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УКРАЇНА 

ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ          

 

РІШЕННЯ № 
 

від «    »             2015  року                                   сесія 7 скликання 
м.Жмеринка 
 
 

 

Про Програму 

економічного і соціального 

розвитку міста на 2016 рік  

 
 

Відповідно до п.22, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програми економічного і соціального розвитку України» та 

Стратегічного плану розвитку міста Жмеринка на період до 2020 року, 

враховуючи позитивні висновки виконавчого комітету міської ради та 

постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада вирішила:  

1. Інформацію начальника управління економіки міської ради Коновала 

А.Р. про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Жмеринка за 2015 рік взяти до відома.  

2. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 

рік (далі Програма), (додається).  

3. Організацію заходів та координацію роботи по виконанню Програми 

покласти на заступника міського голови з питань економіки та соціальної 

політики.  

4. Виконавцями Програми  відповідно до окремих галузей та напрямків її 

реалізації, переліку заходів визначити керівників структурних підрозділів 

міської ради та підприємств і бюджетних установ міста.  

5. Управлінню економіки міської ради (Коновал А.Р.) аналізувати стан 

соціально-економічного розвитку міста за І півріччя та за підсумками 2016 

року, інформувати виконком міської ради та забезпечувати висвітлення 

матеріалів в місцевих засобах масової інформації.  

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення 52 сесії міської ради 6 

скликання №950 від 23.01.2015 року «Про Програму економічного і 

соціального розвитку міста на 2015 рік».  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

 

Міський голова       А.Кушнір 
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ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖМЕРИНКА ЗА 

2015 РІК 

 

ІІ. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2016 РІК  

ІІІ. 

 

ШЛЯХИ  РОЗВЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА 

ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ 
 

ІV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ  

 ДОДАТКИ:  

1. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖМЕРИНКА НА 

2016 РІК 

 

 

2. 
ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ПРОГРАМ НА 2016 РІК 

 
 

3. 

 

 

 

 

4. 

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ), 

ЩО МОЖУТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ У 2016 РОЦІ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗА РАХУНОК 

ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ  

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ, 

СПРЯМОВАНИХ НА ПІДТРИМКУ ТА РОЗВИТОК 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У  2016 РОЦІ. 
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Вступ 

 

Програма економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2016 

рік (далі Програма) розроблена управлінням економіки міської ради за участю 

спеціалістів виконавчих органів міської ради, самостійних відділів та управлінь 

міста на виконання розпорядження міського голови від 23.09.2015р. №202-р 

«Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку 

міста на 2016 рік». 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закони України від 

23 березня 2000 року №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

Програма є планом реальних дій і інструментом для організації органами 

місцевого самоврядування успішного розвитку і нарощування добробуту міста, 

підвищення його престижу, співпраці між владними структурами, діловими 

колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішенні 

проблем розвитку міста, відстоювання його інтересів в обласних і центральних 

органах влади.  

Заходи Програми спрямовані на розвиток міста в 2016 році, відповідно до 

Стратегічного плану розвитку міста Жмеринка на період до 2020 року та 

визначених пріоритетів. 

В Програмі сформульовані проблеми, які постануть перед органами 

місцевого самоврядування і будуть потребувати вирішення у перспективі, в 

тому числі у 2016 році.  

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку міста 

на 2016 рік розроблені на основі статистичних даних Головного управління 

статистики у Вінницькій області, з врахуванням прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України на 2016 рік і відображають 

наміри структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, 

підприємств, організацій міста щодо результатів їх діяльності у 2016 році.  

Програма містить додатки: 

- прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста на 

2016 рік  (додаток 1); 

- перелік діючих місцевих програм, що будуть фінансуватись з бюджету 

міста у 2016 році (додаток 2);  

- перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 

2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та за 

рахунок отримання міжнародної технічної допомоги (додаток 3);  

- проведення загальноміських заходів, спрямованих на підтримку та 

розвиток місцевого самоврядування у 2016 році (додаток 4). 
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І. Оцінка стану та тенденцій соціально-економічного розвитку 

 міста Жмеринка за 2015 рік 

 

1.1.  Соціальна сфера 

 

1.1.1. Демографічна ситуація 

 

Демографічна ситуація, що склалася в місті, характеризується 

зменшенням чисельності населення за рахунок значного зменшення числа 

прибулих (міграційні процеси) та збільшення кількості померлих (природній 

рух).  

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області 

чисельність наявного населення  станом на 01.09.2015 року  становить 35153  

особи  (-186 осіб в порівняні станом на 01.09.2014 року). 

За 8 місяців 2015 року народилось 313 дітей, померло 356 дітей. 

(природне скорочення складає - 43 особи), прибуло 148  чол., вибуло – 236 чол., 

міграційне скорочення складає 88 осіб. 

Головні цілі на 2016 рік – створення умов для збільшення чисельності 

населення, стимулювання народжуваності та зростання середньої тривалості 

життя. 

 

1.1.2. Грошові доходи населення  

  

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 9 місяців у 2015 

році становить 3698,0 грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого 

року зросла  на 11,3%.  Середньомісячна заробітна плата в місті перевищує 

прожитковий мінімум для працездатної особи –(1378 грн.) на 2320,0 грн. 

Але слід зауважити, що високий рівень середньомісячної заробітної плати 

у місті - це перш за все заробітна плата працівників залізничного транспорту -

5225,78 грн. Якщо порівнювати з іншими сферами діяльності, то середня 

заробітна плата працівників у галузевому розрізі складає: промисловості – 

2253,26 грн., будівництві –1756,00 грн., охороні здоров’я  – 2826,53 грн., 

торгівлі – 2558,43 грн., житлово-комунальному господарстві – 3080,15 грн., 

зв’язку – 1756,25 грн., бюджетній сфері 2846,11 –  грн., тощо. 

З метою забезпечення рівня оплати праці не менше мінімального розміру 

встановленого на законодавчому рівні, управлінням праці та соціального 

захисту населення Жмеринської міської ради щомісячно проводиться 

моніторинг показників оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки 

міста. Станом на 01.10.2015 року по м.Жмеринка, на всіх підприємствах міста 

заробітна плата становить більше затвердженого мінімального розміру.   

Станом на 01.10.2015 року у місті згідно статистичних даних 

налічувалось 2 економічно – активних підприємства, на яких сума 

заборгованості з виплати заробітної плати становила: ТОВ «Експрес» - 633,4 

тис.грн. та ДП «Жмеринкаводоканал» – 305,1 тис.грн.. Загальна сума 

заборгованості складає 938,5 тис.грн., що на 931,7 тис.грн. більше в порівнянні 
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станом на 01.01.2015 року (станом на 01.01.2015 року заборгованість з 

виплати заробітної плати становила – 6,8 тис.грн.). 

Заборгованість по ДП «Жмеринкаводоканал» виникла станом на 

01.06.2015 року у зв’язку з недостатнім надходженням коштів від населення за 

наданні послуги. 

Заборгованість на ТОВ «Експрес» виникла станом на 01.06.2015 року у 

зв’язку з тим, що не розрахувались з підприємством за виконанні роботи 

Державні підприємства Укрзалізниці.  

Керівників вищевказаних підприємств було заслухано на засіданні 

обласної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків 

та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат яке відбулося 22 вересня 2015 року.   

З метою прийняття невідкладних заходів щодо недопущення виникнення 

заборгованості із виплати заробітної плати щомісяця проводився моніторинг 

показників оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки, моніторинг 

стану погашення заборгованості на підприємствах боржниках, моніторинг 

новостворених робочих місць.  

З метою приведення трудових відносин у відповідність вимогам чинного 

законодавства і, як результат наповнення місцевого бюджету в місті 

функціонує робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення. Станом на 01.10.2015 року проведено 22 обстежень 

суб’єктів господарювання. Під час проведення обстежень встановлено 9 

випадків не оформлених трудових відносин, всім підприємцям видані пам’ятки 

щодо адміністративної відповідальності про порушення законодавства про 

працю.  

Головна ціль на 2016 рік 

Недопущення зниження доходів населення, посилення контролю за 

додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, прискорення 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-

боржниках , недопущення виникнення заборгованості в бюджетній сфері. 

Прогнозується, що у 2016 році розмір середньомісячної заробітної плати 

працівників зросте відповідно до 2015 року на 12%, і становитиме 4050 грн. 

 

1.1.4. Соціальний захист населення  

Станом на 01.11.2015 року в місті проживає 3138 інвалідів різних 

категорій, з них 166 інвалідів ВВ війни. Всі вони користуються пільгами 

передбаченими чинним законодавством. Управлінням праці та соціального 

захисту населення протягом 2015 року вживались заходи по соціальному 

захисту ветеранів війни та інвалідів. 

Забезпечено безкоштовними путівками 31 чоловік. Взамін санаторно-

курортного лікування інвалідам війни та інвалідам загального захворювання 

виплачена компенсація на загальну суму 6,3 тис.грн., яку отримали 21 особа. 

Компенсацію на бензин та транспортні витрати надано в сумі 27,8 тис.грн. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення  перебуває 
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біля 10960 отримувачів державної допомоги, яким протягом 2015 року 

виплачено допомогу на загальну суму 38,6 млн.грн. 

На виконання державних програм соціального захисту населення за 

рахунок субвенції з державного бюджету від початку 2015 року перераховано 

підприємствам надавачам пільг 9289,200 тис.грн. 

З Донецької та Луганської областей станом на 01.11.2015 р. по м. 

Жмеринка зареєстровано 125 осіб, з них 79 отримують допомогу, призначену 

згідно Постанови Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» та 2 чоловіка державну допомогу.  

На обліку в територіальному центрі соціального обслуговування 

перебуває 1144 підопічних, з них 281 особа обслуговується надомною службою 

територіального центру. Протягом 2015 року соціальними працівниками 

територіального центру надано 84052 різного роду безкоштовних послуг. 

Надаються також безкоштовні послуги на рівні медичного поста, це 985 послуг 

та 325 послуг перукаря. 

Для надання різного роду допомог і послуг малозахищеним верствам 

населення діє міська цільова програма «Підтримка». 

В місті сформовано та постійно оновлюється інформаційна система 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.  

Головні цілі на 2016 рік: організація роботи по наданню соціальної 

допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, 

одиноким непрацездатним громадянам, сім’ям тимчасово переміщених з 

Донецької і Луганської областей та АР Крим. 

У 2016 році на виплату населенню державних соціальних допомог з 

державного бюджету (за рахунок субвенцій) необхідні кошти в обсязі близько 

53,200 млн. грн. 

 

1.1.5. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Ринок праці продовжує розвиватися на фоні невідповідності між 

пропозицією робочої сили та попитом на неї. Кількість поданих вакансій у 

порівняні з відповідним періодом 2014 року зменшилась на 14% та склала 1021 

вакансію. Основна причина таких негативних явищ, це економічна криза та 

важка суспільно-політична ситуація в країні, які не надають впевненості 

роботодавцям в своїй діяльності. Як наслідок в центрі зайнятості відсутня 

достатня кількість вакансій для задоволення громадян необхідною роботою, що 

відповідно значно збільшило навантаження на наявні вакансії станом на 1 

листопада  2015 року, з 13 чол. у 2014 оці до 19 чоловік на одне робоче місце в 

цьому році. Хоча слід відмітити, що середнє навантаження на 1 вакансію 

протягом 10 місяців 2014 року та 2015 року залишилось незмінним  та склало 2 

чол. на одне робоче місце, а рівень укомплектування вакансій в звітному році 

склав 92,6%, що на 1,6% більше від показника за 2014 рік. 
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За останні 2 року зафіксовано зменшення звернень громадян  з питань 

пошуку роботи. За 10 місяців 2015 року у порівнянні з відповідним періодом 

2014 року на 9% менше громадян отримали статус безробітного. 

Загалом протягом січня-жовтня 2015 року на обліку в Жмеринському 

міськрайонному центрі зайнятості перебували 1990 чол. (2014 рік – 2173 чол.), 

які мали статус безробітного, з них жителів міста 1221 осіб (2014 рік – 1275 

чол.). Працевлаштовані 707 безробітних, з них 357 міських жителів, рівень 

працевлаштування по місту склав  29,2%, що менше від відповідного періоду 

2014 року на 4,4%. З працевлаштованих 14 чол. (9 чол. – місто) були 

працевлаштовані на нові робочі місця, за які роботодавцю здійснюється 

компенсація в розмірі єдиного соціального внеску.  

До професійного навчання було залучено 87 чол., а рівень охоплення 

профнавчанням безробітних склав 12,7%. Значна кількість безробітних 

громадян проходили профнавчання за рахунок стажування на робочих місцях 

та під замовлення роботодавців, що дозволило довести рівень 

працевлаштування після навчання до 99,3%.  Крім безробітних, центром 

зайнятості були працевлаштовані 100 чол., які статус безробітного не 

отримували, а загальна кількість працевлаштованих (разом з безробітними) 

склала 457 чол.  

Протягом січня-жовтня 2015 року на обліку в центрі зайнятості 

перебувало 57 безробітних громадян, які перемістились з міст проведення 

антитерористичної операції та тимчасово окупованої території і проживають на 

території міста. З них 14 чол. працевлаштовані, в тому числі 2 чол. отримали 

одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи, 9 чол. були 

залучені до громадських та тимчасових робіт, 5 чол. були залученні до 

професійного навчання та всім 57 чол. надано профінформаційні послуги. 

Станом на 01.11.2015 року на обліку перебувало 17 чол.  

Протягом звітного періоду на обліку, як безробітні, перебувало 26 чол. з 

обмеженими фізичними можливостями, з них 15 чол. працевлаштовані, 1 чол. 

залучено до професійного навчання та 1 чол. до тимчасових робіт. Станом на 

01.11.2015 року продовжує перебувати на обліку 3 чол., з них всі жителі міста. 

Головні цілі на 2016 рік: створення нових робочих місць та соціальна 

підтримка незайнятих громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, 

скорочення обсягів та рівня безробіття, зростання кількості зайнятих 

економічною діяльністю громадян.   

Прогнозується, що у 2016 році буде працевлаштовані не менше 565 осіб, 

залучено до участі в громадських роботах та тимчасових роботах не менше – 60 

чол., забезпечено проходження професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації не менше 146 чол., залучено громадян України до 

професійного навчання шляхом надання ваучера особам старше 45 років не 

менше 3 чол., до підприємницької діяльності шляхом виплати одноразової 

допомоги по безробіттю не менше 6 чол., працевлаштовані на нові робочі місця 

завдяки виплаті компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не менше 7 чол. 
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1.1.6. Підтримка сім’ї, дітей  

З метою запобігання бездоглядності та профілактики негативних проявів 

серед дітей службою у справах дітей спільно з працівниками СКМСД, 

управління освіти, дітей та молоді протягом 2015 р. проведено 85 спільних 

профілактичних рейди: «Діти вулиці», «Вокзал», «Сім’я», «Урок», 

«Комп’ютерні клуби», «Суспільна мораль» по книжкових магазинах. За 

результатами рейдів виявлено 63 дитини, з них 11 дітей вилучено з 

комп’ютерних клубів та  повернуто до  навчальних закладів. Протягом звітного 

часу обстежено 250 сімей, 20 батьків попереджено про неналежне виконання 

батьківських обов’язків, відносно 5-х ініційовано притягнення до 

відповідальності. Виявлено 1 порушення правил торгівлі спиртними напоями та 

тютюновими виробами. 

Службою у справах дітей Жмеринської міської ради своєчасно 

виявляються та беруться на облік неблагополучні сім’ї, в яких діти опинились у 

складних життєвих обставинах. В даний час на профілактичному обліку 

перебуває 19 дітей , що проживають у 10 сім’ях, в яких батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків. Всі діти взяті під соціальний супровід, з 

ними та членами їх сімей постійно проводиться індивідуальна профілактична 

робота.  

Працівниками служби у справах дітей: здійснюється нагляд за умовами 

проживання, виховання, розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в сім’ях опікунів/піклувальників; щорічно 

аналізуються звіти опікунів/піклувальників про стан утримання і виховання 

підопічних дітей. 

На первинному обліку служби у справах дітей, станом на 01.11.2015 року 

перебуває 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них: 

40 дітей перебувають під опікою/піклуванням, 12 – проживає в прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу та 3 дітей перебувають в 

інтернатних закладах і одна дитина в спеціалізованому ВПТУ. Житло на праві 

власності мають 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 

14 дітей зазначеної категорії мають житло на праві користування. 

Станом на 01.11.2015 року в м.Жмеринка проживає 31 дітей  категорії 

вимушених переселенців, які  прибули з Донецької та Луганської областей.   

Діти переселенців від 6 до 18 років (19 дітей) влаштовані на навчання в 

школи міста. 4 дітей відвідують дитячі садочки. 

Головні цілі на 2016 рік: надання соціальної підтримки найбільш 

вразливим та незаможним верствам населення, придбання соціального житла 

для забезпечення ним осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

1.1.7. Будівництво, розвиток  інфраструктури 

Управлінням містобудування та архітектури протягом 9 місяців 2015 року 

було розглянуто та опрацьовано 249 комплектів технічної документації із 

землеустрою та проектів відведення по землі, видані відповідні висновки і 

довідки. Надано 14 комплектів містобудівних умов і обмежень на будівництво 
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нових об’єктів архітектури. Розглянуті надані ескізи намірів забудови земельної 

ділянки та видано 41 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок. 

Розроблено та затверджено детальний план території в районі вул.. 

Сільськогосподарська для будівництва та обслуговування житлового будинку 

та споруд (присадибні ділянки). За 9 місяців 2015 року введено в експлуатацію 

2728 кв.м. житла.  

Будівельними підприємствами міста (діяльність яких відслідковується 

щомісячно), що працювали за контрактами підряду за 9 місяців 2015р. виконано 

робіт власними силами на суму 6,5 млн.грн., що складає 0,7% до загального 

обсягу по Вінницькій області. 

В 2016 році планується будівництво для мешканців міста 34-х 

квартирного житлового будинку за адресою вул. Леніна 41., загальною площею 

2040 кв.м. . Здійснювати будівництво буде ТОВ «Шляхбудматеріали». 

 Головні цілі на 2016 рік: збільшення загальних обсягів будівництва за 

рахунок житлового індивідуального будівництва.  

У 2016 році прогнозується введення в експлуатацію 3,7 тис.кв.м загальної 

площі житла. 

1.1.8. Земельні ресурси 

У зв’язку із вступом в дію з 01.01.2015 року норм частин 3, 4 статті 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 

року №3038-VІ, у разі відсутності плану зонування або детального плану 

території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) 

земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність 

чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб 

забороняється. 

Виконавчий комітет Жмеринської міської ради здійснює всі необхідні 

заходи, щодо приведення існуючої містобудівної документації відповідно до 

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Так 

управлінням містобудування та архітектури Жмеринської міської ради було 

підготовлено проект рішення сесії «Про розробку детального плану території в 

районі вулиці Сільськогосподарська міста Жмеринка Вінницької області», яким 

передбачено розроблення детального плану території для будівництва та 

обслуговування жилого будинку для визначення можливості відведення 

земельних ділянок учасникам АТО.  

Міським комунальним підприємством «Проектний інженерінг» 

відповідно до вказаного рішення сесії було виготовлено детальний план 

території, який був виставлений на громадські слухання 27 травня 2015 року. 

Після проведення громадських слухань вказаний детальний план території було 

подано до Вінницької обласної архітектури, на погодження в архітектурну 

містобудівну раду. 02 жовтня 2015 року рішенням сесії Жмеринської міської 

ради було затверджено детальний план території, згідно якого виникла 

можливість на виділення учасникам АТО  двадцяти трьох земельних ділянок 

площею по 0,06 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд. 
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Так як, станом на 09.10.2015 року, зареєстровано 170 звернень осіб – 

учасників АТО на отримання земельних ділянок у власність у місті  Жмеринці, 

11 жовтня 2015 року Жмеринською міською радою було проведено зібрання  

учасників АТО де було визначено 23 особи, яким першочергово планується 

відвести (надати) земельні ділянки у м. Жмеринка в районі вул. 

Сільськогосподарській для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, площею по 0,06 га. 

Земельні ділянки будуть відведені учасникам АТО та сім’ям родичі, яких 

загинули в наслідок бойових дій в антитерористичній операції в східних 

областях України, після проведення громадських слухань та затвердження  

назви  вулиці  на якій знаходяться земельні ділянки.  

 

1.2. Житлово-комунальна сфера 

1.2.1. Житлово-комунальне господарство 

Протягом 2015 року управління житлово-комунального господарства з 

метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-

комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості 

житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, 

забезпечення належних та безпечних умов проживання мешканців міста, 

формування привабливого зовнішнього вигляду міста та покращення 

екологічного стану виконувало ряд програм:  «Міські дороги»,  «Світле місто»,- 

«Підвищення рівня благоустрою міста»,  «Чисте місто». 

На виконання програми «Міські дороги» та реалізацію заходів з 

капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста виділено 

коштів у сумі 10,7 млн. грн., в тому числі 1,7 млн. грн. з державного бюджет. З 

початку 2015 року проведено: 

- роботи по поточному ремонту дорожнього покриття 28 вулиць 

загальною площею 5 тис м кв. на загальну суму 1551,1 тис. грн.; 

- вибірковий капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиць 

Київська (від буд. №22 до пожежної частини, Космонавтів (від буд. №2 до буд, 

№ 88), Асмолова, Одеська, Ударника з облаштуванням тротуару, Кірова (від 

світлофора до ПП «Корунд») загальною площею понад 28 тис. м кв. на загальну 

суму 6137,357 тис. грн. 

Крім того проведено вибірковий капітальний ремонт покриття тротуарів 

по вул. Космонавтів, Леніна, 6, Київська, Радянська. 

Проведено поточний ремонт світлофорних об’єктів Кірова – Птахіна та 

Київська – Космонавтів, що склало 131,4 тис. грн. А також проведено технічне 

обслуговування світлофорних об’єктів на суму 31,0 тис. грн. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху проведено роботи по 

нанесенню дорожньої розмітки та пішохідних переходів по вулицях міста на 

загальну суму 59,4 тис. грн., а також виконувались роботи по встановленню 

дорожніх знаків та їх ремонту на суму 51,5 тис. грн. 

На виконання програми «Світле місто» проводилось утримання об’єктів 

зовнішнього освітлення та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. 

Протяжність мереж вуличного освітлення за період 2015 року збільшилась на  

3,6 км.. 

Для покращення освітлення в місті проведено заміну перегорілих ламп в 
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кількості 460 шт. В загальному обсязі на поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення витрачено 321,5 тис. грн. 

Крім того проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 

мікрорайону «Заріччя», загальною протяжністю 8,3 км. із загальною кількістю 

115 нових світлоточок, на що витрачено 305,0 тис. грн.. 

За спожиту електроенергію на роботу світлофорів та освітлення вулиць 

сплачено 148,5 тис. грн.. 

При виконанні програми «Чисте місто» ліквідовано 8 стихійних 

сміттєзвалищ. Крім того, за кошти місцевого бюджету в цілому з контейнерних 

майданчиків та з контейнерів, що розташовані по дорогам міста вивезено 11073 

м.куб. сміття на загальну суму 554,1 тис. грн. Відповідно до заходів даної 

програми облаштовано сучасні контейнерні майданчики з твердим покриттям 

по вул. Пушкіна та Москаленко. 

Реалізовуючи заходи програми «Підвищення рівня благоустрою міста» 

значно покращується санітарний стан міста: 

 проведено ручне та механізоване прибирання вулиць, на що витрачено 

1174,0 тис. грн.  

  придбано та встановлено 4 дитячих майданчиків у дворах будинків 

Леніна 84, 11; Павлова, 9, та в мікрорайоні Корчівка на загальну суму 80,0 тис. 

грн. 

 поточний ремонт лавок та маятників в парку культури та відпочинку 

ім.. Горького на суму 24,1 тис. грн.. 

 проведено благоустрій міського кладовища по вул. Одеській на суму 

24,7 тис. грн.  

 проведено поточний ремонт площі Миру, Майдану небесної сотні та 

лавок на загальну вартість 32,7 тис. грн. 

 до святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні проведено 

поточний ремонт братських могил по вул. Одеська, Лазо та Київська на 

суму40,0  тис. грн.  

 придбано та встановлено паркан на міському кладовищі по вул. 

Одеська загальною вартістю 147,0 тис. грн. 

 

На озеленення міста та утримання в належному стані квітників газонів 

витрачено коштів 80,0 тис. грн. На порізку аварійно-небезпечних, самосійних 

дерев використано коштів в сумі 75,0 тис. грн. 

В 2015 році закінчено будівництво мереж каналізації на мікрорайоні 

«Заріччя». На даний час мережа вводиться в експлуатацію. 

До святкування Дня міста проведено капітальний ремонт території 

меморіалу Воїнам Визволителям по вул. Кривоноса. Зокрема, виконано 

переоблаштування клумб за сучасним дизайном, облицьовано новою плиткою 

стелу «Пам’яті» та постамент танку, підпірні стіни облицьовано рваним 

каменем, встановлено дві декоративні опори зовнішнього освітлення, на 

майдані меморіалу укладено нову декоративну плитку, в квітники висаджено 

квіти та декоративні кущі 

Головна ціль на 2016 рік : 

Покращення якості надання житлово-комунальних послуг, продовження 

реформування житлово-комунального господарства, поліпшення фінансового 
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стану підприємств галузі. 

 

1.1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження 

В сфері надання послуг по забезпеченню теплом бюджетних установ 

працює комунальне підприємство «Енергоресурс».  

На балансі підприємства знаходиться 13 котелень та опалювальних 

пунктів, з них 4 об’єкти теплопостачання працюють на альтернативних видах 

палива, та ще 3 планується до переведення  у 2015 році 

У 2014 році проведені роботи по переведенню двох опалювальних 

пунктів ЗОШ №3 та ДНЗ №3, ДНЗ №6. За результатами роботи в опалювальний 

період 2014-2015 рр. економія у використанні палива (дров ) у порівнянні з 

природнім газом склала близько 250 тис. грн. 

До початку опалювального періоду 2015-2016 року переведено наступні 

об’єкти теплопостачання бюджетних установ міста на альтернативні види 

палива, а саме: 

- Опалювальний пункт по вул. Коцюбинського, 39 (ЗОШ №1), зі 

встановленням котла на твердому виді палива (дровах) КСГ-100 потужністю 

100 кВт; 

- Опалювальний пункт по вул. Урицького,7 (ЦПР), зі встановленням 

котла на твердому виді палива (дровах) потужністю 80 кВт; 

Проведена робота по виготовленню проектно-кошторисної документації 

по даних об’єктах теплопостачання та пройдена експертиза. Подані документи 

на отримання декларації на початок будівництва. 

У 2016 році планується встановлення опалювального пункту по вул.. 

Павлова, 6 (ДНЗ №2) зі встановленням 2-х котлів на твердому виді палива 

(дрова) КСГ 100 – потужністю по 100 кВт кожен. 

З метою впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти у 

2015 році встановлено 169 металопластикових вікон ( 350 кв.м.) на суму 475,8 

тис.грн. 

У грудні 2014 року Жмеринська міська рада підписала грантовий 

контракт з Європейською комісією вартістю 913,7 тис €.. При цьому, внесок 

Європейської комісії 727,6 тис. € (79,63%), співфінансування з місцевого 

бюджету в сумі 183,1 тис  € (20,37%). В рамках реалізації проекту «EnergyGo: 

впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка». буде 

проведено термомодернізацію навчальних закладів міста. У квітні 2015 року на 

рахунок виконавчого комітету надійшов перший транш сумою 243 тис. €.  

На сьогоднішній день вже виконано енергоаудит двох будівель. На 

основі звітів енергоаудитора було розроблено проектно-кошторисну 

документацію на ДНЗ №3 та ЗОШ №3. Наразі готується технічне завдання для 

проведення конкурсу з відбору виконавців робіт та встановлення програмного 

середовища для моніторингу енергоносіїв бюджетних установ міста. 

В рамках реалізації проекту «EnergyGo: впровадження Плану дій 

сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» з 10-16 жовтня 2015 року 

проходив тиждень сталої енергії, під час якого проводились екологічно-
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просвітницькі заходи, а саме: виставка твердопаливних котлів, конкурс 

малюнків під гаслом  «Я за чисте майбутнє», велопробіг.  

У 2015 році Жмеринською міською радою проведено дві зустрічі 

представників банківських структур з жителями міста, членами ОСББ, 

громадськістю щодо впровадження Державної програми стимулювання 

населення, в тому числі ОСББ, до впровадження енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування частини суми кредиту. Станом на 01.11.2015 року 82 

мешканця міста скористалися національною програмою енергоефективності 

через Ощадбанк «Ощадний дім» на загальну суму 1,3 млн.грн. 

Головні цілі на 2016 рік:  

Підвищення енергоефективності бюджетних закладів міста. Продовження 

впровадження заходів плану дій сталого енергетичного розвитку міста. 

Зменшення викидів СО
2
 та скорочення споживання не відновлювальних джерел 

енергії   

1.3. Гуманітарна сфера 

1.3.1. Освіта 

В навчальному році у 7 загальноосвітніх навчальних закладах навчалось 

4161 учень (165 класів), яких навчало 337 учителів. 

В місті продовжує функціонувати заклади нового типу: навчально-

виховний комплекс «ЗОШ І – ІІІ ст. - ліцей» та  навчально-виховний комплекс 

«ЗОШ І – ІІІ ст. - гімназія». 

В Центрі позашкільної роботи  гуртковою роботою замається у 29 

гуртках 745 дітей, в дитячо-юнацькій школі в секціях волейболу, футболу, 

легкої атлетики, важкої атлетики, греко - римської  боротьби займається 

спортом у 43 групах 543 учні. 

1420 дітей віком від 2 до 6 років розвивають свої розумові здібності, 

творчий потенціал, індивідуальні схильності у 7 дошкільних навчальних 

закладах. Рівень охоплення дошкільною освітою у місті становить 86%, а рівень 

охоплення дошкільними навчальними закладами становить 53%. Водночас, 

кожна вікова група ДНЗ перевантажена. Чисельність дітей із розрахунку на 100 

місць становить 153 дитини. Середня наповнюваність груп у 2014-2015 

навчальному році складала 29 дітей. 

З метою розширення мережі ДНЗ рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 16.07.2015р. №148 відкрито 1 групу у ДНЗ №3 та рішенням 57 сесії 6 

скликання від 31.07.2015р. №1052  «Про створення дошкільного навчального 

закладу №8 «Барвінок» комунальної власності територіальної громади  м. 

Жмеринка»  облаштовано 2 групи із загальною кількістю 45 місць. 

Закінчило 11клас 152 випускників з них, 13 отримали золоті медалі, 13 

срібні медалі. 111 (73,5%) випускників поступили в заклади 3-4 рівня 

акредитації,  24(15,9%) поступили в заклади 1-2 рівня акредитації, 10(6,6%) в 

ПТУ.  

Організовано безкоштовне гаряче харчування 2230 дітей 1-4 класів, дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування з розрахунку 7 гривень за 

обід,  що становить 51% від загальної кількості.  
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Організовано підвіз 1400 дітей до загальноосвітніх навчальних закладів за 

66% вартості квитка (по 2 грн.). 

Проведено поточні та капітальні  ремонти приміщень закладів освіти, 

благоустрій територій,  ігрових та спортивних майданчиків, на що використано 

на поточний ремонт 123,4 тис. грн. бюджетних та 135,2 тис.грн. позабюджетних 

коштів та капітальний ремонт 1073,2 тис. грн. бюджетних  та 15,9 тис. грн.  

позабюджетних коштів. 

Головні цілі на 2016 рік:  

Удосконалення освітньої галузі міста, покращення умов навчання та 

виховання,  розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти. 

1.3.2. Культура і туризм 

Протягом останніх років проводилась послідовна робота із збереження 

мережі закладів культури міста, яка складається з трьох закладів: бібліотеки 

сімейного читання, дитячої музичної школи та міського історичного музею.  

Діяльність галузі забезпечують 75 працівників управління, кількість 

спеціалістів становить 65 чол.  

Спостерігається позитивна динаміка щодо покращення освітнього рівня  

персоналу. З фаховою  освітою  працює 89,7% спеціалістів. 

У місті творчо працює 10 аматорських колективів. Сім із них має звання 

«народний», і три – «зразковий». Через відсутність клубу або будинку культури 

колективи працюють у пристосованих приміщеннях, як-то Будинок науки та 

техніки, центр позашкільної роботи, музична школа тощо. Однак, відсутність 

базового приміщення не заважає колективам незмінно показувати високий 

рівень виконавської майстерності. 

Створені сприятливі умови для розвитку професійного мистецтва і 

народної творчості,  поповнення  бібліотечних та музейних фондів,  збереження 

культурної спадщини.  

Заклади культури  вирішують важливі інформаційні, мистецькі та виховні 

завдання, свідченням чого є проведення творчих акцій, організація фестивалів, 

свят та конкурсів. Вжито заходи щодо зміцнення матеріально-технічного 

забезпечення галузі. В закладах  культури поступово впроваджуються нові 

інформаційні технології.   

Протягом звітного періоду велася робота по ремонту закладів культури та 

зміцненню їх матеріально-технічної бази.  

У 2015 році проведена робота по заміні вікон в приміщенні дитячої 

музичної школи на енергозберігаючі (виконано на 183,3 тис. грн.) 

Виготовлена проектно-кошторисна документація на ремонт системи 

опалення в дитячій музичній школі (5,3 тис. грн..).  

Передано на баланс управління культури і туризму приміщення 

Бібліотеки сімейного читання, що дає змогу проводити капітальний ремонт 

даного приміщення. 

Заклади культури  потребують капітальних і поточних ремонтів, а також 
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подальшої модернізації. Протягом тривалого часу не здійснюються роботи з 

паспортизації об’єктів культурної спадщини, що суттєво перешкоджає розвитку 

туризму та розбудові  інфраструктури навколо об’єктів культурної спадщини. 

Головна ціль на 2016 рік: 

Покращити умови роботи закладів культури міста щодо збереження 

культурної спадщини, подальшого творчого розвитку населення та підвищення 

культурного рівня  і естетичного виховання молоді.  

 

1.3.3. Сім’я, молодь та  спорт 

Велика увага приділяється проблемі зайнятості молоді. Протягом 2015 

року на базі міськрайонного центру зайнятості населення відбувались 

тематичні засідання дискусійного клубу для молоді, Форум роботодавців, 

семінари-тренінги для безробітних.  

На початку червня на центральній площі міста відбулось святкування 

Міжнародного Дня захисту дітей. 

Традиційним став міський конкурс «Молода людина року», який 

проводиться з нагоди відзначення Дня молоді в Україні – в липні місяці. У 2015 

році конкурс відбувався в 10 номінаціях, за почесне звання змагались 30 

молодих і успішних людей різних професій та уподобань. 

Щороку проводяться конкурси дитячого малюнка «Місто очима дітей», 

переможці якого мають змогу відправити свої роботи на обласний конкурс, 

який проводиться за підтримки Асоціації міст України. Неодноразово 

жмеринчани виборювали в цьому конкурсі призові місця і були нагороджені 

грамотами та цінними подарунками. 

Великою популярністю серед дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями користується міський конкурс творчості «Повір у себе». 

Впродовж  10-ти років свого існування переможці міського конкурсу у різних 

номінаціях брали участь у обласному конкурсі.  

З початку 2015 року у місті Жмеринка відділом сім’ї, молоді та спорту 

Жмеринської міської ради було організовано ряд спортивно-масових заходів 

Протягом травня – червня 2015 року м. Жмеринка приймала першість 

області з футболу серед аматорів. 

Головна ціль на 2016 рік 

Забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, 

дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, розвитку та зміцнення спортивної 

інфраструктури міста. 

 

1.4.  Розвиток реального сектору економіки 

1.4.1.Розвиток підприємництва та промисловості. 

 

Станом на 01.10.2015 року, в місті зареєстровано 2205 суб’єктів малого і 
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середнього підприємства, з яких 12 – суб’єкти середнього та 2193 – малого та 

мікропідприємництва. Фізичні особи – підприємці складають 90% від загальної 

чисельності СПД.  

Протягом всього періоду 2015 року збережена негативна динаміка 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. При значному рості 

новостворених юридичних осіб та зменшення кількості їх припинення (7-2), 

протягом січня-жовтня 2015 року у місті розпочали діяльність 103 фізичних 

осіб-підприємців, що на 72% більше ніж у 2014 році, припинили - 446 – на 51% 

більше відповідного періоду 2014 року. Проте темпи відмови фізичних осіб-

підприємців від свого статусу, порівняно з його отриманням, сповільнюється з 

4,9 до 4,3 разів.   

Основними причинами негативного балансу реєстрації залишається 

спрощення процедури припинення підприємницької діяльності при умові її 

фактичного призупинення та несприятливі умови для ведення бізнесу у зв’язку 

з втратою його ефективності на місцевому ринку, спричиненої падінням курсу 

національної валюти та купівельної спроможності споживачів товарів та 

послуг, також можлива тіньова діяльність таких суб’єктів підприємництва.  

Кількість працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва 

становить 3025 осіб, з них 1655 у суб’єктів малого підприємництва і 1370 

середнього.  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень-

вересень 2015 року становить –19,7 млн.грн., що на 33,1% більше за 

відповідний період 2014 року. Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів послуг) на одну особу без ПДВ  та акцизу – 558,3,5 грн.  В структурі 

обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка припадає на 

машинобудування, це підприємство ТОВ “Експрес”, де обсяг реалізованої 

продукції становить за січень – жовтень 2015 року – 8,5 млн.грн.  

Обсяги виробництва промислової продукції на підприємстві основного 

кола ТОВ Жмеринське підприємство «Експрес» за результатами роботи 10 

місяців 2015 року склали 10,7 млн.грн., що на 3% більше від обсягів 

виробництва за 10 місяців 2014 року. З метою збереження чисельності 

працюючих на заводі підприємство змушено піти на запровадження  неповного 

робочого тижня, заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований 

час, на сьогоднішній день середньооблікова кількість штатних працівників на 

підприємстві – 257 чол..   

У 2015 році продовжується тенденція попередніх років до росту кількості 

новостворених агропромислових підприємств з присутність іноземного 

капіталу в статутному фонді. Зокрема, ТОВ «Сервісагротех» з основним видом 

діяльності – допоміжна діяльність у рослинництві. Зареєстровано ряд 

будівельних підприємств –ПП «Арембуд», ТОВ «Акватт», ТОВ «Будівельник 

ТТ». Стрімко нарощує темпи виробництва, активно запроваджує інновації та 

передові технології, має  значні прибуткові фінансові результати та щорічно 

нарощує кількість працюючих ТОВ «Артмаш» - виробництво металевих 

виробів та спеціалізованого устаткування. Дане підприємство постійно 

удосконалює конструкції агрегатів, що випускає. Продукція підприємства 

користується попитом як в Україні, так і за її кордонами (здійснювався експорт 

грануляторів для виготовлення комбікормів до Литви).  
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З метою створення зручних та комфортних умов для отримання 

громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг з 2013 

року у м. Жмеринка працює Центр надання адміністративних послуг 

Жмеринської міської ради Вінницької області. За 9 місяців 2015 року Центром 

надання адміністративних послуг організовано надання суб’єктам звернень 

міста Жмеринка та району 6137 адміністративних послуг, в тому числі  836 

послуг управлінь та відділів Жмеринської міської ради. З них 45,6% з питань 

містобудування та архітектури, 32,5% із земельних питань, 5,5% з питань 

економіки, 4,1% з питань обліку і розподілу житла, 3,8 % у справах дітей, 3,3% 

- дозвільні документи СЕС та НС, 2% з питань ЖКГ. 

Головна ціль на 2016 рік 

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва, забезпечення умов для покращання результатів їх  економічної 

діяльності, підвищення ролі підприємництва у вирішенні завдань соціально-

економічного розвитку м. Жмеринки. 

За прогнозними розрахунками  у 2016 році передбачається: 

- збереження кількості діючих суб’єктів малого і середнього 

підприємництва   у розмірі 2200 одиниць  з чисельністю працюючих 3100 чол.; 

- впровадження модернізованих регуляторних механізмів для 

здешевлення витрат бізнесу на організацію власної справи; 

- забезпечення росту надходжень від діяльності малого і середнього 

підприємництва до міського бюджету до15,5 млн. грн.. на рік.;  

- розбудова виробничих галузей на території міста;  

- створення 90 нових робочих місць; 

- зменшення «тіньової зайнятості» та стабілізація на ринку праці;  

- активізація інвестиційної та інноваційної діяльності малого та 

середнього бізнесу; 

- налагодження ефективних, прозорих і регульованих відносин між 

владою та бізнесом, розвиток самоорганізації підприємців. 

 

1.4.2. Інвестиційна діяльність 

Основні зусилля міської ради спрямовані на підвищення інвестиційного 

іміджу міста Жмеринка та зацікавленості як вітчизняних, так й іноземних 

інвесторів. 

Рішенням 31 сесії 6 скликання від 01.03.2013р. №549 було затверджено 

Програму залучення інвестицій у місто до 2015 року та заходи щодо її 

реалізації. На заходи у 2015 році станом на 01.11.2015 року було 

профінансовано 15,0 тис.грн. До кінця поточного року на сесію Жмеринської 

міської ради буде подана оновлена програма залучення інвестицій у місто до 

2018 року. 

На разі  на території міста було реалізовано найбільший з впроваджених 

інвестиційних проектів – реконструкція елеваторного комплексу потужністю 40 

тис. тон одноразового зберігання зерна, в тому числі який на сьогоднішній день 

має 4 лінії приймання зерна по 200 тон/годину та 2 лінії відвантаження по 175 

тон/годину на залізничний транспорт та 1 лінія по відвантаженню 200 
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тон/годину на автомобільний транспорт. Вартість залучених коштів становила 

14 млн.дол.США. Основним інвестором будівництва являється група фондів 

під управлінням NCH  Capital  (США), впроваджувала проект по будівництву 

елеватора - компанія «Агросіті Інвест» з прямими іноземними інвестиціями. 

На підприємстві створено 50 робочих місць, встановлено сучасне 

транспортне обладнання, аспіраційне обладнання для очистки викидів в повітря 

вітчизняного та імпортного виробництва. Також, відповідно Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» підприємство внесло до міського 

бюджету 132,7 тис.грн. пайового внеску на розвиток інфраструктури міста. 

Також згідно наказу Мінрегіону України від 24.04.2015 року №80 

«Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку», управлінням економіки було 

розміщено два інвестиційних проекти на інтернет-платформі: «Жмеринка - 

чисте місто» та «Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. під 

дитячий садочок», за допомогою яких до бюджету можуть залучити 

позабюджетних коштів у сумі 13,6 млн.грн., якщо проекти переможуть у 

конкурсі. 

З метою презентації та залучення інвестицій в місто було виготовлено 

буклети та блокноти «Жмеринка місто, яке тебе запрошує». 

На офіційному веб-сайті міської ради створено та постійно оновлюється 

розділ «Жмеринка інвестиційна», на якому знаходиться перелік інвестиційних 

пропозицій, а саме земельних ділянок та нежитлових приміщень до них входять 

чотири земельні ділянки виробничого призначення загальною площею 17,45 га 

по вул. Барляєва, Будівельників, Асмолова та п’яти приміщень, які відносяться  

до комунальної власності міста в т.ч. станція перекачки скидів з прибудовою, 

склад з підвалом, колишній скороняжний цех хутрової фабрики та два гаражі, 

які можливо запропонувати для реалізації інвестиційних проектів. На 

сьогоднішній день після огляду представником інвестора земельної ділянки по 

вул. Барляєва, площею 2,0 га виявлено бажання по впровадженню 

інвестиційного  проекту. 

Постійно проводиться робота серед бізнес-кіл міста щодо участі у 

міжнародних Форумах та виставках. 

В рамках відбору оголошеного Конкурсу Міжнародним конкурсом 

інвестиційних проектів для реалізації у Республіки Польща переміг наш 

підприємець, який мав можливість презентувати свій інвестиційний проект на 

Міжнародному форумі «День українського бізнесу» у Варшаві (Республіка 

Польща).    

У жовтні місяці виконавчий комітет Жмеринської міської ради став 

переможцем у Проекті «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), який 

впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Уряду Канади. Метою даного проекту є впровадження ефективного 

демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом 

підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування 

та місцевого економічного розвитку, створення сприятливого середовища для 
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розвитку малого та середнього бізнесу, підтримки децентралізації та 

інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та 

національному рівнях.   

Рішенням сесії міської ради затверджено Порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. 

Станом на 01.09.2015 року було залучено 41 замовника будівництва та 

укладено договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму 

203,9 тис грн. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2015 року 

склав 868,8 тис.дол. США, що складає 78,9% до показників  відповідного 

періоду 2014 року. Іноземні інвестиція в розрахунку на 1 особу складуть 24,6 

дол.США. Основні країни-інвестори: Кіпр, Австрія, Франція, Польща, 

Німеччина, Туреччина, Росія Федерація. На підприємствах промисловості 

зосереджено 131,1 тис.дол.США.  

Головна ціль на 2016 рік 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у місто та 

реалізації інвестиційних проектів. 

 

1.4.4. Споживчий ринок 

Роздрібна торгівля - це частина економіки, що характеризує економічне 

зростання через динаміку споживчих витрат. Підприємства міста, що 

здійснюють роздрібну торгівлю, мають у своєму розпорядженні великі 

можливості для подальшого підвищення ефективності роботи, поліпшення 

якості торговельного обслуговування, що сприяє зростанню обсягів продажу, 

збільшення рентабельності. 

Велике значення цієї сфери економіки, яке постійно зростає, полягає у 

створенні умов для повної зайнятості працездатного населення, забезпечення 

дозвілля споживачів, задоволення потреб населення, збільшення 

продуктивності праці. 

Так, торговельні послуги населенню міста надають 277 об’єкта торгівлі, 

34 заклади ресторанного господарства та 89 закладів сфери послуг. В 2015 році 

в місті відкрито 9 нових об’єктів торгівлі (6 промислових та 3 продуктових), 

розпочала роботу 1 автостанція, відбулось 2 виставки-продаж. За рахунок 

відкриття нових об’єктів додатково створено біля 15 робочих місць. 

Очікуваний загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств 

роздрібної торгівлі і ресторанного господарства за 2015 рік складатиме біля 

170,0 млн.грн. Основним показником рівня торговельного обслуговування 

населення є продаж товарів на одну особу, який становить 4829,0 грн. 

Підприємствами побуту мешканцям міста за 9 місяців 2015 року надано 

послуг на суму 86 млн.грн. 

Для задоволення споживчого попиту населення в товарах першої 

необхідності важливе значення мають ринки. В місті працює 2 ринки з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів – ТОВ «Великий ярмарок» та КП 

«Міський привокзальний ринок», м’ясо-молочний павільйон Жмеринської 
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райспоживспілки. Обладнано торговельний майданчик на території ТОВ 

«Мальва» та ТОВ «Гостинний двір» що дало збільшення торгових місць для 

продажу населенню сільськогосподарської продукції власного виробництва. 

Надано 8 дозволів на виносну торгівлю та 7 дозволів у сфері розваг, проведено 

2 виставки продажу, проведені Великодні та Новорічні ярмарки.   

Головна ціль на 2016 рік: поступове зростання обсягів роздрібного 

товарообігу та реалізованих послуг, як важливої передумови для стабільної 

діяльності підприємств сфери торгівлі та побуту; подальший розвиток сучасної 

торговельної інфраструктури споживчого ринку . 

 

1.5 Фінансові ресурси 

Станом на 16.11.2015 року до загального та спеціального фондів бюджету 

міста надійшло 162294,2  тис.грн. доходів, в тому числі: до загального фонду 

бюджету міста надійшло 152548,8 тис.грн., що становить 100,6% до планових 

показників на січень-листопад місяці 2015р., з яких: 

- 65286,6 тис.грн. (105,3%) податки та збори; 

- 87262,2 тис.грн.(97,3%) офіційні трансферти з державного та обласного 

бюджетів. 

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 9745,4 тис.грн., з яких: 

- 559,5 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких 

становить 130,8% до плану на 11 місяців поточного року; 

- 8401,9 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ, в т.ч. 5853,0 

тис.грн. кошти гранту для реалізації проекту «Energy Go»; 

- 784,0 тис.грн. - інша субвенція з обласного бюджету, що становить 

100% до планового розпису. 

Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 16.11.2015 

року становить 144996,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 127654,5 тис. 

грн., з них реверсна дотація ( вилучення  коштів із місцевого бюджету до 

Державного бюджету – 7779,8 тис. грн.) та по спеціальному фонду - 17342,1 

тис. грн.. 

Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 92,3% до 

уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 72,3% до 

уточненого плану на рік.  

За рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду були 

проведенні видатки в сумі 14918,9 тис.грн. ,в т.ч. на погашення заборгованості 

за 2014 рік - 986,1 тис.грн. 

Очікуваний фонд оплати праці у 2016 році по оперативних даних 

становитиме 685,3 млн.грн.  

Головна ціль на 2016 рік: 

Забезпечення достатнього рівня дохідної частини місцевого бюджету 

м.Жмеринка. 

1.6. Інформаційна сфера  
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З метою максимального забезпечення прозорості дій міської влади, 

спільно з громадськістю міста було організовано ряд заходів, акцій та справ 

суспільного значення.  

Впродовж 2015 року продовжено практику активної взаємодії влади з 

дорадчими органами міської ради, органами самоорганізації населення, 

налагоджено співпрацю з релігійними організаціями, окремими городянами, які 

виявляють ініціативність та активну громадянську позицію щодо реалізації 

рішень та міських програм.  

Зокрема, відповідно внесених змін до Положення про політико-

консультативну раду, на початку року обрано нове керівництво ПКР, у  лютому 

2015 року сформовано новий склад Громадської ради, переобрані 2 голови 

квартальних комітетів «Першотравневий» та «Доваторський». 

Під особистий контроль міського голови взяті сім’ї Героїв небесної Сотні 

та учасників АТО. Родини оточені піклуванням та турботою, періодично 

відвідуються, з членами родин проводиться спілкування з метою визначення їх 

потреб та вирішення проблемних питань. Крім того, Жмеринською міською 

радою прийнято рішення щодо придбання однокімнатної квартири для сім’ї 

загиблого жмеринчанина, учасника АТО В’ячеслава Семенова, яку отримає 

дружина загиблого.  

З метою вільного та безперешкодного доступу населення міста до 

документів Жмеринської міської ради та її структурних підрозділів, міською 

радою затверджено ряд програм, серед яких: «Поінформоване суспільство» 

(висвітлення діяльності влади на каналі телебачення «Інфо», громадської 

організації «ІнфоЖмеринка»), «Від влади до громади» (висвітлення діяльності 

влади на сторінках комунального друкованого видання «Жмеринська газета»), 

«На пульсі Жмеринщини» (висвітлення діяльності влади та подій в місті через 

міськрайонне радіомовлення «Обрій»). Прийняття цих програм дало змогу 

забезпечити населення міста об’єктивною, різнобічною інформацією про 

діяльність міської ради, проведення через ЗМІ роз’яснювальної роботи щодо 

напрямку державної та регіональної політики, що в свою чергу сприяло 

підвищенню рівні довіри населення до влади міста.  

Найефективнішим серед інших заходів щодо підвищення прозорості та 

підзвітності органу місцевого самоврядування залишається офіційний сайт 

Жмеринської міської ради, де розміщено нормативно-правові акти міськради, 

виконавчого комітету, інша інформація про події, заходи, що відбуваються на 

теренах міста. 

Одним із прикладів удосконалення роботи міської влади та забезпечення 

відкритості й прозорості, є впровадження електронної реєстрації дітей до 

дитячого садочку, що дає можливість батькам перевірити чергу своїх малюків 

до дошкільного навчального закладу та унеможливлює корупцію серед 

працівників бюджетних установ. Крім черговості, на сайті розміщуються 

списки дітей, зарахованих до ДНЗ, а з 1 квітня 2015 року така інформація 

оприлюднюються на шпальтах друкованого видання «Жмеринська газета».    

Крім того, на офіційному веб-сайті міської ради є можливість 

завантажити картки та заяви Центру надання адміністративних послуг, 
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записатись на прийом до посадовців органу місцевого самоврядування тощо. 

Ще одним кроком, що демонструє бажання Жмеринської міської ради 

підвищити демократичні стандарти підзвітності та прозорості своєї діяльності, 

а також впроваджувати практики участі городян у прийнятті ключових рішень, 

є перемога у проекті «Пряма демократія в дії», що реалізується за фінансової 

підтримки Black Sea Trust (Чорноморського фонду регіонального 

співробітництва). Даний проект передбачає встановлення веб-камер, 

комп’ютерного обладнання, аудіо систем, програмного забезпечення для  

забезпечення он-лайн трансляцій з висвітлення діяльності органів влади на 

засіданнях сесій міської ради, а також переобладнання зали засідань та 

встановлення інформаційних моніторів. Крім того, він дає можливість 

забезпечення прямого доступу до Порталу громадських ініціатив, що дозволить 

населенню територіальної громади безпосередньо брати участь та впливати на 

процес прийняття рішень.  

Головна ціль на 2016 рік: забезпечення прозорості у прийнятті рішень 

органом виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечення 

можливості громади у розгляді проектів рішень та внесення до них пропозицій. 

Фінансова підтримка місцевих засобів масової інформації шляхом реалізації 

міських програм. 
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ІІ. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2016 РІК 

 

Основною метою Програми економічного і соціального розвитку міста на 

2016 рік є забезпечення стабілізації економічного розвитку на основі власного 

потенціалу, посилення інвестиційної активності, боротьби з корупцією та 

повернення довіри до органів влади, та внаслідок цього підвищення 

конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та зростання 

добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-

транспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра 

соціальних послуг та дотримання високих екологічних стандартів. 

Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій 

перспективі підґрунтя для: 

 впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної 

сфери та житлово-комунального господарства шляхом стимулювання 

раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних 

видів палива та запровадження енергоощадних технологій у бюджетній сфері 

та у галузях виробництва; 

 зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення 

міста Жмеринка шляхом створення умов для зростання заробітної плати, 

прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, 

пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою 

незахищених верств населення міста; 

 забезпечення населення міста Жмеринка доступним, якісним та 

комфортним житлом шляхом здійснення заходів, спрямованих на підтримку 

індивідуального будівництва в місті, подальший розвиток молодіжного 

будівництва; 

 модернізація промислового виробництва, зменшення його 

енергоємності за рахунок впровадження нових технологій шляхом 

проведення реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих 

виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та 

екологічно безпечних технологій; 

 продовження створення сприятливих умов для надходження в 

місто вітчизняних та іноземних інвестицій шляхом підвищення 

інвестиційного іміджу міста, створення спеціальних режимів залучення 

інвестицій та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення 

іноземних інвестицій; 

 створення умов для розвитку підприємницької діяльності та 

поліпшення бізнес-клімату міста шляхом залучення фінансових та 

інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, впровадження 

спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, 

розширення і підтримки підприємницької діяльності; 

 раціональне використання бюджетних коштів шляхом зміцнення 

бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються 

за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів 

господарювання; 

 підвищення ефективності державного управління шляхом 



 
25 

залучення високопрофесійних кадрів на службу та підвищення фахового рівня 

службовців в органах місцевого самоврядування; 

 здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки 

життєдіяльності людини шляхом реалізації програм із забезпечення 

екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу міста, реалізації 

державної політики у сфері захисту населення і території міста від наслідків 

можливих надзвичайних ситуацій; 

 створення дієвих механізмів для розвитку громадянського 

суспільства шляхом відкритості у діяльності міської ради, подальший розвиток 

свободи слова і думки, залучення територіальної громади та органів 

самоорганізації населення до розробки програм з комплексного розвитку міста; 

 проведення зваженої тарифної політики шляхом прийняття 

економічно-обґрунтованих тарифів які забезпечать стабільну роботу 

підприємств житлово-комунального господарства міста та належний рівень 

якості надання послуг населенню; 

 збереження та розвиток мережі бюджетних установ міста шляхом 

підвищення якості надання освітянських послуг, розширення мережі 

дошкільних навчальних закладів, надання соціальних послуг, зростання 

культурного рівня населення та залучення дітей і молоді до занять спортом, а 

також пропаганди здорового способу  життя; 

 виконання комплексу заходів з охорони праці шляхом поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також запобігання 

нещасних випадків. 

 

Пріоритети розвитку міста Жмеринка на 2016 рік: 

в соціально-гуманітарній сфері 

 

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне 

забезпечення населення міста, в тому числі тимчасово розселених 

громадян-вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР 

Крим та м. Севастополя 

Шляхи досягнення: 

- реалізація заходів, спрямованих на забезпечення зростання заробітної 

плати та формування джерел її подальшого підвищення; 

- проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з висвітлення 

у пресі, на місцевому радіо та телебаченні матеріалів про діяльність Пенсійного 

фонду України, управління праці та соціального захисту населення, 

міськрайонного центру зайнятості щодо виконання законодавчих та 

нормативно-правових актів; 

- реалізація заходів, передбачених чинним законодавством, спрямованих на 

соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів війни та праці, осіб 

похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених сімей та сімей 

тимчасово переміщених з Донецької і Луганської областей та АР Крим; 

- реалізація заходів передбачених міською цільовою програмою 

«Підтримка»; 
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- забезпечення постійного контролю щодо раціонального та ефективного 

використання коштів, виділених на фінансування соціальних програм; 

- підвищення якості та оперативності обслуговування пенсіонерів та інших 

громадян; 

- удосконалення роботи із підприємствами, установами, організаціями, які 

мають прострочену заборгованість із обов’язкових платежів до Пенсійного 

фонду, заборгованість із заробітної плати; 

-  проведення відповідної роботи з громадянами, які звернуться до центру 

зайнятості, щодо повернення незайнятих громадян до продуктивної праці;  

- підтримка вразливих верств населення засобами ефективного та 

адресного соціального захисту; 

Очікувані результати: 

- підвищення ефективності надання громадян соціальної підтримки та 

спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної 

підтримки; 

- недопущення зростання рівня бідності населення; 

- підвищення поінформованості населення щодо надання соціальної 

підтримки; 

- охоплення більшої кількості громадян, які потребують соціального 

захисту; 

- підвищення рівня заробітної плати; 

- забезпечення виплати поточної заробітної плати в бюджетній сфері та 

комунальних підприємствах, недопущення заборгованості із заробітної плати 

на економічно активних підприємствах. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- зростання рівня безробіття,  

- збільшення навантаження на місцевий бюджет з виплат субсидій, 

допомоги. 

 

Пріоритет 2. Соціальна підтримка військовослужбовців учасників 

АТО, сімей військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на 

Сході України, сімей героїв Небесної Сотні 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення соціального супроводу та надання всіх соціальних послуг 

сім’ям  військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході 

України, а також сім’ям героїв Небесної Сотні; 

- включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги для надання вчасної допомоги (пільг на житлово-

комунальні послуги, капітальний та поточний ремонт житла, безоплатне 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням та інше); 

-  підтримка місцевих ініціатив щодо увіковічення пам’яті загиблих героїв 

Небесної Сотні, загиблих в зоні АТО на Сході України, забезпечення 

інформаційної підтримки в місцевих засобах масової інформації; 

- підтримка громадських організацій та волонтерського руху  у наданні 

фінансової та матеріальної допомоги учасникам АТО на Сході України; 

- визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення індивідуального 
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садівництва та особистого господарства з метою забезпечення сімей 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають 

суверенітет і територіальну цілісність держави;  

- проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права 

власності на земельні ділянки військовослужбовців, які беруть учать у 

антитерористичній операції на Сході України. 

Очікувані результати:  

- створення належних умов для підтримання та збереження здоров'я та 

забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО, членам сімей осіб, які 

загинули в ході проведення АТО в східних областях України та Героїв 

Небесної Сотні. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- зміна законодавства щодо соціальної підтримки та пенсійного 

забезпечення сімей військовослужбовців, учасників бойових дій. 

 

Пріоритет 3. Розбудова та модернізація соціальної інфраструктури, в 

тому числі закладів та установ, що надають соціальні послуги 

Шляхи досягнення: 

- оновлення містобудівної документації: розроблення генерального плану, 

плану зонування м. Жмеринка; 

- створення системи містобудівного кадастру; 

- розроблення історико-архітектурного опорного плану;  

- розроблення зон охорони пам’яток культурної спадщини 

- розробка детальних планів територій у м.Жмеринка; 

- реконструкція цілісного майнового спортивно-культурного комплексу по 

вул. Кривоноса, 27; 

- реконструкція спортивно-оздоровчого закладу «Юність» в м.Жмеринка 

по вул. Київська,15; 

- реконструкція частини площі Миру в м.Жмеринка;  

- будівництво на площі Миру фонтану; 

- реконструкція та переоснащення зон масового відпочинку, площ, скверів, 

паркових зон із застосуванням ландшафтного дизайну; 

- скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення 

заходів, спрямованих на підтримку індивідуального будівництва в місті, 

подальший розвиток молодіжного будівництва; 

- забезпечення матеріально-технічного забезпечення установ та закладів 

культури, освіти, соціального захисту, органів місцевого самоврядування, 

модернізація обладнання, капітального ремонту та реконструкції приміщень, 

придбання довгострокового обладнання за рахунок коштів міського бюджету; 

- виготовлення проектно-кошторисних документацій та проведення 

капітального ремонту об’єктів інфраструктури та закладів комунальної 

власності. 

Очікувані результати: 

- актуалізація містобудівної документації; 

- покращення стану та якості функціонування об’єктів інфраструктури 

міста та комунальної власності. 

- позитивна динаміка роботи виконавчих органів місцевого 

самоврядування по наданню соціальних послуг. 
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Ризики та можливі перешкоди: 

- заборона передачі земельних ділянок у власність чи користування 

фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб; 

- виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці 

календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в 

поточному році. 

 

Пріоритет 4. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, 

запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та 

виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих 

груп. 

Шляхи досягнення: 

- проведення профілактичної роботи з сім’ями, що потрапили у складні 

життєві обставини, в яких проживають діти; 

- здійснення соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних 

дітей, їх соціалізацію і адаптацію в суспільстві; 

- сприяння обов’язковому працевлаштуванню і забезпеченню житлом 

випускників шкіл-інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей; 

- забезпечення захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх, вживання 

заходів для виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить 

неповнолітнім та з відновлення права дітей на житло; 

- сприяння своєчасній постановці дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які не мають житла на квартирний облік;   

- забезпечення ведення обліку дітей для їх соціального та правового 

захисту, де батьки негативно впливають на дітей, вживають алкогольні напої, 

не виконують обов’язків з їх виховання;  

- забезпечення першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання: під опіку 

або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; 

- забезпечення дітей, прибулих із зони АТО на територію м.Жмеринка 

навчанням, відповідними умовами проживання, соціальним забезпеченням; 

- забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям 

позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповниться 18 років.  

Очікуванні результати:  

- збільшення відсоткового показника влаштування дітей у сімейні форми 

виховання (більше ніж 93%); 

- зменшення кількості дітей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах; 

- попередження ситуацій, що призводять до дитячої безпритульності та 

бездоглядності; 

- своєчасне розв’язання майнових та житлових прав дітей відповідно до 

законодавства, попередження випадків незаконного відчуження житла, що 

належить дітям; 

- вчасне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування соціальним житлом. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- обмеженість міського бюджету у виділенні коштів на реалізацію 
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міських програм; 

- відсутність вільного комунального житлового фонду для забезпеченням 

житлом випускників шкіл-інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного 

типу, прийомних сімей. 

 

Пріоритет 5. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація 

співпраці у сфері освіти і науки 

Шляхи досягнення: 

У галузі загальної середньої освіти 

- впровадження поглибленого та профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладів міста; 

- подальша комп’ютеризація навчально-виховного процесу, запровадження 

програми ІСУО, застосування шкільного телебачення у навчальному процесі, 

забезпечення навчальних закладів широкосмуговим інтернетом; 

- поліпшення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- підвищення результативності   роботи закладів освіти нового типу; 

- впровадження нових стандартів загальної середньої освіти; 

- забезпечення впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах; 

- створення єдиної державної інформаційно-освітньої платформи для 

управління ІКТ на всіх рівнях освітньої системи з системою передачі даних до з 

бази даних «Освіта України». 

- забезпечення системного моніторингу викладання суспільних і 

гуманітарних дисциплін у середній школі з метою підвищення якості 

громадянського виховання, не допущення поширення ксенофобії, культурної, 

етнічної, гендерної нетерпимості; 

- стимулювання дітей дошкільного віку та учнів шкіл подарунковими 

наборами з нагоди загально державних та міських свят. 

У галузі позашкільної освіти 

- збільшення кількості дітей, які охоплені позашкільною освітою, 

удосконалення та розширення мережі спортивних секцій та гуртків; 

- поліпшення спортивної бази Дитячо-юнацької спортивної школи та 

навчально-матеріальної бази гуртків Центру позашкільної роботи; 

- утримання та розвиток закладів позашкільної освіти. 

У галузі дошкільної освіти 

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів, введення в дію ДНЗ 

№8 на базі приміщень у школі – інтернат; 

- продовження здійснення реконструкції окремих приміщень школи-

інтернат І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І. Франка, 136, 

м.Жмеринка; 

-  створення умов для обов’язкового здобуття якісної дошкільної освіти 

дітьми 5-річного віку; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази дитячих навчальних закладів, 

створення сучасних спортивних майданчиків; 

- розширення надання додаткових послуг в сфері дошкільної освіти, в тому 

числі платних; 

-  передбачення різних форм надання послуг піклування й освіти для дітей 

віком від народження до шести років, як в умовах закладу освіти так і в 
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умовах домашнього виховання. 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня навчальних досягнень учнів, якості показників 

зовнішнього незалежного тестування, забезпечення стандартів загальної 

середньої, позашкільної та дошкільної освіти; 

- збільшення кількості дітей, які охоплені позашкільною та дошкільною 

освітою; 

- поліпшення навчально-матеріальної бази закладів освіти; 

- створення класів інклюзивної освіти. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- недостатнє фінансування освітянської галузі; 

- відсутність вільних земельних ділянок та об’єктів комунальної власності 

для розміщення та переобладнання під дошкільні навчальні заклади. 

 

Пріоритет 6. Дооснащення газових котелень котлами на 

альтернативних видах палива у закладах бюджетної сфери 

Шляхи досягнення: 

- облаштування теплових пунктів для забезпечення теплом бюджетних та 

комунальних закладів; 

- монтаж енергоефективних котлів на твердому паливі та відновлювальних 

джерелах енергії, в тому числі із врахуванням використання місцевих видів 

палива; 

- реконструкція внутрішньої системи опалення, термомодернізація 

приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. №3; ДНЗ №3; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення котлів 

на альтернативних видах палива для бюджетних та комунальних закладів; 

- встановлення апаратури контролю та хімводоочистки; 

- реконструкція теплового пункту загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ 

ст.. 

Очікувані результати: 

- зменшення викидів СО
2
 в атмосферу не менше ніж 20 відсотків при 

застосуванні котлів на альтернативних видах палива по об’єктах; 

- економія бюджетних коштів при переведенні опалення з газу на дровах, 

пелетах, тощо; 

- дотримання санітарного температурного режиму перебування учнів, 

дошкільнят у навчальних та навчально-виховних закладах; 

Ризики та можливі перешкоди: 

- недостатнє фінансування реалізації заходів з місцевих бюджетів. 

 

Пріоритет 7. Створення сучасних навчальних програм та подальше 

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.  

Шляхи досягнення: 

- оновлення матеріально-технічних ресурсів освіти; 

- здійснення комплексної інформатизації освіти міста через запровадження 

новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового 

оцінювання знань, автоматизацію управління освітньої галузі; 

- оновлення фінансово-економічних механізмів розвитку освіти; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази, створення умов для 
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ефективної роботи педагогів, розробки та запровадження нових механізмів і 

технологій розвитку; 

- впровадження енергозберігаючих технологій в навчально-виховних 

закладах міста; 

- організація військово-патріотичного виховання шкільної молоді. 

Очікувані результати: 

- підвищення ролі школи, як центру інтелектуального, культурного та 

соціально-економічного відродження; 

- участь учнів у міських, обласних, регіональних предметних олімпіадах, 

в обласних спартакіадах школярів, обласних, всеукраїнських спортивних 

змаганнях, оглядах творчості; 

- створення комфортного середовища для навчання та виховання дітей та 

учнів. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- невчасне забезпечення навчальними програмами, підручниками та 

літературою; 

- відставання у строках створення навчально-матеріальної бази; 

 

Пріоритет 8. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення. 

Шляхи досягнення: 

- надання організаційної та матеріальної підтримки безробітним для 

започаткування власної справи; 

- організація та проведення круглих столів з керівниками підприємницьких 

структур з питань роз’яснення законодавчих актів, які регулюють 

підприємницьку діяльність в напрямку забезпечення зайнятості населення 

міста; 

- сприяння збереженню та створенню нових робочих місць на 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та 

організаційно-правових форм господарювання; 

- проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням 

та роботодавцями з питань зайнятості населення  

- забезпечення проходження безробітними, які залучаються до 

підприємницької діяльності, попереднього навчання основам підприємництва;  

- підвищення рівня кваліфікації молоді з метою досягнення рівного 

співвідношення пропозиції та попиту на ринку праці та молоді; 

- виявлення не облікованих та прихованих доходів суб’єктів малого 

підприємництва, схем ухилень від оподаткування, тіньових коштів, 

недотримання роботодавцями вимог чинного законодавства при виплаті 

заробітної плати, оформлення трудових відносин з найманими працівниками.  

Очікувані результати: 

- створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового 

потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили;  

- удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання 

безробітних громадян з урахуванням потреб ринку праці;  

- мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на 

підприємствах міста, повна ліквідація заборгованості на підприємствах 

державної форми власності;  

- охоплення незайнятого населення, яке перебуває на обліку в 
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службі зайнятості формами активної підтримки – тимчасовими оплачуваними 

роботами та профнавчанням.  

Ризики та можливі перешкоди: 

- поглиблення тінізації економіки; 

- скорочення чисельності працюючих на підрозділах Південно-Західної  

залізниці розташованих у місті; 

- збільшення кількості звільнень працівників на ринкоутворюючих 

підприємствах міста; 

- низький рівень заробітної плати на підприємствах міста. 

 

Пріоритет 9. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, збереження 

культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва. 

Шляхи досягнення: 

- завершення капітального ремонту комунального закладу «Міський 

історичний музей»; 

- розробка проектно-кошторисної документації на проведення 

капітального ремонту будівлі бібліотеки сімейного читання; 

- проведення поточних та капітальних ремонтів в будівлях бібліотеці 

сімейного читання, дитячій музичній школі; 

- придбання предметів довгострокового використання та ремонт 

комп’ютерної техніки для дитячої музичної школи, історичного музею та 

бібліотеки сімейного читання; 

- придбання, оснащення та обладнання історичного музею, поповнення 

музейного фонду; 

- підготовка та випуск листівок, буклетів та брошур історичного змісту; 

- проведення реставраційних робіт предметів музейного фонду; 

- оновлення інвентарю для лялькового театру «Буратіно», що працює на 

базі бібліотеки сімейного читання; 

- проведення паспортизації пам’яток історії, археології, архітектури, 

розробка туристичних маршрутів;  

- забезпечення аматорських колективів новими сценічними костюмами, 

музичними інструментами, звукопідсилювальною апаратурою та 

переобладнання розбірної сцени; 

- забезпечення фінансування та проведення на високому професійному 

рівні державних, професійних, загальноміських свят, конкурсів, фестивалів, 

відзначення знаменних і пам’ятних дат;   

- забезпечення проведення творчими колективами міста концертних 

програм на території міста, області та за її межами, участь в обласних та 

Всеукраїнських фестивалях, конкурсах; 

- залучення дітей шкільного віку до проведення культурно-масових 

заходів, стимулювання їх подарунковими наборами з нагоди 

загальнодержавних та міських свят; 

- забезпечення відкриття у дитячій музичній школі хореографічного 

відділу; 

- проведення культурно-масових заходів за участю творчих колективів 

міста та майстрів естради. 

Очікувані результати: 

-  збереження національної культурної спадщини; 
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- підвищення ролі культури, розвиток творчого потенціалу та організація 

змістовного дозвілля жмеринчан; 

- створення позитивного іміджу та туристичної привабливості міста; 

- підтримка міських традицій, створення святкового настрою для учасників 

дитячих новорічних та інших культурних заходів. 

- підвищення рівня майстерності народних аматорів; 

- доступ до культурно-мистецьких цінностей всіх категорій населення та їх 

участь в культурницькому житті міста. 

-  підвищення читацької культури населення; 

- покращення умов для зберігання бібліотечного фонду та надання 

бібліотечних послуг. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- відсутність фінансових ресурсів. 

 

Пріоритет 10. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та 

спорту. 

Шляхи досягнення: 

- вивчення, узагальнення та впровадження у місті передового світового та 

вітчизняного досвіду розвитку спорту для всіх та спорту вищих досягнень; 

- забезпечення проведення інформаційних кампаній, спрямованих на 

широке інформування населення про здоровий спосіб життя, популяризацію 

оздоровчого значення фізичної культури; 

- сприяння створенню, у тому числі із залученням приватних інвесторів, 

мережі сучасних спортивних клубів, які надаватимуть доступні за вартістю 

послуги; 

- запровадження інноваційних форм відбору для занять спортом 

обдарованих дітей; 

- розвиток масового спорту, родинно-сімейних форм спортивного дозвілля, 

удосконалення дитячо-юнацького спорту та фізкультурно-реабілітаційної 

роботи серед інвалідів; 

- запровадження морального та матеріального стимулювання молодих 

ведучих спортсменів міста, їх заохочення до тренерської діяльності та 

прагнення до викладацької діяльності у освітніх закладах міста;  

- створення комфортних умов перебування в приміщеннях комунальних 

спортивних закладів, провівши капітальні ремонти та реконструкції з 

використанням енергозберігаючих технологій. 

Очікувані результати: 

 - створення моделі розвитку сфери фізичної культури та спорту у місті на 

демократичних та гуманістичних засадах, шляхом об’єднання  зусиль органів 

державної влади, громадських організацій та приватних структур; 

- удосконалення системи відбору талановитих дітей для занять спортом, 

підготовку їх для гідної участі у змаганнях різного рівня, що сприятиме 

утвердженню патріотичних почуттів у міських жителів та підвищенню 

авторитету міста у обласному, державному та європейському спортивному русі; 

 - збільшення чисельності громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості та сучасних спортивних клубів різних форм 

власності.  

Ризики та можливі перешкоди: 
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- недостатній фінансовий ресурс для забезпечення навчальних закладів 

спортивним інвентарем, проведення ремонту комунальних спортивних 

навчальних закладів. 

 

Пріоритет 11. Впровадження заходів з забезпечення населення 

доступним  житлом  

Шляхи досягнення: 

- створення належних умов для забезпечення молодих сімей, одиноких 

молодих громадян та громадян пільгових категорій житлом у місті Жмеринка; 

- спрямування з місцевих бюджетів асигнувань для забезпечення житлом 

громадян, будівництва доступного житла, кредитування молодих сімей; 

- здійснення популяризації житлових програм у місті;  

- активізація роботи щодо залучення інвестицій та кредитних коштів 

вітчизняних і зарубіжних фінансових установ у будівельну галузь міста. 

Очікувані результати: 

-  покращання рівня забезпечення населення житлом; 

Ризики та можливі перешкоди: 

- скорочення державних гарантій з іпотечного кредитування молодих 

сімей, учасників АТО; 

- згортання державних житлових програм будівництва доступного житла. 

 

 

В комунальній сфері 

 

Пріоритет 1. Підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення 

стабільної роботи комунальних підприємств міста  

Шляхи досягнення:  

- забезпечення економічних показників ефективності робити підприємств 

житлово-комунальної сфери; 

- фінансова підтримка комунальних підприємств міської ради; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, що знаходяться у 

комунальній власності міста, в тому числі приміщення по вул. Леніна, 41; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

покрівлі КНС по вул. Сільськогосподарська, покрівлі клубу-бібліотеки по вул. 

Космонавтів, 124 та виконання інших супутніх робіт; 

- забезпечення проведення тендерних процедур щодо закупівель товарів, 

робіт і послуг за бюджетні кошти; 

- забезпечення інших видатків, пов’язаних з відрахуваннями  на  судовий 

збір та державне мито;  

- застосування альтернативного обслуговування та утримання житлового 

фонду міста; 

- участь у недержавних проектах з питань відновлення житлового фонду;  

- забезпечення надання населенню міста якісних житлово-комунальних 

послуг; 

-  запровадження громадського контролю за якісним наданням житлово-

комунальних послуг; 

- підвищення стандартів забезпечення населення міста якісною питною 

водою; 
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- проведення технічного переоснащення підприємств комунальної, 

житлово-комунальної сфери, в тому числі оновлення технічної бази 

підприємств комунального господарства; 

- затвердження економічно-обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні 

послуги. 

Очікувані результати: 

- забезпечення належного технічного стану майна комунальної власності 

територіальної громади міста; 

- підтримка та розвиток діяльності  комунальних підприємств. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- низький рівень надання житлово-комунальних послуг; 

- висока зношеність основних фондів підприємств ЖКГ. 

 

 

В економічній сфері 

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу міста. Залучення 

інвестицій в промисловість міста.  

Шляхи досягнення: 

- здійснювання постійного моніторингу обсягів реалізації продукції (робіт, 

послуг) промисловими підприємствами міста; 

- збільшення державного замовлення на виробництво продукції 

Жмеринського підприємства ТОВ «Експрес» та ефективне використання 

виробничого потенціалу; 

- активізація інвестиційної діяльності та залучення ресурсів для оновлення 

виробничої бази, покриття потреби в обігових коштах, фінансування 

інвестиційних проектів та комплексних програм розвитку; 

- запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок 

реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих 

потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно 

безпечних технологій; 

- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного 

потенціалу міста; 

- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів. 

Очікувані результати: 

- збільшення виробництва продукції на промислових підприємствах міста; 

- виробництво та використання альтернативних джерел енергії та 

сировини; 

- стимулювання сталого зростання реальних обсягів продукції 

промисловості. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- низький рівень модернізації промислового виробництва та застосування 

енергозберігаючих технологій; 

- низький рівень державних замовлень на виробництво продукції 

Жмеринського підприємства ТОВ «Експрес»; 

- небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та 

населення, низький рівень заощаджень. 
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Пріоритет 2. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій 

в системі життєзабезпечення міста 

Шляхи досягнення:  

- реалізація заходів міської програми «Впровадження енергозберігаючих 

технологій в навчально-виховних закладах міста»; 

- проведення робіт по заміні вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового 

фонду міста; 

- проведення робіт по утепленню покрівель та підвалів житлового фонду 

міста; 

- активізація роботи зі створення об’єднань співвласників 

багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла; 

- створення центру підтримки ОСББ, організація тренінгів для голів ОСББ, 

ЖБК по підвищенню енергоефективності житлових будинків та використання 

енергозберігаючого обладнання; 

- впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення та заходів з 

енергозбереження в бюджетних закладах міста, в тому числі за рахунок 

економії, отриманої від здешевлення вартості енергоносія та застосування 

заходів з енергозбереження; 

- впровадження енергозберігаючих технологій у місцях загального 

користування житлового фонду; 

- реалізація заходів з енергозбереження у комунальних закладах, 

бюджетних установах, закладах соціальної сфери, у сфері житлово-

комунального господарства міста; 

- відшкодування з місцевого бюджету частини суми кредиту громадянам 

міста, ОСББ залученого на придбання енергоефективного обладнання, 

матеріалів; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення 

реконструкції котелень по переведенню на альтернативні види палива, 

встановлення енергоощадного обладнання; 

- встановлення індивідуального теплового пункту  за адресою вул. Павлова 

6; 

- проведення енергоаудиту об’єктів бюджетної сфери та житлових 

будинків;  

- популяризація серед населення щодо ефективного та ощадливого 

споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

- проведення заходів тижня сталої енергії; 

 - продовження співпраці з Асоціацією «Енергоефективні міста України» та 

Асоціацією міст України щодо пошуків альтернативних джерел фінансування 

енергоощадних проектів та використання найбільш енергозберігаючих 

технологій; 

- залучення грантових коштів на реалізацію заходів з енергозбереження у 

бюджетній сфері, комунальних закладах, житловому секторі. 

Очікувані результати: 

- переведення закладів бюджетної сфери на альтернативні та 

відновлювальні джерела енергії; 

- зменшення залежності бюджетної сфери від споживання газу; 

- зменшення витрат на енергоносії, та викидів СО
2
 в атмосферу. 

Ризики та можливі перешкоди: 
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- відсутність коштів на впровадження сучасних технологій з 

енергозбереження. 

 

Пріоритет 3. Подальше формування позитивного інвестиційного 

іміджу міста 

Шляхи досягнення: 

- активізації роботи щодо залучення іноземних інвесторів до розбудови 

інфраструктури міста; 

- реалізації нових інвестиційних проектів та вжиття заходів з залучення 

іноземних інвесторів до розбудови промислових об'єктів; 

- залучення компаній та венчурних фондів задля економічного 

стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, що 

сприятиме будівництву нових підприємств, спрямованих на випуск 

найсучаснішої продукції, освоєнню передових технологій; 

- продовження роботи щодо спрямування фінансових ресурсів в 

енергозберігаючі і енергоефективні інвестиційні проекти та проекти житлово-

комунального господарства; 

- залучення страхових, консалтингових та інвестиційних компаній для 

розробки заходів щодо зменшення рівня інвестиційного ризику та захисту 

інтересів суб’єктів інвестиційної діяльності в умовах роботи під впливом 

наслідків світової фінансово-економічної кризи; 

- надання науково-методичної допомоги через проведення семінарів з 

керівниками підприємств з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-

планів та їх презентацій з метою залучення інвесторів; 

- висвітлення інвестиційного та економічного потенціалу Жмеринки у 

міжнародних тематичних заходах за кордоном шляхом активізації участі у 

міжнародних форумах, семінарах, конференціях та виставках. 

Очікувані результати:  

- створення нових робочих місць; 

- збільшення надходжень до бюджету; 

- зростання обсягів виробництва продукції; 

- підвищення випуску експортно-орієнтованої продукції; 

- виконання соціальних програм. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- відсутність законодавчої підтримки притоку інвестицій; 

- підвищення вартості оренди землі для промисловості та її купівлі 

політична , економічна та фінансова  нестабільність; 

- погіршення економічних стосунків з країнами-партнерами внаслідок  

можливої зміни зовнішньо - політичного курсу; 

- уповільнення інвестиційної активності, обмеженість інвестиційних 

можливостей  підприємств; 

- згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань 

національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення 

до банківських установ. 

 

Пріоритет 4. Оптимізація діяльності малого та середнього бізнесу 

Шляхи досягнення: 
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- удосконалення системи роботи ЦНАПу у напрямку спрощення та 

прискорення процесу надання адміністративних послуг з метою створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу та впровадження європейських 

стандартів в процесі видачі документів дозвільного характеру; 

- прийняття економічно обґрунтованих регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності; 

-  укладання договорів з суб’єктами господарюванню про пайову участь у 

розвитку інфраструктури міста; 

-  залучення представників бізнесу для реалізації спільних інвестиційних 

проектів із залученням бюджетних коштів; 

-  залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі  у 

тендерах на закупівлю товарів, робіт (послуг) за державні кошти; 

- здійснення ефективних заходів з легалізації діяльності суб’єктів 

господарювання та з метою попередження або усунення випадків 

незареєстрованої діяльності, необлікованих та прихованих доходів, схем 

ухилень від оподаткування, «тіньових» коштів, недотримання роботодавцями 

вимог чинного законодавства при виплаті заробітної плати, оформлення 

трудових відносин з найманими працівниками;  

- здійснення інформаційно-консультативної підтримки малого та 

середнього підприємництва. 

Очікувані результати: 

- лібералізація та спрощення дозвільно-погоджувальних процедур завдяки 

вдосконаленню роботи Центру надання адміністративних послуг Жмеринської 

міської ради; 

-  збалансованість потреб і прагнень міської громади та суб’єктів 

підприємницької діяльності шляхом розробки та прийняття доцільних 

регуляторних актів, досягнення позитивної динаміки кількісних та якісних 

показників їх ефективності;  

- забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва майновою 

та фінансовою підтримкою; 

- збільшення рівня зайнятості та детінізації сфери діяльності малого та 

середнього бізнесу;  

- активізація інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів 

підприємництва; 

- налагодження ефективних, прозорих і регульованих відносин між 

владою та бізнесом, розвиток самоорганізації підприємців. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- недосконалість механізмів фінансової підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

- брак коштів для активної інвестиційної та інноваційної діяльності; 

- складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів;  

- низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських 

стандартів з європейськими. 

- наявність «тіньових» коштів, недотримання роботодавцями вимог 

чинного законодавства при виплаті заробітної плати, оформлення трудових 

відносин з найманими працівниками; 

- низька заробітна плата найманих працівників на підприємствах малого 

бізнесу, яка найчастіше всього знаходиться на рівні мінімальної. 
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Пріоритет 5. Продовження політики стабільності та прозорості на 

засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення 

податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання 

податкових зобов’язань  

Шляхи досягнення:  

- підвищення відповідальності головних розпорядників коштів бюджету за 

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів; 

- нарощування бюджетних ресурсів, забезпечення виконання бюджету 

міста, оптимальне наповнення його доходної частини та здійснення бюджетних 

витрат за напрямами передбаченими законодавством; 

- забезпечення надходжень коштів до цільового фонду та здійснення 

видатків відповідно до затвердженого положення; 

-  ліквідація заборгованості із податків та зборів, орендної плати за 

земельні ділянки та комунальне майно, коштів за відчужені земельні ділянки; 

- покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання; 

- підвищення реальних умов для добровільного виконання платниками 

податків вимог податкового законодавства (удосконалення порядку 

адміністрування податків і зборів, зменшення їх кількості, спрощення 

механізму обчислення платежів, уніфікація форм податкової звітності та її 

скорочення); 

- забезпечення сплати земельного податку бюджетними установами; 

- розроблення місцевих податків і зборів; 

- посилення загального бюджетного контролю; 

- реалізація заходів з запровадження дистанційного обслуговування 

казначейських рахунків бюджетними закладами міста, перехід на електронний 

(цифровий) підпис розпорядників бюджетних коштів. 

Очікувані результати: 

- раціональне використання бюджетних коштів закладами бюджетної 

сфери; 

- зменшення втрат бюджетних коштів; 

- забезпечення виконання власних повноважень органів місцевого 

самоврядування; 

- прозоре та прискорене вирішення питань по обслуговуванню платників 

податків. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- продовження кризових явищ в економіці; 

- погіршення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання; 

- незабезпечення фінансовими ресурсами надання пільг для окремих 

категорій громадян за рахунок субвенцій з державного бюджету; 

- встановлення обмеженого ліміту на проведення платежів розпорядників 

коштів та на розміщення вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в 

банківських установах. 

 

Пріоритет 6. Розвиток транспортної інфраструктури міста 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення в повному обсязі потреби господарського комплексу і 

населення в перевезеннях вантажів, пасажирів та інших транспортних 
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послугах; 

- організація безпечного, регулярного перевезення учнів, дітей з батьками 

до місць навчання і додому; 

- укладання договорів з перевізниками на проведення шкільних 

перевезень; 

- придбання, капітальний ремонт, будівництво, встановлення, 

облаштування автобусних зупинок та під’їзних шляхів до них; 

- облаштування, капітальний та поточний ремонт, будівництво, 

реконструкція об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури міста; 

- розширення мережі автобусного сполучення по місту; 

- укладання із забудовниками договорів щодо участі в розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;  

- проведення робіт по капітальному та поточному ремонту дорожньої та 

вуличної мережі, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього 

руху, нанесення дорожніх розміток; 

- створення умов для доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів соціально-культурного призначення, приміщень 

державних установ, приміщень по наданню адміністративних, 

муніципальних, комунальних послуг; 

Очікувані результати: 

- створення умов безпечного руху автотранспортних засобів та інших 

учасників дорожнього руху; 

- забезпечення безпечних умов для транспортного сполучення по місту, 

забезпечення розвитку транспортної та соціальної інфраструктури; 

- забезпечення надходжень коштів пайової участі до бюджету розвитку 

міста. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- обмеженість у фінансових ресурсах на відновлення дорожнього покриття, 

ремонту тротуарів, дворів; 

- обмеженість у фінансових ресурсах на відновлення інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста. 

 

Пріоритет 7.  Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та 

транскордонного співробітництва . 

Шляхи досягнення:  

- розробка пропозицій щодо ініціатив міжнародного характеру і заходів, 

спрямованих на активізацію співпраці міста з відповідними суб'єктами або 

адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав і 

міжнародними організаціями; 

- здійснення підготовки проектів угод, договорів, меморандумів, 

протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин; 

- налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з 

органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими 

установами, іншими організаціями іноземних держав; 

- забезпечення протокольних заходів під час візитів у місто представників 

іноземних держав та міжнародних організацій; 

- організація прийомів делегацій партнерів іноземних держав у рамках 

діючих та планованих угод або виконавчих протоколів, а також візитів 
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делегації міста Жмеринки до регіонів іноземних держав; 

- розробка із залученням незалежних експертів, подання та супровід 

проектів транскордонного співробітництва відповідно до пріоритетів і заходів, 

визначених програмами міжнародної технічної допомоги; 

- організація та здійснення заходів промоційного характеру з метою 

популяризації міста  за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу 

Жмеринки. 

Очікувані результати:  

- залучення додаткових коштів у розвиток міста, забезпечення системного 

підходу до розроблення галузевих та “дзеркальних” проектів; 

- розробка й погодження в установленому порядку програм перебування 

делегацій, груп чи окремих представників іноземних держав у частині, що 

стосується міста; 

 - організація протокольних заходів під час проведення зустрічей з 

керівництвом Жмеринської міської ради;  

- організація роботи щодо розповсюдження інформації про місто за 

кордоном з метою популяризації Жмеринки та формування міжнародного 

позитивного іміджу України; 

- налагодження й розвиток міжнародних та міжрегіональних контактів 

міста Жмеринки;  

- розробка й реалізація на території Жмеринки заходів, пов'язаних із 

залученням міжнародної технічної допомоги та сприяння залученню в 

економіку міста іноземних інвестицій;  

- сприяння поширенню інформації з питань європейської інтеграції; 

- реалізація заходів із співпраці з закордонними українцями; 

- здійснення заходів щодо співпраці із закордонними українцями й 

трудовими мігрантами. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- політична , економічна та фінансова  нестабільність; 

- кризові явища в світовій та національній економіці, різкі коливання на 

валютному ринку; 

- погіршення економічних стосунків з країнами-партнерами внаслідок  

можливої зміни зовнішньо - політичного курсу; 

- уповільнення інвестиційної активності, обмеженість інвестиційних 

можливостей підприємств; 

- недофінансування проектів з місцевих, обласного та Державного 

бюджетів, внаслідок чого заходи можуть бути виконані  частково або  не 

виконані взагалі. 

 

В сфері природокористування та життєдіяльності людини 

 

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки  

Шляхи досягнення: 

- залучення бюджетних, грантових та позабюджетних коштів на реалізацію 

заходів з збереження навколишнього природного середовища, зменшення 

викидів забруднюючих речовин, СО
2 
в атмосферу; 

- продовження реалізації проекту з будівництва мереж каналізації 

мікрорайону «Корчівка» з підключенням їх до міських каналізаційних 
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мереж та будівництва КНС по вул. Шевченко; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ОСК 

«Сідаво» з підходящим напірним колектором м. Жмеринка; 

- створення смуги із зелених насаджень для захисту від загазованості та 

шуму вздовж центральних вулиць міста (Барляєва, Київська, Магістральна, 

Франко); 

- проведення інвентаризації зелених насаджень у місті; 

- проведення посадки зелених насаджень взамін видалених та створення 

нових зелених зон у місті; 

- здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану струмків 

та водойм; 

- покращення стану збирання та утилізація небезпечних промислових 

відходів; 

- підготовка регулярних публікації з пропаганди екологічних знань та 

вивчення природоохоронного законодавства, створення екологічних кабінетів у 

навчальних закладах міста; 

- реалізація заходів з облаштування притулку для бездомних тварин. 

Очікувані результати: 

- поліпшення екологічної ситуації на території мікрорайонів  «Корчівка» та 

«Заріччя»; 

- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища 

шляхом зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє 

середовище,  

- безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами; 

- здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки; 

- покращення освіченості громадян міста з питань екологічної безпеки та 

природоохоронного законодавства. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- велика вартість екологічних програм. 

 

Пріоритет 2. Раціональне використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів 

Шляхи досягнення  

- вивчення та ознайомлення з методом роздільного збирання твердих 

побутових відходів; 

- реалізація заходів по зменшення витоку забруднюючих речовин, 

задимленості міського сміттєзвалища, виготовлення проектно-кошторисної 

документації на проведення його рекультивації та обваловки;  

- облаштування існуючих контейнерних майданчиків та створювання 

нових, ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- сприяння створенню об’єктів поводження з відходами; 

- участь в екологічних програмах, залучення грантових та екологічних 

коштів для проведення екологічних заходів; 

- ремонт під’їзних шляхів на міському сміттєзвалищі; 

- проведення роз’яснювальної роботи з населенням, школярами щодо 

поводження з побутовими відходами, їх роздільного збирання; 

Очікувані результати: 

- забезпечення належного санітарного стану міського 
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сміттєзвалища, підвищення його експлуатаційних якостей; 

- забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та 

видалення відходів; 

- дотримання правил екологічної безпеки при поводжені з ТПВ; 

- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- відсутність роздільного збирання сміття; 

- відсутність дієвих механізмів переробки ТПВ. 

 

Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері захисту населення 

і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій, та заходів у галузі 

оборонної роботи.  

Шляхи досягнення: 

- приведення у належний технічний стан сховищ для захисту населення у 

разі надзвичайних ситуацій; 

- проведення навчання населення міста, фахівців підприємств, установ, 

організацій у сфері цивільного захисту правилам запобігання та реагування на 

виникнення надзвичайних ситуацій;  

- продовження роботи по забезпеченню населення міста засобами 

індивідуального захисту;  

- забезпечення проведення інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту населення міста; 

- облаштування міського навчально-консультаційного пункту навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

наглядними засобами та сучасною учбово-методичною літературою для 

якісного проведення занять; 

- сприяння організації призову громадян на строкову військову та 

альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації; 

- організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною 

підготовкою та цивільним захистом населення; 

- забезпечення роботи призивних комісій, матеріально-технічне та медичне 

забезпечення, забезпечення автомобільним транспортом для доставки 

призовників та мобілізованих на медкомісію, обласний збірний пункт, у 

військові частини;   

- сприяння організації виробництва і поставкам у військові частини, 

об’єднаному міському військовому комісаріату підприємствами та 

організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, 

послуг, енергоресурсів; 

Очікувані результати: 

- забезпечення своєчасного реагування на виникнення надзвичайних 

ситуацій, навчання населення діям під час загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- захист населення від можливого хімічного, радіаційного забруднення, 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення міста; 

- вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи під час навчань 

населення; 

- мінімізація можливих збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 

- покращення роботи в організації призову громадян на строкову 
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військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації; 

Ризики та можливі перешкоди: 

- несвоєчасне і необ’єктивне доведення  до мешканців міста інформації про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру; 

- можливість отримання населенням міста отруєння в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій на залізниці та хімічно-небезпечному об’єкті.  

 

В сфері розвитку громадянського суспільства 

 

Пріоритет 1. Забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток 

свободи слова і думки. 

Шляхи досягнення: 

- інформування населення міста про діяльність органів місцевого 

самоврядування на офіційному веб-сайті Жмеринської міської ради, у місцевих 

засобах масової інформації, під час проведення зборів громадян на кварталах; 

- створення єдиного громадського центру; 

- залучення жмеринчан до суспільно-політичних процесів; 

- фінансування самоврядних та делегованих повноважень органів 

місцевого самоврядування, забезпечення та оновлення їх матеріально-технічної 

бази; 

- фінансова підтримка місцевих засобів масової інформації, збільшення 

обсягів друкованої, теле- та аудіо продукції, полегшення доступу до неї 

малозабезпечених верств населення; 

- спрямування діяльності міської влади на максимальне забезпечення 

свободи слова та інформаційної діяльності, розширення можливостей місцевої 

політики і захисту засобів масової інформації та журналістів;  

- створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку 

громадянського суспільства, сприяння проведенню громадської експертизи 

доступу до публічної інформації; 

- реалізація заходів з легалізації ліцензійного програмного забезпечення в 

бюджетній сфері; 

- забезпечення технічного переоснащення сесійної зали міської ради 

засобами аудіо та відео запису та відтворення для проведення презентацій, 

конференцій; 

- забезпечення відкритості у діяльності міської ради, встановлення в 

сесійній залі обладнання для проведення он-лайн трансляцій сесій міської ради; 

- встановлення в приміщення міської ради інформаційних моніторів 

(телевізорів) для забезпечення прямої трансляції засідань виконкому та сесій 

міської ради. 

Очікувані результати: 

- впровадження ліцензійного програмного забезпечення в бюджетній 

сфері; 

- досягнення взаєморозуміння та підтримки державної політики з 

представниками громадськості та органів самоорганізації населення, 

конкретних дій міської влади щодо соціально-економічного розвитку міста; 

- налагодження зворотного зв’язку з громадянами міста, які 
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вносять конструктивні пропозиції щодо забезпечення життєдіяльності громади; 

- створення в місті мікроклімату взаєморозуміння між мешканцями міста, 

що належать до різних громадських організацій, рухів та релігійних конфесій. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- зменшення кількості інститутів громадського суспільства; 

- нестабільна політична ситуація в Україні. 

 

Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка 

сім’ї, як основи суспільства. 

Шляхи досягнення: 

- підтримка багатодітних сімей через надання адресної матеріальної 

допомоги; 

-  формування національних сімейних цінностей з питань здорового 

способу життя та культури сімейних стосунків;  

- популяризація сімейного життя в багатодітній родині; 

- підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про 

проблеми багатодітної, малозабезпеченої, кризової сім’ї та сім’ї, в якій 

виховується дитина-інвалід, шляхом проведення інформаційно-просвітницької 

роботи місцевими ЗМІ; 

- забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей з багатодітних та 

малозабезпечених родин; 

- сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; 

- сприяння зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді; 

- проведення заходів з профілактики соціально-небезпечних хвороб, 

немедичного вживання наркотичних засобів, тютюнопаління, зловживання 

алкогольними напоями; пропагувати змістовне дозвілля та безпечну поведінку; 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня та якості життя багатодітних сімей міста Жмеринки; 

- підвищення зацікавленості місцевих роботодавців у наймі на роботу або 

направленні на навчання з подальшим працевлаштуванням місцевої молоді; 

- щорічно оздоровлювати не менше 80% дітей з багатодітних родин за 

кошти державного та місцевого бюджетів;  

- збільшення чисельності молоді, залученої до діяльності в дитячих та 

молодіжних громадських організаціях;  

- підвищення рівня громадської активності молоді міста, зміцнення 

патріотичних настроїв та почуття гордості за місто, в якому ти живеш.  

Ризики та можливі перешкоди: 

- відсутність чи часткове фінансування молодіжних програм. 

 

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне 

забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави.  

Шляхи досягнення: 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на виявлення і 

припинення корупційних діянь, отримання незаконної вигоди (хабар), 

інших зловживань посадовими і службовими особами органів влади та 

місцевого самоврядування; 

- виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєзапасів та вибухівки, 

проявів сепаратизму, попередження диверсій і терористичних 
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актів на території міста; 

- забезпечення громадського порядку і безпеки громадян, профілактична 

робота щодо безпеки дорожнього руху, недопущення реалізації на 

території міста недоброякісної продукції тваринного походження; 

- забезпечення відео фіксації стану громадського порядку в місцях 

масового відпочинку в центральній частині міста, встановлення веб-камер відео 

спостереження на приміщенні виконавчого комітету та інших будівлях; 

- реалізація спільних заходів з ліквідації стихійної торгівлі, формування 

громадських загонів з охорони громадського порядку; 

- надання підтримки громадським формуванням у забезпеченні ними 

громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним 

проступкам і злочинам на території міста; 

- застосування у закладах торгівлі та ресторанного господарства, які 

працюють у вечірній та нічний час, відео спостереження, укладання 

трьохсторонніх угод про партнерство з охорони громадського порядку між 

міською владою, відділом внутрішніх справ та керівником торговельного 

закладу та закладу ресторанного господарства. 

Очікувані результати: 

- покращення стану охорони громадського порядку, забезпечення безпеки 

та захисту  громадян від злочинних посягань на території міста. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- відсутність системної співпраці з правоохоронними та контролюючими 

органами в питаннях боротьби з стихійною торгівлею та охороню 

правопорядку. 

 

Пріоритет 4. Залучення громадських організацій до розробки програм 

з комплексного розвитку міста. 

Шляхи досягнення: 

- розробка та реалізація програм надання фінансової підтримки 

громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів, для 

покриття видатків на оренду приміщень та підтримки діяльності громадських 

організацій інвалідів і ветеранів; 

- реалізація заходів та проектів з озеленення міста, покращення 

транспортної та інженерної інфраструктури, благоустрою місць проведення 

масових заходів, встановлення пам’ятних знаків та скульптурних споруд; 

- виготовлення рекламної, презентаційної друкованої та відео продукції 

про інвестиційний, культурний, туристичний потенціал міста, а також 

друкованої продукції до професійних, державних та пам’ятних дат; 

- проведення конкурсів з прикрашання фасадів торгівельних закладів, 

залучення органів самоорганізації населення до благоустрою житлових 

кварталів, виготовлення та придбання сувенірної продукції; 

- поглиблення партнерських відносин з містами обласного значення; 

- проведення міських заходів за участю політико-консультативної та 

громадської рад; 

- створення механізмів фінансової підтримки громадських організацій; 

Очікувані результати: 

- покращення іміджу міста; 

- покращення благоустрою міста, організація змістовного дозвілля 
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жителів та гостей міста.  

Ризики та можливі перешкоди: 

- зміна пріоритетів розвитку міста пов’язана з подіями на сході України; 

- зміна внутрішньої та зовнішньої політики держави. 

 

Пріоритет 5 Виховання патріотизму в широких верствах суспільства. 

Шляхи досягнення: 

- проведення загальноміських заходів з патріотичного виховання молоді в 

навчальних закладах міста; 

- організація за участі молоді зустрічей: з вдовами загиблих воїнів, воїнами 

– інтернаціоналістами, з учасниками бойових дій, ветеранами,  представниками 

Збройних Сил, правоохоронних органів, з чорнобильцями, з творчими людьми, 

з волонтерами, представниками громадських і благодійних організацій тощо; 

- відродження та розвиток українського козацтва, як важливої громадської 

сили військово-патріотичного виховання молоді; 

- надання фінансової та матеріальної підтримки військовим частинам, за 

переліком визначеним облдержадміністрацією, для проведення капітального 

ремонту будівель та облаштування приміщень для розміщення 

військовослужбовців; 

- сприяння волонтерському руху, підтримка сімей захисників, які 

перебувають в зоні АТО; 

- реалізація заходів по зміцненню національної гідності, почуття 

патріотизму, підготовки молоді до військової служби та служби за контрактом  

в Збройних Силах України; 

- розвиток на території міста молодіжних рухів, які сприяють мотивації 

дітей до військової служби («скаути», «пластуни» тощо); 

- об’єднання зусиль органів державного управління та місцевого 

самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо 

національно-патріотичного виховання. 

Очікувані результати: 

- набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та 

культурних надбань українського народу; 

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, 

на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків 

культурної спадщини; 

- збереження та розвиток почуття патріотизму  у населення міста, яке 

сформувались у суспільстві під час Революції Гідності; 

- забезпечення виконання доведених області завдань щодо мобілізації та 

призову на військову службу; 

Ризики та можливі перешкоди: 

-  дестабілізація політичного, економічного та соціального середовища в 

країні. 
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Пріоритет 6 Реалізація заходів щодо сприяння проведенню 

децентралізації влади. 

Шляхи досягнення: 

- проведення заходів з обговорення змін до Конституції України щодо 

децентралізації державної влади на зборах, сходах громадян, на зустрічах з 

представниками політичних партій, громадських організацій, на підприємствах, 

установах та організаціях; 

- проведення громадських обговорень пропозицій ініціативних груп 

територіальних громад щодо об’єднання навколо міста Жмеринка; 

 - участь у грантових проектах, проектах які реалізуються із залученням 

коштів державного фонду регіонального розвитку з питань соціально-

економічного розвитку об’єднаних територій; 

Очікувані результати: 

- залучення громади міста до прийняття рішень щодо розширення меж 

населеного пункту та збільшення розміру територіальної громади; 

- залучення додаткових фінансових ресурсів на вирішення проблемних 

питань територіальної громади; 

- оптимізація бюджетних витрат на утримування апарату управління 

місцевою владою, збільшення бюджетного фінансування власних та 

делегованих повноважень. 

Ризики та можливі перешкоди: 

- неприйняття громадою рішення щодо об’єднання територіальних 

громад; 

- дестабілізація політичного, економічного та соціального середовища в 

країні. 
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Перелік                                                                                              Додаток 

2.1 



інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2016 році  

за рахунок коштів Державного бюджету  

 

№

 

п/

п 

Найменува

ння об’єкта та його 

місцезнаходження, 

вид робіт 

Р

ік 

почат-

ку і 

закінче

ння 

П

роект-

тна 

потуж-

ність, 

відповід

них 

одиниць 

Кош

торисна 

об’єкта, тис. 

гривень 

Обсяг фінансування у 2016 році (тис. 

гривень): 

Ф

ор-ма 

влас-

ності 

Проект 

У

веден-

ня в 

експлу

атацію 

у 2016 

році, 

відпові

дних 

одиниц

ь 

Відповідність 

об’єкта регіональним 

стратегіям розвитку, 

документам економічного 

і соціального розвитку 

держави, регіону, 

державним цільовим 

програмам, пріоритетам 

регіон. стратегій розвитку 

у

сього 

З

алишок 

на 

0

1.01.201

6 

У

сього 

в тому числі за рахунок 

Найм

енування 

експертної 

організації, 

дата, № 

експертизи 

Д

ата 

затве

рдже

ння 

та 

найм

енува

ння 

відпо

відно

го 

орган

у 

держ

авної 

влади 

Д

ержавного 

бюджету 

М

ісцевого 

бюджету 

Ін

ших 

джерел 

фінансува

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 
12 

1

3 

1

4 
15 

1 

«Жмеринк

а- чисте місто» 

(закупівля 

сміттєвозу ВЛІВ 

типу медіум на 

шасі МАЗ-5337) 

2

016 

1

 шт.,  

1

8 куб.м. 

1

600 

1

600 

16

00 

1

430 

1

60 

1

0 

к

омуна

льна 

Не 

потребує 

розробки 

проектно -

кошторисної 

документації- 

- - 

відповідає 

Стратегії 

збалансованого 

регіонального розвитку 

Вінницької області на 

період до 2020 року. 

«І Розвиток 

інфраструктури та 

інвестицій.  

Захід 

«Забезпечення 

належного санітарного 

стану та благоустрою 

території населених 
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пунктів області»» 
 

2 

«Реконстр

укція 

загальноосвітньої 

школи-інтернат 

І-ІІст. під 

дитячий садок –

яслі» 

2

016 

 

1

40 

місць 

1

4026 

1

4026 

90

40,629 

 

8

684,018 

 

3

56,611 

 

- 

к

омуна

льна 

Замовн

ик  

проектн

о-кошторисної  

документації 

управлі

ння 

капітального 

будівництва 

облдерж

адміністрації    

- - 

відповідає Державної 

стратегії регіонального 

розвитку на період до 

2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 

серпня 2014 року № 385, 

Ціль 2 «Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція і просторовий 

розвиток», операційна 

ціль «Модернізація 

системи освіти» 

Завдання: 

розбудова мережі 

дошкільних навчальних 

закладів, підвищення 

рівня охоплення дітей 

відповідного віку 

дошкільною освітою 

 Всього: 

2

016-

2017 

- - - 
15

626,764 

1

3958.001 

1

658.763 
- 

к

омуна

льна 

- - -                   -«- 

 
у тому 

числі: 
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Форма  ОПЕСРР                                                                                                                                                                                                                                          

Додаток 2  

 ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ                                                         

    ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.ЖМЕРИНКА НА  2016 РІК 

 

Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

Розвиток основних сфер економічної діяльності      

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - 

всього 

ти

с. грн. 
25

771,9 

2

5800 

28

916 

112 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на 

душу населення 

гр

н. 
72

8,6 

7

29,4 

81

7,5 

112 

Індекси промислової продукції за основними видами 

діяльності - всього  

% 15

1,6 

1

00,1 

10

0,7 

Х 

Добувна промисловість  % - - - Х 

у тому числі:  - - -  

добування паливно-енергетичних корисних копалин  % - - - Х 

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних  % - - - Х 

Переробна промисловість % - - - Х 

у тому числі:  - - -  

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів  

% - - - Х 

легка промисловість % - - - Х 
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Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

виробництво деревини та виробів з деревини % - - - Х 

целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа % - - - Х 

хімічна та нафтохімічна промисловість % - - - Х 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів % - - - Х 

металургійне виробництво та виробництво готових металевих 

виробів 

% - - - Х 

машинобудування % 15

1,6 

1

00,1 

10

0,7 

Х 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води  % - - - Х 

Показники рівня життя       

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  гр

н. 
33

31 

3

620 

40

50 

111,

9 

      

Показники розвитку споживчого ринку      

Обсяги обороту роздрібної торгівлі - підприємств юридичних 

осіб 

мл

н. грн. 
15

4,3 

1

70,8 

19

5,9 

114,

7 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств юридичних 

осіб на одну особу  

гр

н. 
43

62,5 

4

829,0 

55

38,6 

114,

7 

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної торгівлі 

підприємств юридичних осіб (у порівняних цінах) 

 

% 
12

5,0 

1

11,0 

11

5,0 

Х 

Обсяги реалізованих послуг мл 54 5 56 102,
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Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 
н. грн. 8,7 50,0 5,0 7 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 12

4,9 

1

00,2 

10

2,7 

102,

7 

      

Населення та ринок праці      

Середньорічна чисельність наявного населення  чо

л.. 
34

,5 

3

5,4 

35

,3 

99,7 

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70 

років 

-«- 11

,2 

1

0,5 

10

,6 

101,

0 

      

Інвестиційна діяльність      

Обсяг капітальних інвестицій:      

у фактичних цінах 
мл

н. грн. 

34

,0 

2

7,0 

32

,0 

118,

5 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % 
67

,6 

6

1,1 

10

2,2 

- 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому 

підсумку - всього
1
 

ти

с. дол. 

США 

91

1,6 

1

100 

13

00 

118,

1 

                                           
1
 Надати пояснювальну записку, в якій обов`язково вказати які інвестиційні проекти  

 здійснюються, або будуть здійснені за рахунок іноземного капіталу 
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Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

у % до попереднього року % 61

,3 

1

20,7 

11

8,1 

- 

Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку 

року 

ти

с. дол. 

США 

-

574,5 

+

188,4 

+2

00 

- 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення 
„ 

26

,0 

3

1,1 

36

,7 

118,

0 

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:      

промисловість „ - - - Х 

сільське господарство „ - - -  

будівництво „ - - - Х 

торгівля „ 91

1,6 

1

100 

13

00 

118,

1 

транспорт „ - - - - 

фінансова діяльність „ - - - - 

операції з нерухомістю „ - - - - 

Житлово-комунальне господарство      

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги 

у житлово-комунальному господарстві 

ти

с.грн. 
55

0 

5

20 

52

0 

100 

Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за 

житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року  

% -

13,4 

-

5,5 

- Х 
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Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у 

житлово-комунальному господарстві 

 23

00 

2

000 

20

00 

100 

Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості за 

житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року 

% -

1,5 

-

13,0 

-

5,0 

Х 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги мл

н. грн. 
4,

7 

5

,2 

5,

0 

96,1 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 92

,1 

1

00 

10

0 

100 

Рівень оплати населенням і бюджетними установами 

спожитого природного газу 

% 10

0 

1

00 

10

0 

100 

Рівень оплати населенням і бюджетними установами спожитої 

електроенергії 

%     

      

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери      

за рахунок усіх джерел фінансування:      

Загальна площа житла ти

с. кв. м 
3,

2 

3

,5 

3,

7 

105,

7 

Середні навчальні заклади уч. 

місць 
- - -  

Дошкільні  заклади освіти міс

ць 
- - - - 
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Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

Лікарні лі

жок 
- - - - 

Амбулаторно-поліклінічні заклади від

від. за 

зміну 

- - - - 

Водопровід км - - - - 

Каналізація км - 3

,7 

- - 

Теплопостачання км - - - - 

Газові мережі км - - - - 

Розвиток малого підприємництва      

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 

од

ин. 
55 5

8 

60 105 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької 

діяльності – фізичних осіб 

од

ин. 
23

37 

1

990 

19

90 

100 

Темп зростання (зменшення) зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб, у відсотках до 

попереднього року 

% 81

,1 

8

5,2 

- Х 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької 

діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення 

од

ин. 
66

2 

5

64 

56

4 

100 

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції %    Х 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток %    Х 
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Показники 
Од

иниця 

виміру 

20

14 рік 

зві

т 

2

015 рік 

о

чікув. 

20

16 рік 

прогноз 

2016 

рік прогноз 

у % 

до 

очік. 

вик. 

2015 

року 

1 2 3 4 5 6 

Частка малих підприємств, які одержали збиток %    Х 

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної 

діяльності до оподаткування 

ти

с. грн. 
    

у тому числі:      

прибуток ти

с. грн. 
    

збиток ти

с. грн. 
    

Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого 

підприємництва 

ти

с. грн. 
14

704,6 

150

00,0 

15

500,0 

103,

3   

 

Питома вага надходжень від  діяльності малого 

підприємництва в загальних надходженнях до місцевого бюджету 

% 15

,2 

1

7,8 

18

,0 

Х 

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за 

рахунок районного та міського бюджетів 

 

ти

с. грн. 

- - - - 
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Додаток 4  

до програми економічного і 

соціального розвитку міста на 2016 рік 

 

Проведення загальноміських заходів, 

спрямованих на підтримку та розвиток місцевого самоврядування 

у 2016 році 

 

№

 з/п 
Назва видатків 

Сума, 

тис.грн. 

1.  Членство в Асоціації міст України та громад у 

2016 році 
8,9 

2.  Членство в Асоціації «Енергоефективні міста 

України» у 2016 році  
2,0 

3.  Придбання результатів статистичних 

спостережень 
3,0 

4.  Кошти на забезпечення діяльності конкурсного 

комітету на право здійснення таксоперевезень 
3,4 

5.  Транспортне обслуговування обласних заходів, 

призиву юнаків до лав Збройних сил, мобілізаційних 

заходів  

71,3 

6.  Встановлення веб-камер відео спостереження на 

приміщенні виконавчого комітету та інших будівлях для 

забезпечення відео фіксації стану громадського порядку 

в місцях масового відпочинку в центральній частині 

міста (площа Миру та сквер біля «Дерева кохання»); 

50,0 

7.  Інші видатки пов’язанні з виконанням власних та 

делегованих повноважень 
50,0 

8.  Проведення заходів Тижня сталої енергії 7,2 

 Всього 195,8 

 

 

 

 


