) на території Голенищівської  сільської ради;  

 

 

 
 

 

     -   автомобільна дорога Р-48 Кам’янець-Подільський – Білогір’я км 30+100 

км 30+900 (вартість робіт становить  5751,653 тис. грн., з них 500 тис.грн. на 

умовах співфінансування - 150 тис.грн. кошти місцевого бюджету та 350 

тис.грн. - Чемеровецької селищної ради) на території Чемеровецької селищної 

ради проведено поточно середній ремонт автодороги протяжністю 800 м., а 

також облаштовано  бруківку біля торгівельних павільйонів «Чемеровецького 

ринку».  

   Проведено  основні види робіт: 

- влаштування вирівнюючого  шару; 

- із асфальтобетонної суміші   -  1399,86 т; 

- верхній шар покриття   із асфальтобетонної суміші   -  8320 м2. 

 

Проекти реалізовані спільно з  

Державним фондом регіонального розвитку 

У 2016 році спільно з Державним фондом регіонального розвитку в районі 

реалізовувався проект «Водопровідні мережі по вул.Пушкіна та 

вул.Медвецького, смт Чемерівці – реконструкція». Вартість проекту становить 

2513,062 тис. грн.  В зв’язку з несприятливими погодніми умовами підрядником 

не відновлено асфальтно-бетоне покриття  по вул. Пушкіна та Медвецького. 

У 2017 році даний перехідний проект реалізовано, було внесено зміни в 

проектно-кошторисну документацію в частині заміни асфальтобетонного 

покриття на бруківку. Вартість проекту: 619,140 тис.грн. кошти ДФРР  та 70 



тис.грн. кошти місцевого бюджету.  Станом на 01.01.2018 року роботи 

завершено.  

 
 

Інший проект, який дуже актуальний для жителів сс..Садове і Почапенці - 

«Будівництво  водозабірних  свердловин  в  населених  пунктах  Почапинецької 

 сільської  ради  Чемеровецького  району  Хмельницької  області». Вартість 

проекту становить 1615,809 тис.грн. Передбачено будівництво 3-х свердловин, в 

т.ч. в с.Садове - 1 та в с.Почапенці - 2. Після проведення процедури закупівлі 

було підписано договір на суму 1270,0 тис. грн. Станом на 01.01.2018 року 

освоєно 1000,006 тис. грн. 

 

 

 



Проект «Створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через 

реалізацію проекту «Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького 

навчально-виховного комлексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей 

та міжшкільний навчально-виробничий комбінат» планується реалізовувати 

протягом 2-х років. Загальна вартість проекту становить 9353,37 тис. грн. У 

2017 році було заплановано використати кошти в 4657,17 тис. грн., які освоєно 

100%. Проектом передбачено придбання навчального обладнання  для кабінету 

біології та фізики  та придбання інтерактивного комп’ютерного комплексу. 

 

 
 

Проект «Реконструкція стадіону «Товтри» по вул. Центральній, 50 в смт. 

Чемерівці Хмельницької області» виділено 400 тис.грн. з ДФРР, 200 тис. грн. з 

районного бюджету та 1250 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ  № 640-р 

від 30.08.2017 року. Станом на 01.01.2018 року виділені кошти освоєно 

повністю. 

 

 



 
 

 

Сільське господарство 

Сільськогосподарськими підприємствами району всіх форм власності 

в 2017 році зібрано  зернових та зернобобових культур  на площі  20298 

га., намолочено 138182 тонни, урожайність після доробки склала 68,1 ц/га.  

в тому числі:  озимого ячменю із площі 1627 га. зібрано 10426 тонн при 

урожайності 64,1 ц/га, пшениці  із площі 7836 га. зібрано 48408 тонн при 

урожайності 61,8 ц/га., ярий ячмінь із площі 4782 га. зібрано 34348 тонн 

при урожайності 71,7ц/га., гороху із площі 346 га. зібрано 1685 тонн при 

урожайності 48,8 ц/га. 

Проведено збирання  соняшнику на площі 9391 га., намолочено 33785 

тонн,  урожайність становить 36 ц/га.; сої при посіві 11395га. зібрано 

26219 тонн,  урожайність становить 23,0 ц/га., кукурудза на зерно  із площі 

5249 га. зібрано 41308 тонн, урожайність становить 78,7 ц/га., солодких 

коренеплодів із площі 672 га. викопано 672 га. накопано в заліковій вазі 

42832 тонн, урожайність становить 637,4 ц/га. 

 Здійснено підготовку грунту під посів ярих культур у  2018 році на 

площі 29511 га. 

 Посів озимих культур під урожай 2018 року виконано на 116 

відсотків: 

- озимої пшениці при прогнозі 5741 га. посіяно 7577 га. 

- озимого ячменю  при прогнозі 1945 га. посіяно 1370 га. 

- озимого жита при прогнозі 237 га. посіяно 237 га. 

- крім того озимого ріпаку 4420 га. 



Посів озимих культур проведено високо репродуктивним насінням та 

із внесенням мінеральних добрив. 

         За підсумками роботи галузі тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах Чемеровецького району за 2017 рік відмічається позитивна 

динаміка розвитку галузі, в першу чергу стабілізації та нарощування 

поголів’я і в подальшому виробництво тваринницької продукції.  
         Станом на 01.01.2018 року в сільськогосподарських підприємствах усіх 

форм власності утримується  6411 голів великої рогатої худоби, в т.ч. корів 2215 

голів, свиней 18866 голів.   Усіма  господарствами всіх форм власності 

реалізовано на забій 3383 тонн м'яса  (в живій вазі), або 107%, вироблено 

(вирощено) 3076 тонн м'яса 100%.  

         Найбільш вагомі зрушення маємо щодо розвитку молочного 

скотарства. За 2017 рік відбулося зростання виробництва молока, якого 

вироблено  12813 тонн. Приріст обсягів виробництва молока, порівняно з 

2016 роком  2%, а це на 297 тон більше проти  минулого року, надій на 

корову склав 5795 кг.   
В 2017 році нараховано  152,2 млн.грн. орендної плати за використання 

земельних паїв. Розрахунок проведено в повному обсязі. З цієї суми видано 

готівкою 113,6 млн. грн.,  видано сільськогосподарською продукцією 38,6 млн. 

грн.  
         За ініціативи ПП «Аграрна компанія-2004» у 2016 році у смт Закупне було 

розпочато будівництво сучасного потужного елеватора для сушіння та 

сортування зерна загальною потужністю 80 тисяч тонн. У вересні 2017 року 

відбулося урочисте відкриття. Під час виконання будівельно-монтажних робіт 

на вищеназваному об’єкті працювало до 250 чоловік. Після введення в 

експлуатацію елеватора  створено 38 нових робочих місць. Потужність 

автоприйому нового елеватора становить 6 тис. т/добу, автовідвантаження - 3 

тис. т/добу. Підприємство може прийняти вантажі з ж/д транспорту 1890 т/добу 

та відвантажити на залізницю також 1890 т/добу. На зернокомплексі буде 

надаватися послуга по сушці зерна. Потужність зерносушарки становить 3 тис. 

т/добу при знятті 28% вологості по кукурудзі. На елеваторі встановлено 

технологічне обладнання від провідних європейських фірм швейцарської Buhler 

і італійської Mulmix. 



 

 

Фінанси 

До місцевих бюджетів району за 2017 рік надійшло 308 010 896 гривень 

при плані 306 648 175 гривень, що становить 100,4% до річних призначень з 

урахуванням змін. Порівняно з минулим роком, у співставних умовах,  

надходження збільшились на 7 414 909 гривень. Темп приросту до минулого 

року склав 2,6%. В загальній сумі надходжень доходи загального фонду 

становлять 298 431245 гривень, або 101,3% до планових призначень з 

урахуванням змін на 2017 рік; спеціального фонду 9 579 651 гривень, або 80,5%. 

В складі доходів загального фонду власні надходження склали 32 487 350 



гривень, що забезпечило виконання планових завдань на 116,3% або на  4 542 

705 гривень більше. 

Питома вага офіційних трансфертів в загальному обсязі доходів бюджету 

району склала 89,1% або 265 943 895 гривень. 

В розрізі бюджетів надійшло власних  коштів  загального  фонду: 

- до районного бюджету – 18 425 945 гривень або 120,4 відсотків до 

затверджених річних бюджетних призначень  з  урахуванням  змін; 

- до селищних бюджетів – 1 246 580 гривень  або 119,4 відсотків; 

- до сільських бюджетів – 12 814 825 гривень  або 110,5 відсотків. 

Організовано роботу щодо виконання та росту дохідної частини місцевого 

бюджету в 2017 році, активізовано роботу по виконанню розпорядження голови 

районної державної адміністрації № 86/2017-р від 17.03.2017 року «Про заходи, 

щодо наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів у 2017 році». Відповідно проведена робота щодо вишукання 

додаткових джерел надходжень до бюджетів і дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни по 

Чемеровецькому району. 

Бюджет району за 2017 рік по видатках загального фонду виконано на 

суму 294012082 грн., при уточненому плані – 292577842 грн.; по спеціальному 

фонду – 13889831 грн., при уточненому плані – 14814703 грн. та затвердженому  

кошторисі  16648494 грн. 

Фінансування проведено  відповідно  до кошторисних  призначень на рік  

з урахуванням внесених змін. Станом на 31.12.2017 року УДКСУ в 

Чемеровецькому районі повернуто на районний бюджет всі невикористанні 

залишки бюджетних коштів. 

Видатки на утримання органів державного управління склали по 

загальному фонду бюджету – 8368979 грн.  при уточненому плані – 8558352 

грн. 

Видатки на утримання апарату районної ради склали – 1590707 грн., при 

уточненому плані – 1648532 грн.  

Фінансування проведено відповідно до кошторисних призначень на  2017 

рік  з урахуванням внесених змін.                                                                                                     

          Загальні видатки на утримання «Освіти» становлять 55645075 грн., що 

складає 92% до уточнених річних призначень. Всього по установах освіти за 

2017 рік по загальному фонду проведено видатків на суму 52147281 грн., 

основну суму видатків склала заробітна плата з нарахуванням – 46641242 грн., 

що становить відповідно 82,9% до уточнених річних призначень на галузь 

освіти загального фонду. 

   Видатки на утримання закладів охорони здоров’я складають 48300558 

грн., що складає 99,7% до уточнених річних призначень. По загальному фонду  

проведено видатків на суму 43040755 грн., по спеціальному – 5259803 грн., 

основну суму видатків склала заробітна плата з нарахуванням – 34897084 грн., 

що становить відповідно 99,9 % до уточнених річних призначень загального 

фонду. 

 Кошти медичної субвенції з Державного бюджету заплановані в сумі 



33118100 грн., використані в сумі 33118057 грн., кошти місцевого бюджету 

заплановані - 15305307 грн. та використані –  15182501 грн., залишок коштів 

медичної субвенції станом на 01.01.2018 року - 43 грн.  

   Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на 

оплату праці.  

         На фінансування державних програм соціального захисту населення, що 

здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету за 2017 рік 

використано 170310774,98 грн.  

         Програмою надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним 

транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2017 рік  

проведено 541 виплата пільговій категорії громадян району на суму 110423,10 

грн. 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю за 2017 рік склали  2777123 грн., при уточненому річному  плані 

2782433 грн.  

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації 

№221/2007-р від 16.04.2007 року у районі функціонує центр  соціальної 

реабілітації дітей – інвалідів. Видатки на утримання Центру надання 

реабілітаційних послуг інвалідам та дітям - інвалідів по КПКВ 3105 за 2017 рік 

склали 518637 грн. по загальному фонду.  

Видатки на утримання галузі культура та мистецтво за 2017 рік склали 

2440411 грн., при уточненому плані – 2656691 грн.  

Видатки на утримання установ культури району розподілено наступним 

чином, а саме: 

- на бібліотеки – 832387 грн., 

- на музеї і виставки – 2259 грн., 

- на палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 

1499970 грн., 

- на школи естетичного виховання дітей – 64288 грн., 

- інші культурно – освітні заклади та заходи – 41507 грн. 

На благоустрій міст, сіл, селищ по КПКВ 6060 загального фонду бюджету 

сільськими та селищною радами витрачено коштів на суму 2055262 грн. при 

уточнених показниках 2467919, що становить 83,3% 

Видатки на  «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» загального 

фонду складають 2477883 грн. при уточнених показниках 3507289 грн., що 

становить 70,6%. 

Видатки на засоби масової інформації відповідно до Програми 

«Журналіст» на 2017 рік затверджено рішенням  сесії районної ради від 

04.01.2017р. №5-11/2017 в 2017 році склали 108500 грн., які  використані по 

КПКВ 7212 на фінансову підтримку районної газети «Нове життя». 

Резервний фонд у 2017 році, згідно рішення сесії районної ради сьомого 

скликання  від  04.01.2017 року від №5-11/2017 становив 300288 грн., протягом 

року збільшено резервний фонд рішенням сесії районної ради від 03.03.2017р. 

№12-12/2017р. на 408945 грн. Залишок резервного фонду на кінець звітного 



року становив в сумі 709233 грн. 

На програму розвитку архівної справи Чемеровецького району на період 

2017-2018 років, затвердженої рішенням сесії районної ради від 04.01.2017 року 

№5-11/2017 виділено кошти в сумі 97100 грн. по КЕКВ 2610 – головним 

розпорядником яких -  районна рада. 

 

Соціальний захист 

Призначення та виплата усіх видів державних соціальних допомог 

 
 

Вид  допомоги  

Звернулося,  осіб Кількість 

отримувачів 

Нараховано та       

профінансовано тис. 

грн. 

Заборгов

аність 

тис. грн. 

ЗУ «Про державну соціальгу допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

від 26.07.1996 року №832 

ДСД  809 268 10999,1 - 

ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 року №2811 

Вагітність та пологи 187 187 266,1 - 

Одноразова при народженні 284 1049 15390,9 - 

 До 3 – х років 5 5 20,1 - 

Мати - одиночка 569 252 4107,9 - 

Опіка/усиновлені 33 27 1233,3  

Постанова КМУ «Про заьвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; не мають  

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»  

від 22.02.2006 року №829 

     Тимчасова допомога 148 52 394,4 - 

Постанова КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» від 

26.07.1996 року №832 

Догляд за пристарілими 81 293 100,6 0 

Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розаду, який за висновками лікарської комісії потребує 

постійного сторонього догляду» від 02.08.2000 року №1192 

Догляд за психічно хворими 240 110 2218,2 - 

Постанова КМУ «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію» від 02.04.2005 року №261 

ДСД пенсія 76 106 1749,1 - 

ЗУ «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 року №966 

Соц. послуги 5 51 120,0 - 

ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 року 

№2109/ІІІ 

Інваліди 101 598 11615,6 - 

Постанова КМУ «Про спрощений порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива» від 21.10.1995 року №848 

Субсидія ЖКП 11710 10146 161562,5/113093,9 48468,6 

Тверде паливо 1044 850 2675,8/2319,4 356,4 

Постанова КМУ «Про затвердження наданні пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 04.06.2015 року №389 

Пільги ЖКП та тв..паливо     

ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих  внаслідок Чорнобильскої катастрофи» від 

28.02.1991 року №796-ХІІ та ЗУ «Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» 

Додаткова відпустка 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

1-2 кат. 

9 9 12,3/12,3 0 



Компенсації за пільгове 

забезпечення продуктів 

харчування ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС 1-2 кат. 

72 72 203,04/205,3    15,04 

Щорічні допомоги на 

оздоровлення постраждалим 

громадянам 

96 96 9,4/9,4    0 

Оплата санаторно-

курортного лікування 

3 3 15,8/15,8 0 

Пільгове медичне 

обслуговування 

постраждалим громадянам 

             120     120 46,97/46,97 0 

     

 

Управлінням соціального захисту населення проведено перевірку в 

управлінні Пенсійного фонду України в Чемеровецькому районі якою охоплено 

366 – призначених пенсійних справ та 2843 – перерахунків  пенсій з 

дорахуванням трудового стажу, перерахунку з більш високого заробітку, з виду 

на вид, нарахування надбавок, зміна групи інвалідності та інші. 

Перевірено достовірність інформації про доходи та  майновий стан  

отримувачів допомог: 

- проведено 595 обстежень матеріально-побутових умов проживання 

громадян, що звернулись за призначенням різних видів державної соціальної 

допомоги;  

- перевірено 362 справи отримувачів допомог сім’ям з дітьми, 

виявлено порушення на суму 52,5 тис. грн., на рахунок управління повернуто 

21,8 тис. грн. 

- перевірено 400 справ отримувачів державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. Виявлено порушення на суму 44,2 тис. грн. На 

рахунок управління повернено 34,9 тис. грн. 

- в процесі перевірок інших компенсаційних та соціальних виплат 

виявлено 68 порушень на суму 3848 грн. (компенсаційні виплати на догляд за 

інвалідами І групи та за  престарілими, які досягли 80-річного віку). Кошти 

повернуто на рахунок в повному обсязі. 

      Відшкодування  пільг здійснюються  за рахунок субвенцій з 

державного бюджету  місцевим бюджетом. Протягом 2017 року відшкодовано 

за надані пільги  підприємствам-надавачам послуг на ЖКП –5739,5 тис. грн. 

Крім того, з місцевих бюджетів профінансовано : 

 адресна допомога на пільговий проїзд – 110, 4 тис. грн.; 

 інші послуги -  0,9 тис.грн. 

Протягом  звітного періоду управлінням надано 40 путівок для санаторно 

– курортного лікування ветеранів війни та інвалідів. 

Впродовж 2017 року робота управління соціального захисту населення та 

структурних підрозділів райдержадміністрації була спрямована на вирішення 

питань: своєчасної та належної виплати заробітної плати в усіх галузях 

економічної діяльності району. 

 Управлінням соціального захисту населення проводиться щодекадний 

моніторинг щодо погашення боргів із виплати заробітної плати.  



Станом на 1 січня  2018 року за моніторинговими даними заборгованість 

із виплати заробітної плати на підприємствах та організаціях району відсутня.  

Щомісячно здійснюється вибіркове статистичне спостереження щодо 

підвищення рівня оплати праці. Рівень заробітної плати одного штатного 

працівника району  становив в: січні 2017 року – 4583,1 грн., лютому 2017 року- 

4585,2 грн., березні 2017 року – 4645,1 грн., квітні 2017 року – 4836,5 грн., 

травні 2017 року – 5008,6 грн., червні 2017 року - 5749,4 грн.,  липні 2017 року - 

5753,9 грн., серпні 2017 року -  5782,1 грн., вересні 2017 року - 5693,7 грн., 

жовтні 2017 року -  5438,0 грн., листопаді - 5456,0 грн., грудні 2017 року - 

6586,3 грн., що на 2003,2 грн. більше до січня 2017 року. 

Найвищий рівень заробітної плати в звітному періоді спостерігався у 

працівників галузей економічної діяльності :  

- промисловості – 6384,2 грн,  

- державне управління й оборона – 8524,0 грн., 

- надання інших видів послуг – 8988,1 грн.         

Найнижчий рівень оплати праці залишається  в працівників сфери 

охорони здоров’я. 

 Протягом 2017 року проведено 13 спільних засідань районної тимчасової 

комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та  

робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

 З метою легалізації трудових відносин, в звітному періоді членами  

районної робочої групи проведено 187  обстежень суб’єктів підприємницької  

діяльності. За результатами проведених обстежень виявлено 31 порушення 

трудового  законодавства. Реалізація вжитих заходів дала змогу вивести з тіні 31 

особу, яка працювала без наявних укладених трудових договорів. 

На громадських роботах та роботах тимчасового характеру в населених 

пунктах району працювало 170 незайнятих громадян.  

Протягом січня-грудня 2017 року до центру зайнятості за сприянням у 

працевлаштуванні звернулось 962 незайнятих трудовою діяльністю осіб. 

Чисельність незайнятого населення, яке скористалось послугами районної 

служби зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 1495 

чоловік. 

За сприянням служби зайнятості  протягом січня-грудня 2017 року 

працевлаштовано 460 безробітних і 45 особи без статусу безробітного, що на 

94 особи більше ніж у січні-грудні 2016 року.  

Протягом січня-грудня 2017 року проходило  навчання     168 безробітних,  

що на 19 осіб менше ніж у січні-грудні 2016 року.  Протягом січня-грудні 2017 

року  зареєстровано 305 осіб, які потребують додаткового соціального захисту.  

Працевлаштовано в січні-грудні  2017 року 196 осіб квотної категорії.  

Станом на 01.01.2018 року на обліку в Територіальному центрі перебуває 

1192 громадян, з них у відділення соціальної допомоги вдома – 542 громадян, в 



відділення організації  надання адресної грошової та натуральної допомоги  і 

соціально-побутової адаптації  – 650 громадян. 

 Із загальної чисельності обслужених надано соціальних послуг за плату – 

1180 осіб на суму 83282,50 грн.. 

З загальної чисельності обслужених – 354 інваліди усіх категорій, з яких 26 

інвалідів ВВв.  Також обслужені 1012 дітей війни. 

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 8 осіб. Особи старше 80 - річного 

віку - 730. 

В 2017 році виявлено та  взято на облік  345 осіб: 

  - 125 громадян у відділення соціальної допомоги вдома,  

  - 220 відділення організації  надання адресної грошової та натуральної 

допомоги і соціально-побутової адаптації. 

За 2017 рік  зібрано документи і надано допомогу в поселенні в будинок-

інтернат  17  громадянам. 

Організовано  роботу по проходженню підопічними територіального центру 

медичного огляду . За відповідний період 2017 року  поновлено  427 медичних 

оглядів.  

В селі Летава, смт. Закупне працюють громадські приймальні 

територіального центру, в яких проводиться прийом громадян похилого віку. 

Часто проводяться виставки робіт підопічних, святкування ювілейних та 

пам’ятних  дат, існує обмінний книжковий фонд.  

           На  обліку служби у справах дітей  станом на 01.01. 2018 року перебуває 

57 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 39 

проживають під опікою, піклуванням громадян, 13 дітей проживають в 

прийомних сім’ях, та дитячих будинках сімейного типу області, 5 дітей 

перебувають в державних закладах області. 

       Протягом звітного періоду статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування надано 2 дітям, під опіку влаштовано 4 дітей, 2 дітей 

усиновлено громадянами України. 

     Службою у справах дітей ініційовано позбавлення батьківських прав 

відносно 3х батьків, які виховували 4 дітей;  

      - підготовлено та проведено 11 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

на яких розглянуто 45 питань щодо захисту прав дітей; 

      - підготовлено 23 проекти розпоряджень голови адміністрації, та 7 висновків 

органу опіки та піклування, що стосуються інтересів дітей; 

      - функціонує на території Чемеровецького району 2 диячих будинки 

сімейного типу та 2 прийомних сім’ї. Протягом 2017 року припинила 

фукціонувати одна прийомна сім’я, дитина набула повноліття, закінчує вищий 

навчальний заклад.    

      - на обліку служби перебуває 30 дітей, що проживають у складних життєвих 

обставинах, протягом звітного року на облік поставлено 5 дітей.               

     За звітний період службою у справах дітей обстежено умови проживання 

дітей у 28 сім’ях. В результаті ініційовано притягнення до адміністративної 

відповідальності 2 батьків; 4 дітей вилучено з умов, що загрожували життю та 

здоров’ю та влаштовано до державного закладу, 2 дітей повернуто з державних 



закладів у сім’ї.     

 

Освіта  
Мережа дошкільних навчальних закладів станом на  1 січня  2018 року 

складає   14 закладів. В закладах дошкільної освіти району виховується 377 

дошкільників, з них 111 дошкільників-п’ятирічок, які 100%-во охоплені якісною 

підготовкою до школи. Протягом кількох років контингент дошкільників 

залишається стабільним. 

Загальноосвітніх навчальних закладів на даний час  функціонує 13,  з  них:  

І-ІІІст.-6,  І-ІІст.-6,  Іст.-1. Контингент учнів шкільного віку у загальноосвітніх 

навчальних закладах району у  2016-2017 н.р.  навчалось  1133 школярів,  у  

2017-2018 н.р. - 1127.  

В рамках районної програми „Шкільний автобус” здійснюється підвіз 

учнів.    Загалом   138 школярів загальноосвітніх навчальних закладів району  

підвозяться  на навчання та додому.  

Фінансування на харчування школярів із загального фонду місцевого 

бюджету в 2016 році виділено та використано  1 047 545  гривень. В середньому 

по 116,4 тис. грн на місяць. На  харчування школярів з січня по травень 2017 

року виділено 715 тис. гривень.  

В літній період 2017 року в 12 ЗОНЗ району працювали пришкільні табори 

з денним перебуванням. Відпочинковою  зміною  було охоплено  717 учнів. 

Загалом у 2017 році оздоровленням  забезпечено  43 школярі:  в  УДЦ 

«Молода гвардія» – 11, МДП «Артек» - 5  в таборах «Лісова пісня» - 2, 

«Дністровська чайка» - 4, Кам’янець - Подільського району, «Салют» м. 

Коблево Миколаївської області – 5,  «Кабельник»  -  16.  

За рахунок бюджетних коштів 164 тис.грн. придбано новий 

твердопаливний котел «Ніісту – 5», циркуляційний насос та інше необхідне 

обладнання для котельні Івахновецької ЗОШ І-ІІ ступенів.  

В 2017 році в районі реалізувався проекту, який фінансувався за рахунок 

коштів обласного бюджету та місцевого: «Капітальний ремонт будівлі 

Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в смт.Закупне, вул..Центральна, 7, Чемеровецького 

району, Хмельницької області» По об’єкту Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в 

завершено роботи. Освоєно 1 млн. грн.. субвенції з обласного бюджету та 490,2 

тис. грн.. коштів районного бюджету. Підрядною установою  Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯБУДМОНТАЖ»  проведено заміну 

вікон у кількості 179 шт., 3-х вхідних дверей на металопластикові, частковий 

ремонт системи опалення та замінено теплотрасу від котельні до школи 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стаціонарі цілодобового перебування за 2017 рік проліковано 7221 

хворих, з них дітей 0-17 років – 1174. Рівень госпіталізації на 1 тис. населення 

становить  179,7. Хворими проведено 66027 ліжко-днів. Заплановані  показники 

виконання  ліжко-днів  виконано  на 107,21 %. Завантаженість  ліжкового  

фонду складає   360,8 днів, середній  термін  перебування хворого  у відділеннях  

стаціонару     9,05 днів. Померло хворих у стаціонарі – 86 (летальність – 1,18). 

Протягом 2017 року у пологовому відділенні закладу народилося 159 дітей. 

Станом на 01.01.2018 року в Чемеровецькій ЦРЛ розгорнуто 10 ліжок 

денного перебування хворих. Забезпеченість ліжками денного перебування на 

10 тис. населення складає 2,47 ліжок. В стаціонарі денного перебування за 2017 

рік проліковано 829 хворих..  

Охорона здоров’я 

Чемеровецька ЦРЛ Чемеровецька  
підстанція екстреної 
медичної допомоги  

та медицини 
катастроф 

Центр первинної 
медико-санітарної 

допомоги  

48 ФАПів 14 лікарських 
амбулаторій 

Поліклінічне  
Відділення 

Чемеровецької ЦРЛ  



Проведено рентгенологічних досліджень – 9931, ультразвукових 

досліджень – 14543, ендоскопічних досліджень – 905. Уперше виявленою 

онкопатологію у 8 осіб. 

Виконано аналізів за 2017 рік 545648, з них: 17,7% - загально-клінічні 

аналізи, 51,1% - гематологічні, 19,9% - біохімічні, 6,5% - мікробіологічні, 4,/8 % 

- імунологічні. 

В кабінеті функціональної діагностики зроблено 20814 досліджень. З усіх 

досліджень функціональної діагностики найбільшу питому вагу становить ЕКГ 

– 71,9 %. 

Чемеровецька  центральна районна лікарня опалюється альтернативними 

видами палива (дрова, палєти) Щороку покращується також матеріально-

технічна база закладу.  

Видатки проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами складають 533867,34 грн. а за рахунок 

коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень поступило в 

натуральній формі матеріальних цінностей 965280,05 грн.. 

 
 

 

        На реалізацію проекту «Реконструкція ІІ-ІІІ поверхів дитячого корпусу 

Чемеровецької центральної районної лікарні  під травматологічне відділення в 

смт Чемерівці вул.Пирогова,1, Хмельницької області» виділено 3135103 грн, 

касові видатки склали- 3059324,8 в т.ч. : 

- Обласний бюджет – 1147040 грн, освоєно 100% 

- Субвенція соц.-екон. розв. – 905140 грн, освоєно 100%. 

- Місцевий бюджет -  1082923 грн, кас.вид -1007144,8 освоєно 93% 

(залишок 75778,2 грн)  

За вищевказані кошти проведено будівельних робіт на суму 2054911,80 грн  та 

придбано медичне обладнання на суму 1004413 грн.  

           На виконання проекту «Капітальний ремонт системи опалення 



хірургічного корпусу Чемеровецької центральної районної лікарні по вул. 

Пирогова,1, в смт. Чемерівці, Хмельницької області» Чемеровецькою селишною 

радою виділено 50000,0 грн. 

         За кошти місцевого бюджету  придбано Електрокардіограф HEACO 600G, 

вартістю 27500 грн. 

          На виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт 

«Реконструкція першого поверху терапевтичного корпусу Чемеровецької 

центральної районної лікарні з добудовою під відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги по вулиці Пирогова,1 в смт Чемерівці, 

Чемеровецького району, Хмельницької області» місцевим бюджетом виділено  

34949 грн. 

 Первинна ланка району складається з  14 АЗПСМ,    48 ФП. 

 За 2017 рік в районі проведено  23371 флюорографій, що складає 661 на 

1000. Проведено 3732 тубпроб. Закуплено туберкуліну на 149840грн. – 6948 доз. 

Проведено онкопрофогляди 14992 жінкам. З метою виявлення цукрового 

діабету зроблено 5463 глюкометрії.  

         Медичні працівники працювали над виконанням урядової програми  

«Доступні ліки». Надана субвенція складала 774500 грн., освоєно на 23 тисячі 

більше.  Медикаментів і перев'язувальних матеріалів для невідкладної допомоги  

придбано  на 323,1 тис.грн.., 

         За 2017р. на придбання предметів, матеріалів та обладнання 

профінансовано в сумі 586,1 тис. грн.   Для забезпечення пільгової категорії 

громадян  медикаментів придбано на суму 386,5 тис.грн.         в  т.ч. - на місцеву 

програму підтримки гемодіалізних хворих 25,7 тис.грн.,  на програму “Доступні 

ліки” ( додатково з місцевого бюджету) — 24,1 тис.грн. . 

        За іншими джерелами власних надходжень поступило в натуральній формі 

матеріальних цінностей на суму 467,7 тис. грн 

З місцевого бюджету додатково було виділено по спецфонду  кошти у сумі 

119,9 тис.грн.  на придбання ноутбуків для сімейних лікарів -97,5 тис.грн. та 

стабілізатора для флюрографа  -22,4 тис.грн. 

 

Децентралізація 

 
      В 2017 роців в районі в результаті приєднання до Чемеровецької селищної 

ради 18 сільських рад розпочав функціонувати новостворений орган місцевого 

самоврядування Чемеровецька об’єднанна територіальна громада та Гуківська 

об’єднана територіальна громада, де приєднано 3 сільских ради з центром в 

с.Гуків. В звітному році ОТГ отримали  субвенцію на розвиток 

інфраструктурних об”єктів, що дозволило реалізувати ряд проектів: 

Чемеровецька селищна рада 

№ 

з/п 
Найменування інвестиційної програми (об’єкту) Передбачено коштів 

1. Капітальний ремонт системи опалення основної 719,0 



будівлі ясла-садка № 1 «Дзвіночок» по вул.. 

Дружби,3 в смт.Чемерівці 

2. 

Капітальний ремонт даху будівель 

Красноставського ДНЗ «Ромашка» по вул. 

Перемоги, 4 в с.Красноставці Чемеровецького 

району 

400,0 

3. 

Капітальний ремонт даху та відмостки 

Черчецької ЗОШ І-ІІІ ст.. по вул.. Жовтнева,1 в 

с. Черче Чемеровецького району 

1088,9 

4. 

Реконструкція та модернізація приміщень 

Чемеровецького НВК №1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст., ліцей та міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат» в 

смт.Чемерівці, вул..Центральна, 46 

Хмельницької області» в рамках реалізації 

Концепції «Нова українська школа» 

760,817 

500,968 

5. 

Закупівля автобусів спеціалізованих для 

перевезення школярів до навчальних закладів 

на території Чемеровецької селищної ради 

1019,160 

7. 

Капітальний ремонт вул..Пушкіна (від 

вул.Центральна до вул..Пирогова ) 

смт.Чемерівці, Хмельницької області 

793,202 

8. 

Капітальний  ремонт вуличного освітлення по 

вул.. Центральна, Шевченка, Незалежності, 

пров.Вишневий в с.Хропотова Чемеровецького 

району, Хмельницької області 

251,722 

9. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул.. Центральна, Лесі Українки, Подільська, 

Вмдринська в с.Слобідка-Смотрицька 

Чемеровецького району, Хмельницької області 

299,676 

10

. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул. Молодіжна, Гагаріна, Вербина, Шкільна, 

Центральна в с.Біла Чемеровецького району, 

Хмельницької області 

297,006 

11 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул..Грушевського, вул..Миру, 

вул..Б.Хмельницького, вул..Садовій в 

с.Почапинці Чемеровецького району 

262,7 

12

. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул.Центральна,вул.Жовтнева,вул.Тітова,вул.Га

гаріна,вул.І.Франка,вул.Миру,вул.Богдана 

Хмельницького,вул.Терешкової,вул.Надрічна, 

(від КТП-124),вул.Незалежності (від КТП 221) 

с.Збриж Чемеровецького району,Хмельницької 

області 

271,674 

13

. 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул.Головатюка,вул.Гагаріна,вул.Молодіжна,ву
291,294 

 



л.Миру в с.Красноставці Чемеровецького 

району,Хмельницької області 

14 

Придбання навісного обладнання:відвалу КО-4 

до трактора МТЗ-82.1 для комунального 

аідприємства "Комунсервіс" Чемеровецької 

селищної ради 

39,0 

 

Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул.Дружби,вул.Нагірна,вул.Вишнева,вул.І.Сірк

а в с.Демківці Чемеровецького району, 

Хмельницької області 

228,252 

15

. 

Нерозподілена субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад 

1277,6 

16

. 

Придбання трактора для КП «Комунсервіс» 

Чемеровецької селищної ради 

279,700 

320,300 

17

. 

Придбання грейдера для КП «Комунсервіс» 

Чемеровецької селищної ради 

1889,2 

720,800 

Гуківська сільська рада  

1 

 

Будівництво водозабірної свердловини в 

с.Жабинці Чемеровецького району 

Хмельницької області 

638,0 

2, 

Будівництво водозабірної свердловини та 

водогінної мережі в с.Бурти Чемеровецького 

району Хмельницької області 

450,101 

3. 

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) 

Гуківської ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Гуків, 

Чемеровецького району, Хмельницької області 

1114,824 

4. 

Розробка проектної документації "Капітальний 

ремонт блоку з шістьох приміщень громадської 

будівлі Гуківського будинку культури по 

вул.Центральна,43а в с.Гуків, Чемеровецького 

району, Хмельницької області 

2,925 

5. 

Розробка проектної документації "Створення 

Центру безпеки громадян Гуківської об'єднаної 

територіальної громади Чемеровецького району 

Хмельницької області шляхом реконструкції 

будівлі амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини по вул.Подільська,31 в с.Гуків, 

Чемеровецького району, Хмельницької області 

63,181 

6. 

Розробка проектної документації "Будівництво 

спортивного майданчика для міні футболу зі 

штучним покриттям в Гуківській    ЗОШ I-III 

ступенів по вул.Папаніна,66 в с.Гуків, 

Чемеровецького району, Хмельницької області 

13,851 

7. Розробка проектної документації "Капітальний 32,14 



ремонт покриття даху з влаштування мощення 

будівлі Пуклякського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів-дошкільний навчальний заклад" по 

вул.Шкільна,4 в с.Пукляки, Чемеровецького 

району, Хмельницької області 

8. 

Розробка проектної документації "Капітальний 

ремонт (заміна покрівлі та утеплення фасаду) 

будівлі Мап'янівського НВК Загальноосвітня 

школа Iступеня -дошкільний навчальний заклад 

по вул.Молодіжна,11а в с.Мар'янівка 

Чемеровецького району Хмельницької області 

13,5 

9. 

Розробка проектної документації "Капітальний 

ремонт (утеплення горища) будівлі 

П'ятничанського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа I-IIIступенів 

дошкільний навчальний заклад по 

вул.Гагаріна,30  с.П'ятничани Чемеровецького 

району Хмельницької області 

3,847 

10

. 

Розробка проектної документації 

"реконструкція котельні в тепло-генераторну в 

П'ятничанському навчально-виховному 

комплексі Загальноосвітня школа I-III ступенів 

дошкільний навчальний заклад по вул.Гагаріна 

30 в с.П'ятничани Чемеровецького району 

Хмельницької області" 

14,877 

11

. 

Розробка проектної документації "Будівництво 

блочно-модульної котельні для 

теплопостачання Гуківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів по вул.Папаніна,66 в 

с.Гуків, Чемеровецького району, Хмельницької 

області" 

15,0 

12

. 

Капітальний ремонт(утеплення горища) будівлі 

П'ятничанського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа I-II ступенів 

- дошкільний навчальний заклад" по 

вул.Гагаріна, 30 в с.П'ятничани Чемеровецького 

району Хмельницької області 

17,878 

 

Структура райдержадміністрації 

У 2017 році змінено структуру райдержадміністрації: 

 

1.Перейменовано відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної 

державної адміністрації Хмельницької області у відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької 

області. 

          2.Утворено сектор з питань цивільного захисту Чемеровецької районної 

державної адміністрації Хмельницької області. 

3.Ліквідовано відділ культури Чемеровецької районної державної 

адміністрації Хмельницької області.  



Станом на 1 січня 2018 року штатна чисельнсть працівників 

райдержадміністрації складає 99,5 одиниць (94 державних службовці): апарат - 

23 штатні одиниці та 12 структурних підрозділів райдержадміністрації - 76,5 

штатних одиниць, в тому числі: 3 управління, 4 відділи, 4 сектори, 1 служба. 

 

 

 


