НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Нова Ушиця

№

57/2020-р

Про
підсумки
соціальноекономічного розвитку району за
2019 рік

На підставі статей 6, 17, 35, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», за результатами аналізу на засіданні колегії районної державної
адміністрації підсумків соціально-економічного розвитку району за 2019 рік
(інформація додається):
1. Відзначити, що протягом 2019 року районною державною
адміністрацією та органами місцевого самоврядування вжито необхідних
заходів щодо впровадження економічних реформ у районі, забезпечення його
комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення.
2. Відділу фінансів районної державної адміністрації, рекомендувати
Новоушицькій державній податковій інспекцією Дунаєвецького управління
Головного управління Державної податкової служби України в області,
виконкомам селищної та сільських рад забезпечити:
2.1. Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та ефективне
використання бюджетних коштів.
2.2. Збалансування місцевих бюджетів, не допущення заборгованості з
виплати заробітної плати, оплати за спожиті енергоносії.
3. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації забезпечити вчасне та в повному обсязі призначення та виплату
всіх видів соціальних допомог та субсидій для придбання скрапленого газу та
твердого палива, а також надання субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг.

2

4. Сектору містобудування, архітектури та державної реєстрації районної
державної адміністрації спільно з виконкомом селищної ради активізувати
роботу щодо:
4.1. Виготовлення проектно-кошторисних документацій для переведення
котелень закладів соціальної сфери району на альтернативні види палива.
4.2. Сприяння самоорганізації мешканців житлових будинків в об’єднання
співвласників багатоквартирних житлових будинків.
5. Сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами райдержадміністрації спільно з виконкомами
селищної та сільських рад вжити дієвих заходів щодо забезпечення
накопичення матеріальних цінностей місцевих матеріальних резервів,
необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема, паливномастильних та будівельних матеріалів відповідно до затверджених
номенклатур.
6. Сектору освіти, культури, молоді та спорту районної державної
адміністрації, рекомендувати селищній та сільським радам продовжити роботу
зі створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання
малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації.
7. Службі у справах дітей районної державної адміністрації:
7.1. Контролювати дотримання житлових та майнових прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
7.2. Здійснювати заходи
безпритульності серед дітей.

щодо

запобігання

бездоглядності

і

7.3. Тримати на контролі створення умов для реалізації права дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання у сім’ї, шляхом
вчасного встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення.
8. Рекомендувати:
8.1. Новоушицькій державній податковій інспекції Дунаєвецького
управління Головного управління Державної податкової служби України в
області вжити заходів для скорочення податкового боргу з податків, що
надходять до державного та місцевого бюджетів.
8.3. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства
«Новоушицька центральна районна лікарня» Новоушицької районної ради:
8.3.1. Вживати заходів щодо покращення матеріально-технічної бази
медичного закладу.
8.3.2. Реалізовувати заходи, передбачені
центральної районної лікарні на 2019-2021 роки.

перспективним

планом
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8.3.3. Здійснювати поетапну роботу щодо завершення автономізації
закладу охорони здоров’я.
8.4. Виконавчому комітету Новоушицької селищної ради:
8.4.1. Спільно з головним лікарем комунального некомерційного
підприємства «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Новоушицької селищної ради:
тримати на контролі надання медичної допомоги пільговим категоріям
населення та забезпечувати належну організацію роботи з раннього і
своєчасного виявлення туберкульозу та онкологічних захворювань;
вживати заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази
сільської медицини району.
8.4.2. Посилити роботу щодо надання соціальних послуг незахищеним
верствам населення.
8.5. Виконавчим комітетам селищної та сільських рад:
8.5.1. Оновити інформаційні матеріали про інвестиційний потенціал
громад.
8.5.2. Активізувати роботу з питань легалізації трудових відносин і
виплати заробітної плати, підвищення її рівня на підприємствах, установах,
організаціях.
8.5.3. Забезпечити розроблення (оновлення) містобудівної документації.
8.5.4. Спільно з Відділом Держгеокадастру в районі забезпечити
виготовлення правовстановлюючих документів на право користування землею,
яка закріплена за закладами соціальної сфери.
8.5.5. Вжити заходів для забезпечення сільського населення товарами
першої необхідності в населених пунктах, в яких відсутнє торговельне
обслуговування.
8.5.6. Забезпечувати раннє виявлення, облік та здійснення соціальної
роботи з різними категоріями сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації.

Голова адміністрації

Юрій ТАНАСІЙЧУК

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
27.02.2020 № 57/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2019 рік
Пріоритетними напрямками розвитку району залишаються впровадження
реформи децентралізації, реформування медицини та освітньої галузі, розвиток
промислового потенціалу району, її інфраструктури, широке залучення
інвестицій в економіку Новоушиччини.
Протягом 2019 року райдержадміністрацією з спільно з органами
місцевого самоврядування проводилася цілеспрямована робота для
забезпечення зростання економіки Новоушиччини та вирішення проблемних
питань у всіх галузях господарського комплексу району.
В районі триває реформа децентралізації. На сьогодні до складу
Новоушицького району входить 59 населених пунктів, які об’єднані у
Новоушицьку об’єднану селищну територіальну громаду (1 смт, 1 селище, 51
село) і 3 сільські ради (6 сіл).
Протягом 2019 року на реалізацію інвестиційних проектів соціальноекономічного розвитку до району надійшло субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам в розмірі 5 млн. грн, у тому числі: до районного бюджету –
1,5 млн. грн, до бюджету ОТГ – 3,5 млн. грн. На формування інфраструктури
Новоушицької об’єднаної територіальної громади у 2019 році спрямовано
субвенції з державного бюджету в розмірі 9,3 млн. грн. З Державного фонду
регіонального розвитку до бюджету ОТГ надійшло 5,7 млн. грн. На
будівництво Глібівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у
2019 році з державного бюджету виділено 4,8 млн. грн.
За підсумками 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів району
надійшло податків, зборів без врахування міжбюджетних трансфертів на суму
79,2 млн. грн, що становить 97,7 % до уточнених річних призначень (план 81
млн. грн). Темп росту до 2018 року становить 11,4 % (8,1 млн. грн). В
середньому по району на одного жителя припадає 2,9 тис. грн доходів
загального фонду бюджету (середній показник по області – 5,5 тис. грн).
Протягом 2019 року промисловими підприємствами району вироблено
продукції на суму 303,8 млн. грн, що склало 110,8 % до 2018 року.
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64,5 % від усієї виробленої промислової продукції району – це продукція,
яка вироблена приватним підприємством «Дживальдіс». Протягом 2019 року
підприємством вироблено продукції на суму 195,9 млн. грн.
Приватним підприємством вироблено 447 т масла вершкового, 737 т
сметани, 77 т сиру кисломолочного, 2598 т кефіру, 238 т сирної фруктової
продукції, 12 т казеїну та 6404 т цільномолочної продукції.
Промисловим підприємством Новоушицький хлібокомбінат ТОВ
«Агробізнес» протягом 2019 року вироблено продукції на суму 78,4 млн. грн,
що склало 110,7 % до попереднього року.
Підприємством вироблено 1121 т пшеничного хліба, 653 т хліба житньопшеничного, 2099 т булочних виробів та 278 т здобних виробів.
Загальний
обсяг
електричної
енергії
виробленої
сонячними
електростанціями у 2019 році склав 9,5 млн. кВт/год (на 20 % більше 2018
року), в тому числі підприємством з виробництва електроенергії з енергії сонця
ТОВ «Екотехнік – Нова Ушиця» – 5,9 млн. кВт/год. Двадцяти трьома
приватними домогосподарствами вироблено електричної енергії 231,1 тис.
кВт/год, що в 3 рази більше попереднього року.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю
населення за 2019 рік складає 11,2 тис. грн, що на 1,3 тис. грн більше
попереднього року (в середньому по області розрахунково – 34,4 тис. грн).
За 2019 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено
валової продукції на 226,2 млн. грн.
Господарствами всіх категорій проведено збирання зернових культур на
площі 15472 га, намолочено 111 тис. т, урожайність – 72 ц/га.
Проведено 100 % виплату орендної плати за земельні паї. Всього
виплачено 81 млн. грн, в тому числі коштами – 48,2 млн. грн, видано 7,5 тис. т
зерна на суму 31,2 млн. грн, іншої продукції – на 1,6 млн. грн. Середній розмір
орендної плати становить 11,2% нормативно-грошової оцінки землі (2018 року
– 8,98, середній відсоток в області – 10).
У 2019 році придбано сільськогосподарської техніки на 22,8 млн. грн.
За рахунок коштів субвенції державного бюджету на формування
інфраструктури Новоушицької ОТГ в сумі 9,3 млн. грн проведено:
капітальний ремонт тротуару в парку в смт Нова Ушиця (1,4 млн. грн);
реконструкцію частини площі по вул. Подільській в смт Нова Ушиця (1,4
млн. грн);
будівництво артезіанської свердловини в с. Шелестяни (1 млн. грн);
реконструкцію вуличних мереж освітлення в с. Браїлівка (0,3 млн. грн);
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закупівлю спецтехніки (автосамоскид) та спецобладнання
комунального підприємства ГП «Комунальник (3,44 млн. грн);

для

придбання спецобладнання
«Водоканал» (0,1 млн. грн);

ГП

для

комунального

підприємства

завершено капітальний ремонт вулиці Літнівецька в с. Каскада (1,66 млн.
грн).
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (5,7 млн.
грн):
завершено капітальний ремонт будівлі корпусу № 1 Новоушицького НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1, гімназія» (3,7 млн. грн);
розпочато капітальний ремонт будівлі гуртожитку Новоушицького НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1, гімназія» (2 млн. грн).
Постановою Кабінету Міністрів України Новоушицькій об’єднаній
територіальній громаді на будівництво Глібівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини надано субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості. Протягом 2018-2019 років роботи
проведені на загальну суму 7,7 млн. грн (відповідно за рахунок коштів
державного бюджету – 7 млн. грн, місцевого бюджету – 0,7 млн. грн). В тому
числі у 2019 році проведено робіт на загальну суму 5,2 млн. грн (для
завершення будівництва у 2020 році необхідно 488 тис. грн: 372 тис. грн з
державного та 116 тис. грн з місцевого бюджетів).
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України надано субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій: Новоушицькій об’єднаній
територіальній громаді в розмірі 3,5 млн. грн, Новоушицькому району – в
розмірі 1,5 млн. грн.
За рахунок коштів субвенцій у 2019 році проведено:
капітальний ремонт харчоблоку Новоушицької ЦРЛ (694 тис. грн);
капітальний ремонт харчоблоку Зеленокуриловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
(306 тис. грн);
будівництво мереж вуличного освітлення в с. Зелені Курилівці та
с. Пижівка (267,3 тис. грн);
реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Вахнівці (96,9 тис. грн);
капітальний ремонт (заміна вікон і дверей на металопластикові) в ДНЗ та
будинку культури с. Борсуки (135,8 тис. грн).
У об’єднаній територіальній громаді проведено:
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капітальний ремонт частини нежитлового приміщення в с. Пилипи
Хребтіївські (1252,4 тис. грн);
капітальний ремонт (заміна вікон і дверей на металопластикові) в
Песецькій ЗОШ І-ІІ ступенів (1117,4 тис. грн);
капітальний ремонт Новоушицької дитячої музичної школи (529,2 тис.
грн);
капітальний ремонт будівлі Шебутинецького сільського клубу (195,9 тис.
грн);
капітальний ремонт теплового пункту (заміна котлів) в Новоушицькому
дошкільному навчальному закладі «Дзвіночок» (160,7 тис. грн);
придбання комплексного ігрового майданчику в парк культури та
відпочинку смт Нова Ушиця (104,2 тис. грн);
придбання побутової техніки для дошкільних та загальноосвітніх закладів
(22,4 тис. грн);
придбання обладнання для Новоушицького будинку культури і мистецтв
(130,7 тис. грн).
За рахунок співфінансування коштів освітньої субвенції та місцевого
бюджетів придбано шкільний автобус у відділ освіти, молоді та спорту
селищної ради (1281 тис. та 618 тис. грн).
За рахунок співфінансування коштів державного та місцевого бюджетів
придбано два автомобілі для Куражинської та Струзької амбулаторій загальної
практики сімейної медицини (1 млн. та 77 тис. грн).
За рахунок коштів державного бюджету Новоушицький територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), після перемоги
у конкурсному відборі, одержав спеціально обладнаний автомобіль вартістю 1,1
млн. грн для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають
порушення опорно-рухового апарату.
За рахунок коштів міжнародної благодійної організації «Партнерство
«Кожній дитині» та «U-LEAD з Європою» встановлено інклюзивний ігровий
майданчик в парку культури та відпочинку смт Нова Ушиця (186 тис. грн) та
створено сенсорну кімнату для інклюзивно-ресурсного центру (95 тис. грн).
За рахунок коштів обласного бюджету проведено будівництво мереж
водопостачання по вул. Черьомушки, Центральна, Зелена, Горбова в с. Бучая
(2018,9 тис. грн).
За рахунок співфінансування коштів обласного та місцевого бюджетів
проведено капітальний ремонт в Куражинській амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (відповідно 33,4 тис. грн та 38,4 тис. грн).
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За рахунок коштів соціальних угод (1,7 млн. грн) у закладах, установах та
організаціях
району
продовжувались
роботи
щодо
впровадження
енергозберігаючих заходів, проводились заходи з благоустрою в населених
пунктах, придбання обладнання для центральної районної лікарні та ПМСД,
допомога в організації проведення культурних заходів, придбання спецодягу
для добровільних пожежних дружин та інше.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено реконструкцію мереж
вуличного освітлення по вулицях Філатова, Заводська та Вишнева в смт Нова
Ушиця (72,1 тис. грн).
В галузі освіти:
проведено реконструкцію котельні та системи опалення Заміхівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів (110,6 тис. грн);
облаштовано харчоблоки Кучанської, Струзької, Новоушицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 2, Новоушицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, гімназія» (520,8
тис. грн);
встановлено систему протипожежного оповіщення у Новоушицькому НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, гімназія» (294,5 тис. грн);
облаштовано внутрішню каналізаційну систему в Капустянському ДНЗ та
реконструйовано зовнішню каналізацію у Новоушицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2 (27,1 тис. грн);
облаштовано нове джерело водопостачання у Куражинській гімназії та
ДНЗ (9,7 тис. грн).
В галузі охорони здоров’я:
придбано лапароскопічну стійку для хірургічного відділення ЦРЛ (1,4 млн.
грн) та комп’ютерну техніку (212,8 тис. грн);
проведено закупівлю медичного, комп’ютерного обладнання та меблів для
Новоушицького центру первинної медико-санітарної допомоги (278,4 тис. грн)
та інші поточні роботи (133,5 тис. грн).
З відшкодуванням коштів з державного бюджету в рамках
загальнонаціональної програми енергоефективності жителям району у 2019
році видано три «теплих» кредити на загальну суму 60 тис. грн для
термомодернізації своїх осель.
З метою покращення умов праці працівників, оновлення та розширення
продукції власного виробництва на приватному підприємстві «Дживальдіс»
побудовано новий цех з виробництва масла, приміщення для встановлення
холодильної установки та придбано холодильну установку. Завершуються
роботи по реконструкції приймального цеху молока.
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На Новоушицькому хлібокомбінаті ТОВ «Агробізнес» продовжувались
роботи з будівництва адміністративної будівлі (із влаштуванням їдальні для
працівників хлібокомбінату та магазину для реалізації продукції власного
виробництва).
2019 року завершено будівництво першого пускового комплексу другої
черги сонячної (фотовольтаїчної) електростанції за межами смт Нова Ушиця
потужністю 1,5 МВт та за межами с. Рудківці потужністю 1,0 мВт.
Визначено ділянки та проводяться підготовчі роботи стосовно будівництва
сонячних (фотовольтаїчних) електростанцій на території Зеленокуриловецької
сільської ради та Новоушицької об’єднаної територіальної громади (смт Нова
Ушиця, с. Рудківці та с. Пилипківці).
У філії «Новоушицький райавтодор» державного підприємства
«Хмельницький облавтодор» на експлуатаційному утриманні перебувало 251,2
км автодоріг загального користування. Протягом 2019 року підприємством
виконано загальний обсяг робіт на суму 9,4 млн. грн (на 2,9 млн. грн, 45,4 %
більше, ніж у 2018 році). Роботи здійснювались з експлуатаційного утримання
доріг.
За рахунок коштів служби місцевих доріг проведено поточні середні
ремонти на ділянках автомобільних доріг загального користування місцевого
значення Цівківці - Каскада, Куча - Хребтіїв та Нова Ушиця - Куражин
загальною протяжністю 4,2 км на суму 16,8 млн. грн та ремонти штучних
споруд: мосту в с. Заміхів та мосту, який розташований на автомобільній дорозі
загального користування місцевого значення в с. Іванівка.
За рахунок коштів субвенції державного бюджету на формування
інфраструктури Новоушицької ОТГ завершено капітальний ремонт вул.
Літнівецька в селі Каскада (1,7 млн. грн), який розпочато в 2018 році. Загальна
вартість робіт склала 5,2 млн. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточні ремонти доріг
комунальної власності в 48 населених пунктах Новоушицької ОТГ на загальну
суму 2,5 млн. грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів (209,5 тис. грн) та за рахунок коштів
соціальних угод (127 тис. грн) в 4 населених пунктах Вахновецької та
Зеленокуриловецької сільських рад проведено грейдерування доріг
комунальної власності.
Торгівельне обслуговування населення району здійснюють 292 магазини
та працюють 20 об’єктів громадського харчування. 46 об’єктів на території
району здійснюють побутове обслуговування населення.
Триває робота, спрямована на поліпшення бізнес-клімату та спрощення
регуляторного середовища. Створено віддалене робоче місце адміністратора
центру надання адміністративних послуг в с. Вільховець.
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Станом на 1 січня 2020 року загальна кількість суб’єктів господарювання
в районі складає 845 одиниць. У структурі їх загальної кількості підприємства
складають 13,8%, а фізичні особи-підприємці – 86,2%. До місцевого бюджету
від їх діяльності надійшло 32,1 млн. грн податкових платежів.
Cередньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2019 рік за
результатами вибіркового моніторингу склала 7748,4 грн, що на 636,3 грн, або
на 8,9% більше, ніж за 2018 рік (7112,1 грн). У грудні 2019 року
середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 9450,7 грн, що в
2,3 рази більше мінімальної заробітної плати (4173 грн), на 44,6% більше, ніж
на початок року (у січні 2019 року – 6535 грн). За рівнем заробітної плати у
грудні 2019 року район посів 11 місце в області.
Заборгованість із виплати заробітної плати в районі відсутня.
Стан виплати заробітної плати та легалізації «тіньової» зайнятості
розглядався на спільних засіданнях комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, соціальних
виплат та робочої групи зі сприяння легалізації тіньової занятості населення та
тіньової заробітної плати. Протягом 2019 року проведено 12 спільних засідань
комісій, на яких заслухано звіти 59 керівників підприємств, установ,
організацій та представників малого бізнесу. З метою сприяння легалізації
трудових відносин проведено 102 обстеження, 149 фізичних осіб залучено до
державної реєстрації, як суб’єкти підприємницької діяльності.
Новоушицькою селищною радою створена комісія з питань здійснення
контролю за додержанням вимог чинного законодавства та зайнятості
населення, якою протягом 2019 року проведено 49 обстежень та виявлено 120
осіб без оформлених документів найманих працівників.
Завдяки проведеній інформаційно-роз’яснювальній роботі фізичні особи –
підприємці оформили трудові відносини із 120 найманими працівниками.
Станом на 01.01.2020 року за інформацією єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають права на пільги на обліку перебувало
1013 ветеранів війни, в тому числі 267 учасники бойових дій (в тому числі 221
учасник АТО), 116 інвалідів війни (в тому числі 4 учасники АТО), 489
учасників війни, 141 член сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни (в тому
числі 4 АТО), 2322 ветерани праці, з яких 730 є і ветеранами війни і ветеранами
праці, 3023 дитини війни, 63 постраждалих від аварії на ЧАЕС, 40 ветеранів
військової служби, органів внутрішніх справ, 4 жертви нацистських
переслідувань, 26 відповідно до законів України «Про пожежну безпеку», «Про
Службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», 375 сільських педагогів на пенсії, 24
сільських працівників бібліотеки на пенсії, 162 сільських медиків на пенсії, 18
працівників культури на пенсії, 186 багатодітних сімей та 550 дітей з
багатодітних сімей, 20 одержувачів соціальних пенсій.
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Станом на 01.01.2020 року призначено 1992 різних види соціальних
допомог, а також 816 субсидій на придбання скрапленого газу та твердого
палива та 2828 на оплату житлово-комунальних послуг.
В районі функціонує 22 загальноосвітніх навчальних заклади, 30
дошкільних навчальних закладів. З початку 2019/2020 навчального року
навчанням охоплено 2090 учнів шкіл, 648 вихованців дошкільних закладів.
До місця навчання та у зворотному напрямку у 2019/2020 навчальному
році підвозиться 500 учнів (100% тих, хто потребує підвезення).
Автотранспортний парк нараховує 18 одиниць.
У 2019 році спеціалістами комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» обстежено 64 дитини, і за результатами комплексної оцінки у 37 дітей
виявлено особливі освітні потреби. З них: 16 дітей навчаються індивідуально у
закладах загальної середньої освіти, 5 – у інклюзивних класах для дітей з
інклюзією, 16 – у спеціалізованих закладах освіти.
Медична допомога жителям Новоушицького району надається
комунальними неприбутковими підприємствами «Новоушицький центр
первинної медико-санітарної допомоги» і «Новоушицька центральна районна
лікарня».
Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги включає 5
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, 3 ФАП та 42 ФП, які
забезпечені медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги та
засобами для проведення профілактичних оглядів населення.
Ліжковий фонд Новоушицької центральної районної лікарні складає 110
ліжок. Протягом 2019 року у цілодобовому стаціонарі ЦРЛ проліковано 3615
хворих. Надання амбулаторної медичної допомоги населенню забезпечується
поліклінікою центральної районної лікарні, де ведеться прийом лікарями 21
лікарських спеціальностей. При поліклініці розгорнуто 13 ліжок денного
стаціонару, в якому за звітний період проліковано 603 хворих.
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