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Цей звіт підготовлений у відповідності до ст. 34 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», наказу Національного агентства України з 

питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження 

Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої 

влади». 

 

Гайсинський край – земля сивих легенд і мелодійних пісень, земля гончарів, 

різьбярів, поетів та художників. Земля, що вірно шанує предків, дбайливо 

оберігає прадавнє минуле і творить славні сторінки сьогодення. 

Гайсинщина подарувала світові непересічних особистостей, які зробили 

вагомий внесок у розвиток культури, науки і мистецтва.  

Серед них поет і правозахисник, герой України, лауреат Національної 

премії України імені Т.Г. Шевченка – Василь Стус, видатний збирач народних 

перлин, фольклорист – Гнат Танцюра, народна співачка – Явдоха Зуїха, майстри 

гончарства – брати Яків та Яким Герасименки, естрадний співак Еміль Горовець, 

відомий конструктор підводних човнів та теоретик авіації Стефан Джевецький. 

Золотими літерами в історію району вписані імена визволителів-переможців 

у Другій Світовій війні. Шануємо і наших воїнів-афганців та  ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській АЕС. 

Сьогодні воїни-гайсинчани з честю продовжують бойові традиції поколінь, 

гідно виконують свій обов’язок перед Батьківщиною.  

Ми пишаємося Гайсинською 59-ю окремою мотопіхотною бригадою, 

низько схиляємо голову перед пам’яттю про загиблих. 

Гайсинщина традиційно не залишила поза увагою проблеми армії. Тісна 

співпраця місцевої влади усіх рівнів з підприємствами, підприємцями, 

громадами та громадянами дає відчутні результати у наданні допомоги як 

військовим так і ветеранам АТО-гайсинчанам, яких з фронту повернулось 

більше тисячі чоловік.  

В черговий раз висловлюю слова вдячності нашій громадській організації 

учасників бойових дій АТО за їх турботу про захисників та родини загиблих.  

Сучасна Гайсинщина – це район з потужним, а головне сучасним 

економічним потенціалом, розгалуженою мережею об’єктів соціального 

спрямування. 

Промислову політику району забезпечують 13 підприємств основного кола 

звітуючих підприємств району, якими протягом 2018 року реалізовано 

промислової продукції в діючих цінах на суму 2602,5 млн.грн., що становить 

109,4 % реалізованих обсягів продукції 2017  року.  



Агропромисловий комплекс Гайсинщини - це, безперечно, сьогодні 

локомотив економіки району. 

В районі нараховується 23576 особистих селянських господарств, із них: 4 

сільськогосподарсько-виробничих кооперативи та 52 фермерських господарств. 

 У 2018 році на 30,1 тис.га зібрано 228,6 тис тонн зернових із урожайністю 

73,4 ц/га.   

На 1 січня  2019 року у сільськогосподарських формуваннях району всього 

утримується:  великої рогатої худоби – 5948 гол.,  корів – 3103 гол. та свиней - 

1015 гол.    

Станом на 01.01.2019 року в сільськогосподарських підприємствах району 

зменшилося поголів’я великої рогатої худоби  до відповідного періоду минулого 

року на 1598 гол., у тому числі корів на 34 % або 1620 гол. Вироблено молока за 

рік – 285804 цнт, що на 23809 кг більше минулорічного,  середній надій на 1 

корову становить 6153 кг  (+441 кг до минулого року).  

Збільшилося виробництво м’яса на 6%  і складає 7895 цнт у тому числі 

яловичини – 7191 цнт та свинини – 697 цнт. Збільшилися середньодобові 

прирости великої рогатої худоби на 5% і  становлять  665 г, але  дещо 

зменшилися прирости свиней  і становлять 173 г.  

У 2018 році 509 фізичних осіб скористалися спеціальною бюджетною 

дотацією за вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився 

господарствах фізичних осіб, передбаченою постановою  Кабінету Міністрів 

України від 7 лютого 2018 року № 107. Було оформлено 948 пакетів документів 

на загальну суму 1097300грн. 

Основним напрямком роботи районної державної адміністрації було і 

залишається залучення інвестицій в економіку району, створення нових робочих 

місць, збільшення рівня доходів жителів нашої громади. 

Згідно статистичних даних за 2018 рік суб’єктами господарювання в 

економіку району було залучено 480,5 млн.грн.  капітальних інвестицій, що 

становить 2,9 % від загального обсягу інвестицій по області та 8513,7 грн. у 

розрахунку на одну особу.   

Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку інвестування,  станом на 

2018 рік, складає 907,1 тис.дол. США. До початку 2018 року відбулось незначне 

збільшення відповідних обсягів на 0,4 тис.дол. США. На одиницю населення 

обсяг прямих іноземних інвестицій становить 16,2 дол. США. 

Кошти освоєних інвестицій в основному було спрямовано на розвиток 

агропромислового комплексу, промислового виробництва та інфраструктури 

району.  

Так, протягом 2018 року на території району реалізовувались такі основні 

інвестиційні проекти: 

- ТОВ «ПК «Зоря Поділля» завершив будівництво другої черги елеватора 

для зберігання зерна, ємністю 31 тис. тонн. Кошторисна вартість будівництва 

склала 77,7 млн.грн. Даний проект дав змогу створити 20 нових робочих місць. 



Також даним підприємством завершено будівництво цеху по виробництву 

сухого жому, потужністю 400 тонн/добу, кошторисною вартістю 59,0 млн.грн. 

- Підприємством ТОВ «Корпорація СКІФ-96» розпочато будівництво цеху 

по виробництву біоетанолу. Вартість будівництва, за попередніми підрахунками, 

становитиме біля 7 млн.дол. США.  

- ТОВ «Гайсинський молокозавод» здійснив закупівлю технологічного 

обладнання (камера на зберігання сирної продукції, сепаратора молока), вартість 

якого склала 60,0 млн.грн.  

- ФГ «Хліб-Агро»  с.Губник розпочав будівництво зерноочисного елеватора 

та сушарки зерна, вартість будівництва складає 5,5 млн.грн.  

Хочеться відзначити, що за сприяння народного депутата України Миколи 

Івановича Кучера, до бюджету Гайсинського району виділена субвенції на 

здійснення  заходів щодо соціально-економічного розвитку  в сумі 4,6 млн.грн 

Значні інвестиції направлено на розвиток інфраструктури населених пунктів 

району (ремонт доріг, відновлення вуличного освітлення, реконструкція дитячих 

навчальних закладів). 

 Одним із актуальних завдань в районі є активізація інвестиційної 

діяльності, збільшення притоку інвестицій є пріоритетним напрямом діяльності. 

З метою формування інвестиційної привабливості району та розширення 

можливості для ознайомлення потенційних інвесторів з об’єктами для 

інвестування районною владою створюються умови для поліпшення 

інвестиційного клімату в районі, сприяння інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання та ефективності інвестування.  Поширюється інформація про 

інвестиційний потенціал району та адміністративний супровід інвестиційних 

проектів.  

ТОВ «Гайсинський завод продтоварів» для реалізації інвестиційних 

проектів пропонує виробничі та складські приміщення майнового комплексу. 

Вартість проекту «Розлив столової води" складає майже 2,5 млн.грн. та «Сухі і 

заморожені овочі» вартість проекту складає 4 млн.грн. 

Постійно проводиться моніторинг грантових програм, доступних для 

Вінницької області, який поширюється серед територіальних громад району та 

висвітлюється на офіційному сайті райдержадміністрації. 

Участь в обласних конкурсах проектів розвитку територіальних громад є 

додатковим залученням фінансів для територіальних громад. У 2018 році в ХV 

обласному конкурсі розвитку територіальних громад брали участь 21 проект із 

них 11 проектів здобули перемогу у даному конкурсі. На впровадження цих 

проектів виділені кошти з фонду конкурсу (обласного бюджету) у сумі 903,702 

тис. грн., також свій внесок зроблять органи місцевого самоврядування цих 

громад та спонсори. 

 Поряд з цим на третій районний конкурс проектів розвитку територіальних 

громад подали 4 проекти  із загальною вартістю 316,0 тис.грн. Співфінсувння з 

районного бюджету склало  121,0 тис.грн.  



 Великий внесок у соціальний розвиток територіальних громад надають 

сільськогосподарські та промислові підприємства  району, у тому числі ПрАТ 

«Зернопродукт МХП» та ТОВ «ПК «Зоря Поділля».  

Протягом 2018 року, відповідно до укладених соціальних угод, тільки 

даними підприємствами було освоєно кошти в межах 4,5 млн.грн. 

В районі закріпилась стійка тенденція щодо зростання середньомісячної 

заробітної плати Станом на 1 січня 2019 року фонд оплати праці штатних 

працівників району згідно статистичних даних становить 682,5 млн.грн. 

Середньомісячна заробітна плата працівників за 2018 рік збільшилась на 11,9% 

(+1250 грн.) в порівнянні з минулим роком і становить 7747 грн., що в 4,1 рази 

перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб та в 2,0 

рази - розмір мінімальної заробітної плати. За даним показником Гайсинський 

район займає друге місце серед районів області.  

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітній період становить 

7348 осіб. 

Одночасно з поступовим зростанням рівня заробітної плати на 

підприємствах району протягом поточного року забезпечувалась її вчасна і в 

повному обсязі виплата.  

Питання виплати заробітної плати, сплати податків та легалізація зайнятості 

знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації. Завдяки проведеним 

зустрічам з роботодавцями, що допускають порушення при виплаті заробітної 

плати та неофіційно використовують робочу силу подано 276 повідомлень про 

прийняття на роботу: 97 -  від фізичних осіб та 179 - від юридичних осіб.  

У 2018 році маємо тенденцію до стабілізації кількості діючих та малих і 

середніх підприємств, яких у районі станом на 01.01.2019 року в районі 

нараховується 2284 діючих суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі 

206 - юридичних, 2078 – фізичних осіб-підприємців. За даними моніторингу 

протягом 2018 року в районі розпочали діяльність 273 суб’єкта господарювання, 

що на 11 одиниць більше 2017 року,  із яких 22 юридичних особи (на 3 од. більше  

2017 року) та 251 фізична особа-підприємець (на 8 од. більше минулого року). 

Разом з тим, в 2018 році скасували державну реєстрацію 321 суб’єкт 

господарювання, що на 49% менше 2017 року, в тому числі  23 юридичних особи 

(на 15 осіб  більше 2017 року) та 298 фізичних осіб-підприємців (на 217 або 

42,1% менше 2017 року). 

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу 

становлять 56280,7 тис.грн, в тому числі юридичних – 26735,8 тис.грн, фізичних 

– 29544,9 тис.грн.  Частка надходжень від субєктів малого підприємництва  

склала 20,1 % (по області 33,6%). 

Від суб’єктів малого і середнього підприємництва, які працювали за 

спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), кількість яких становить 

785 осіб, за 2018 рік надходження до бюджету склали 21972,5 тис.грн.    

 



Спільна відповідальність за справу з боку райдержадміністрації, районної 

ради, сільських рад, депутатського корпусу сіл, міста та району – ось що нас 

об’єднує і створює діловий і спокійний клімат у районі. 

Практика втручання в господарську діяльність суб’єктів підприємництва 

району, надання їм вказівок що, коли і як роботи протягом останніх років 

зведена до нуля. Суть виконання державних функцій полягає у збільшенні 

надання публічних, адміністративних і соціальних послуг. 

Тому і створено всі умови для якісної роботи центру надання 

адміністративних послуг, кількість яких постійно збільшується і у 2019 році 

складе – 150, тоді як у 2018 році їх було – 98.   

Для спрощення процедури отримання послуг встановлено платіжний  

термінал, створено комфортну зону очікування. Для відвідувачів з дітьми 

облаштовано дитячий куточок.  Забезпечено дистанційний доступ до повної, 

актуальної та достовірної інформації щодо надання адміністративних послуг за 

допомогою інформаційних систем. Зазначена інформація розміщена на 

офіційному сайті Гайсинської районної державної адміністрації.  

Протягом 2018 року адміністраторами Центру надано 38,2 тис. послуг. та 

перераховано до районного бюджету 982,7 тис. грн, що на 531,4 тис.грн більше 

надходжень 2017 року.  

Збільшення надходжень до районного бюджету відбулось в зв’язку з зміною 

перерахування коштів за отримання відомостей з Державного земельного 

кадастру. 

Курс на децентралізацію влади, визначений Президентом України та 

підтриманий Кабінетом Міністрів України дав відчутні результати і у нашому 

районі. Створено, і уже більше року діють, дві об’єднані територіальні громади: 

Кунківська та Краснопільська. 

Досвід їх роботи підтверджує безальтернативність обраного шляху. Тому 

протягом 2019-2020 років буде створено ще дві об’єднані територіальні громади 

і до них в цілому перейдуть усі функції як з управління, так і відповідальності 

перед жителями цих громад.  

Важливо зазначити і те, що відповідна бюджетна децентралізація уже 

збільшила доходи базових бюджетів майже у 4 рази. В районі відсутні дотаційні 

сільські ради, а в 2014 році їх було 25.  

Бюджет Гайсинського району складається з районного бюджету, міського 

бюджету та бюджетів 19 сільських рад. 

До бюджету Гайсинського району в 2018 році надійшло коштів на суму 

649,7 млн.грн., що на 1,4 млн.грн. меньше в порівнянні з 2017 роком. Зменшення 

відбулось за рахунок того, що у 2018 році частина податку на доходи фізичних 

осіб перераховується до бюджетів ОТГ (Краснопілка ОТГ та Кунка ОТГ). 

До районного бюджету надійшло власних надходжень на суму                

125,7млн.грн., що становить 104,8% до планових показників. Бюджети сільських 



рад наповнились на 26,8 млн.грн., що на 3,2 млн.грн. більше надходжень 2017 

року. Бюджет міської ради виконаний на 102,7%, що становить 60,8 млн.грн. 

В Гайсинському районі на протязі 2018 року відсутня прострочена 

кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахункам за 

енергоносії. 

В бюджеті Гайсинського району за 2018 рік забезпечено фінансування 

бюджетних установ та закладів на суму 624,3 млн.грн. 

 На фінансування захищених статей було спрямовано коштів в сумі        

511,9 млн.грн., що становить 82% в структурі видатків. Загалом,  на утримання 

освітянських закладів було спрямовано коштів в сумі 192,8 млн.грн., на 

утримання мережі охорони здоров’я Гайсинського району – 67,2 млн.грн, на 

утримання закладів культури, що фінансуються з районного бюджету було 

спрямовано коштів в сумі 22,6 млн.грн; на заходи по фізкультурі та утримання 

ДЮСШ – 3,6 млн.грн. На фінансування установ та заходів соціального 

забезпечення було спрямовано 268,2 млн.грн. 

Постійна позитивна динаміка росту заробітної плати, середній розмір якої 

становить 7747 грн., забезпечила збільшення надходжень податку на доходи 

фізичних осіб в розрахунку на 1 жителя району до 2565 грн., що на 508грн. 

більше ніж в середньому по Україні. А це основний податок, який формує 

районний бюджет. 

Ще один важливий аспект нашої роботи – це запровадження конкурсних 

засад на закупівлю робіт, товарів та послуг. Забезпечено їх абсолютну прозорість 

та публічність. Економія бюджетних коштів за рахунок здійснення тендерних 

закупівель та роботі у системі «Прозорро» склала тільки за минулий рік             

7,2 млн.грн.  Прогнозуємо, що така економія у 2019 році складе до 10 млн.грн. 

Ще одним важливим фінансовим чинником для гайсинчан є розрахунки за 

оренду земельних та майнових паїв, заключено 21152 відповідних договорів. 

У 2018 році загальна сума виплаченої орендної плати громадянам склала у 

грошовому виразі майже 159млн.грн. Прогнозуємо, що у 2019 році ці виплати 

зростуть ще на 30 млн.грн. 

Потужний фінансовий стан району дає можливість для подальшого 

розвитку усіх сфер життєдіяльності. 

Розвиток інфраструктури району, створення комфортних умов проживання  

- це пріоритетні завдання для нас. Майже у кожній громаді ми зробили кроки для 

покращення умов: освітлення вулиць, облаштування дитячих та спортивних 

майданчиків; проведення капітальних та поточних  ремонтів  доріг і тротуарів 

стали вже звичайним ділом.  

Вчасно та повному обсязі забезпечується помісячна виплата всіх видів 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, 

особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та інших соціальних 

виплат вразливим верствам населення. 



Заходи, що вживаються в цьому напрямі, удосконалення роботи в умовах 

єдиної технології прийому громадян за принципом «Єдиної заяви», дозволили 

забезпечити соціальний захист вразливих категорій громадян району, підвищити 

рівень їх соціального обслуговування.  

Населення Гайсинського району на 1 січня 2019 року становить 56000 

чоловік, з них діти шкільного віку – 5250, працюючі громадяни – 10 тис. чоловік, 

з них 1700 чоловік підприємці, які сплачують податки, пенсіонери  - 17800 

чоловік. На 1 працюючого припадає 2 пенсіонери. Район не в змозі фінансувати 

старість, тому держава надає субвенції та дотації. Таким чином протягом 2018 

року загальна сума виплачених пенсій склала 356 млн. грн. 

 Держава фінансує допомогу при народженні дитини, допомогу одиноким 

матерям, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства. Загальна 

сума виплат за минулий рік склала 64 млн. грн. 

Окрема тема комунальні послуги. 

Сума наданих пільг ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, 

багатодітним родинам, чорнобильцям склала 12,5 млн. грн. Кількість сімей, які 

користуються пільгами 4760. 

З 21 тис. сімей району субсидію надано майже 10 тисячам домогосподарств. 

Середній розмір субсидії склав 1886 грн. 

За ініціативи Президента та Уряду України з 1 вересня розпочато видачу 

«Пакунків малюка». За минулий рік такі пакунки отримали 128 батьків 

новонароджених. 

Але Гайсинський район не зупиняється лише на фінансуванні державних 

гарантій передбачених законом, а й розробляє і впроваджує нові соціальні 

ініціативи. 

В районі проживає 930 учасників бойових дій АТО. Велика соціальна роль – 

це підтримка наших воїнів, їх сімей, дітей, і в першу чергу сімей загиблих героїв. 

Задля цього в районі прийнята і активно діє програма підтримки діяльності 

громадських організацій, воїнів АТО, їх сімей, осіб, з інвалідністю, воїнів-

інтернаціоналістів, ветеранів війни. На фінансування заходів в 2018 році 

виділено 927,0 тис. грн. 

Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області" за 

останні 3 роки якісно змінило свою роботу. Пройшли великі перетворення, які 

позитивно вплинули на його діяльність. Проведено ремонт, добудовано корпус, 

який більше 30 років простоював і руйнувався, як недобудований об’єкт.  Це 

дало змогу відкрити нові комфортабельні кімнати для проживання з усіма 

зручностями: санвузлом, душем. Якщо раніше у відділенні проживало до 25 

одиноких громадян, то нині воно вміщує до 50 чоловік. Проведено ремонт 

харчоблоку, пральні, повністю відремонтовано і утеплено всі кімнати, будівлю. 

Придбано в 2018 році новий автотранспорт – «Соціальне таксі». На ремонт і 

облаштування приміщення в 2018 році виділено – 2,2 млн. грн. 



Продовжуються роботи з покращення умов для оздоровлення дітей в таборі 

«Ювілейний», що знаходиться на березі річки Південний Буг в с.Степашки. 

Відремонтовано будиночки, закуплено нові сучасні меблі, проведено ремонт 

душових, санвузла, посилені протипожежні заходи. В 2017 році на ці цілі 

виділено 425 тис. грн, в 2018 році – 100 тис. грн. Це дало змогу оздоровлювати в 

таборі більшу кількість дітей та запровадити 2-гу і 3-тю зміни. Так в 2017 році – 

оздоровлено 255 дітей, в т.ч 90 дітей учасників АТО. Для цього було виділено    

1 млн.100 тис.грн,  в 2018 році – оздоровлено 296 дітей, в т.ч. 148 дітей 

учасників АТО, на це було виділено 1 млн. 250 тис. грн. 

Починаючи з 2016 року  відшкодування пільг на проїзд, телефонний зв’язок 

повністю фінансується з районного бюджету. Це потребувало нестандартних 

підходів і рішень. Гайсинський район один з небагатьох районів, де реалізовано 

фінансування пільг за рахунок районного бюджету. У зв’язку із змінами пільги 

були не зменшенні, а навпаки кількість людей, які мають право на них, була 

суттєво розширена: це і пенсіонери і діти війни, багатодітні родини. 

 Була запроваджена і саме головне своєчасно профінансована комплексна 

цільова програма для пільгових категорій населення «Приміський автобус», що 

дало змогу розширити пільги, зберегти не тільки напрямки рейсів, а й 

транспортне сполучення. На фінансування Програми було передбачено у 2018 

році 1,3 млн.грн.  Хочу зазначити, що всім без виключення пільговикам в районі, 

а їх понад 17 тис. громадян, збережено пільги на проїзд, телефонний зв’язок. 

 Суттєво зросла одноразова допомога хворим громадянам. Якщо в 2015 

році допомогу надано 172 громадянам на суму – 100 тис. грн, то в 2016 році – 

188 громадян отримали допомогу на суму 324 тис. грн, в 2017 році – 262 

громадяни на суму 588 тис. грн, в 2018 році – 283 громадяни на суму понад 700 

тис. грн. Загальна сума виплат за 3 роки зросла в 7 разів. Кількість людей, що 

отримують допомогу зросла на 60%. 

В районі затверджена і діє програма «Допомога хворим з нирковою 

недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз», вона повністю 

фінансується з районного бюджету і завдяки її хворі щомісячно отримують 

необхідні для життя кошти. Фінансується допомога хворим з гемофілією, інших 

небезпечних хвороб та недугів. Чим фактично рятується життя людям. І 

незважаючи на дефіцит бюджету кошти район виділяє в повному обсязі на ці 

цілі. 

 Управлінням соціальної та молодіжної політики за підтримки районної 

влади розроблена і фінансується програма «Молодь Гайсинщини», програми 

підтримки сім’ї, вдів ліквідаторів ЧАЕС, а також надання фінансової підтримки 

фізичним особам, які надають соціальні послуги. Щороку виділяються кошти в 

межах 800,0 тис.грн. 

Завдяки підтримці районної влади, депутатського корпусу профінансована 

програма вдосконалення системи соціального захисту населення району, яка 

дозволила створити належні умови як для громадян, так і для працівників в 



приміщенні по вул. 1 Травня, 40 і на філії прозорого офісу по вул. Жовтневій, 21. 

Проведено капітальний та поточні ремонти на загальну суму 1,5 млн. грн, 

придбано меблі на 145 тис. грн, комп’ютерну та орг. техніку на 320 тис. грн, 

повністю забезпечено канцелярськими та видатковими матеріалами, а саме 

головне покращено обслуговування та надання адресних адміністративних 

послуг. 

Наприкінці 2018 року за кошти державного та районного бюджетів було 

придбано комфортне житло для наших сиріт. 

Галузь освіти Гайсинщини протягом останніх років має стабільний 

розвиток. Тут працюють 1578 освітян, 877 з яких педагогічні працівники.  

У закладах освіти навчається та виховується: 1752 дитини у садках (1167 

місто) і 5250 у школах (3017 місто). Невисокими темпами, але постійно кількість 

дітей у районі зростає. 

 З року в рік збільшується фінансування галузі. Воно складається з 

державної субвенції, яка йде виключно на заробітну плату педагогів та решта - з 

коштів районного бюджету. Саме з районного бюджету у 2018 році було 75 млн. 

гривень. Протягом звітного періоду не було закрито жодного закладу.  

     2017 за ініціативи влади на Гайсинщині був проголошений Роком Освіти. 

Близько 40 млн. гривень було виділено з районного, обласного, місцевих та 

державного бюджетів. 

   За звітний період придбали за кошти з районного бюджету два шкільних 

автобуси (це більше трьох мільйонів гривень). 

   Оновлено всі комп’ютерні класи в школах району на суму 2,5 млн. 

гривень. Обладнали клас математики у школі № 4 (200 тис.грн.) та кабінет 

інформатики в НВК: школі-гімназії м. Гайсина (178 тис. грн.). 

  Близько 700 тис. грн. витрачено на придбання оргтехніки, комп’ютерної, 

мультимедійної техніки, телевізорів. 

   Десятки наших учителів беруть участь у різноманітних конкурсах. 

Учительку школи № 4 м. Гайсина Костенко О.В. визнано переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», отримувала з рук Президента 

України значок «Заслужений учитель України», влада району подарувала для 

роботи повністю відремонтований та оснащений математичний клас. 

    У 2018 році район активно долучився до реалізації проекту «Нової 

Української школи». За кошти державної субвенції 1 689 000 грн. і кошти з 

районного бюджету 328 тис. грн. (це 20%, а не 10% як передбачалось 

постановою Уряду) одні з перших в області придбали ноутбуки та проектори на 

школи, набори дидактичного матеріалу по 17 700 грн. на кожен клас. 

  Для кожного першокласника надали комплект: одномісна парта і стілець. 

Із обласного бюджету надійшли 7 комплектів обладнання для оснащення 

кабінетів 1 класів на суму 210 тис. грн.  Всі діти і класи отримали безкоштовні 

набори ЛЕГО. 



    Головною подією 2018 року стало відкриття нового приміщення школи 

села Михайлівки, будівництво якої було розпочато 28 років тому. І лише за 

останні три роки пішло активне фінансування робіт. Воно було можливе лише за 

умов співфінансування з району, яке вчасно виділялось і стало часткою тих 19 

мільйонів, які були витрачені на будівництво. Тепер маємо сучасний, ошатний, 

повністю укомплектований заклад загальної середньої освіти. Приміщення 

першого класу більш як на 200 тис. грн. повністю обладнало ТОВ ПК «Зоря 

Поділля». До наявної оргтехіки у школі вартістю  456 тис. грн. голова 

облдержадміністрації Валерій Коровій додав сучасний математичний клас на 

суму 362 тис. грн. 

   Наш район приєднався до реалізації Меморандуму про долучення 

Вінницької області до всеукраїнського проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна 

освіта – рівень свідомості нації». Рішенням сесії Гайсинської районної ради 

створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр». Закуплено 

обладнання на 180 тис. гривень державної субвенції. Невдовзі він запрацює і 

стане значною допомогою особливим дітям та їх батькам на Гайсинщині. 

  Як відомо в 2018 році стартувала реформа первинного рівня медичної 

допомоги. Хочеться зазначити, що заклад підійшов підготовленим до 

реформування, адже впродовж попередніх років систематично проводив заходи 

щодо покращення кадрового забезпечення, вдосконалення матеріально-

технічного ресурсу, комп’ютерного та програмного забезпечення. 

В районі діє мережа сільських підрозділів закладу, яка на даний час 

складається з 8 амбулаторій та 31 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських 

пунктів. Функціонування ФАПів забезпечено завдяки ефективної взаємодії 

районної влади з сільськими радами, об’єднаними територіальними громадами, 

що дало змогу фінансувати ці підрозділи. Без такої взаємодії і фінансового 

забезпечення з місцевих бюджетів функціонування фельдшерських пунктів було 

б неможливе. Обсяг фінансування районного центру первинної медико-

санітарної допомоги в 2018 році становить 26,6млн.грн. 

   Придбано комп’ютерну техніку на суму 245,1 тис. грн., встановлено 

програми «Медична інформаційна система «МедЕйр» (використано 550,0 тис.) 

грн., забезпечити робочі місця інтернет-зв’язком – 20 тис. грн.  

    В значній частині підрозділів ремонтні роботи проведені з 

реконструкцією приміщень, ремонтом покрівель, утепленням фасадів.  

Вирішена одна з найбільш болючих проблем закладу – забезпечення 

санітарним автотранспортом. Закуплено 9 спецавтомобілів на загальну суму       

3 мл. 234,0 тис. грн.  

Для забезпечення зберігання лікарських засобів та імунологічних препаратів 

закуплено 30 холодильників (150,5 тис. грн..). 

З районного бюджету систематично виділялись кошти: - на безоплатний та 

пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 



використано 2 мл. 49,0 тис. грн. - на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів 

технічними та іншими засобами використано 428,6 тис. грн. 

В рамках програми «Місцеві стимули» забезпечено медичних працівників 

пільговим проїздом до місця роботи на суму 112,0 тис. грн., 4 студенти – 

майбутні сімейні лікарі навчаються за рахунок коштів місцевого бюджету, 

витрачено на це 185,2 тис. грн. В 2018 році придбане службове житло для 

молодих фахівців с.Басаличівка. 

В 2018 році підвищення якості та ефективності  медичної допомоги 

населенню району на вторинному рівні здійснювалось шляхом вдосконалення 

ресурсного забезпечення закладу: проведення робіт з ремонту та реконструкції  

приміщень ЦРЛ, оновлення оснащення та лікувально-діагностичної апаратури. 

У 2018 році завершений ремонт операційного блоку хірургічного  та 

неврологічного відділення, здійснюється ремонт педіатричного відділення. 

Протягом року заклад поповнився медичною апаратурою, обладнанням, 

інструментарієм, твердим та м′яким інвентарем за рахунок коштів з різних 

джерел фінансування. Зокрема  придбані у відділення анестезіології з ліжками 

для інтенсивної терапії апарат штучної вентиляції легень з монітором пацієнта 

(548,6 тис.грн.), в операційну хірургічного відділення – коагулятор лазерний 

(184,4 тис.грн.), в стоматологічне відділення  - стоматологічне обладнання та 

інструментарій (20,8 тис.грн.), багатоканальний електрокардіограф в 

терапевтичне відділення (49,9 тис. грн.), обладнання та інвентар в поліклінічне 

відділення на загальну суму понад 128,0 тис. грн., велоергометр в терапевтичне 

відділення. Придбаний також автомобіль санітарний легковий Фіат-Добло 

вартістю 470,0 тис. грн.  

В головному корпусі закладу у відремонтованих приміщеннях встановлено і 

введено в експлуатацію в І кварталі 2018 р. спіральний комп′ютерний томограф 

(приватний кабінет).  

Проведена оптимізація стаціонарного ліжкового фонду в обсязі 15 ліжок. 

Кількість стаціонарних ліжок доведена до 190 (33,85 на 10 тис. населення). 

В центральній районній лікарні ведеться реєстр хворих на цукровий діабет, 

які отримують інсулінотерапію. З метою покращення поінформованості 

населення з щодо контролю по даному питанню задіяні районні засоби масової 

інформації (радіомовлення, офіційні інтернет-сайти РДА та закладу).   

Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання займають  І місце  серед 

усіх захворювань. Ці захворювання істотно впливають на тривалість життя 

населення. Слід зазначити, що згідно статистичних даних за 2018 рік рівень 

захворювань в районі із хвороб серця знизився на 15%, захворюваність на 

гострий інфаркт міокарда знизилась на 42%,  захворюваність гострим інсультом 

знизилася - на 8%. Це конкретні показники покращення якісного рівня надання 

медичної допомоги населенню району. 

Терапевтичне відділення в 2018 році забезпечене велоергометром, який 

введений в експлуатацію, що покращило рівень діагностики стенокардій та 



аритмій. Покращенню діагностики хвороб системи кровообігу, динамічного 

нагляду за перебігом хвороб сприяло також забезпечення терапевтичного 

відділення багатоканальним електрокардіографом. Здійснюється співпраця з 

інтервенційними кардіологами, обласного кардіологічного центру, хворим на 

гострий коронарний синдром проводиться коронарографія і стентування. 

 

Пріоритетним напрямком розвитку культури району було зосередження на 

забезпеченні належних умов для культурного розвитку суспільства та сприянні 

задоволенню інформаційних, освітніх, духовних і естетичних потреб мешканців 

територіальних громад Гайсинщини.  

Протягом 2018 року здійснено поточні ремонти та капітальні ремонти в 9-ти 

закладах культури району на загальну суму 8 900,0 млн. грн., замінено на 

енергозберігаючі вікна в СБК с.Куна, Кіблич, Кущинці, Гранів, районній дитячій 

бібліотеці  на суму 450,0 тис. грн, облаштовано гардероб в районному Будинку 

культури у розмірі 170,0 тис. грн. за кошти міського бюджету. Тротуарною 

плиткою встелено прилеглу територію районної дитячої бібліотеки на суму 250 

тис. грн.  

Вжито ряд заходів з національно-патріотичного виховання, зокрема 

організовано та проведено благодійний концерт для учасників бойових дій, які 

проходять реабілітацію у Вінницькому обласному військовому госпіталі. 

У 2018 році було відкрито 3 пам’ятних дошки, одна з яких загиблому 

учаснику АТО Твердолі А.І. у приміщенні загальноосвітньої школи в с. Лад.-

Хутори та на Алеї Слави Героїв АТО. 

З метою увічнення пам'яті подій революції Української революції 1917-1921 

рр. на приміщені краєзнавчого музею Гайсинщини, пам’ятці архітектури 

місцевого значення встановлено меморіальну дошку «Творцям національної 

державності, захисникам рідної землі, учасникам  подій Української революції 

1917-1921 рр. на Гайсинщині». 

Завершуючи свій звіт хочу подякувати усім гайсинчанам за роботу, за 

турботу про людей, за виховання та навчання дітей, повагу до громадян 

похилого віку.  

Те що зроблено – наше спільне досягнення, те що маємо зробити – наша 

спільна відповідальність.   

 Дякую Гайсинщина! 


