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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ  

голови Іллінецької районної державної адміністрації  

Лисака Андрія Романовича «Підсумки  економічного та 

соціального розвитку району за 2018 рік і завдання на 2019 рік» 

 

 Розпочинаючи 2018 рік кожен із нас вибудовував плани і 

перспективи, і всі вони передбачали розвиток, розбудову, 

удосконалення.  

У поточному році боротьба наших воїнів з російськими 

агресорами на сході не припиняється. Але незважаючи на війну, в 

країні проводяться глибинні системні реформи: судова, медична, 

освітня, пенсійна. Взято курс на проведення капітального ремонту, 

оновлення доріг, активною є робота з іноземними інвесторами.  

У загальнодержавній системі розвитку Іллінеччина також 

демонструє суттєві зміни та результати, про які хочу сьогодні 

доповісти. 

 Основні  показники,  що  характеризують  економічний  та 

соціальний розвиток району за 2018 рік:  

- Індекс споживчих цін - 109%; 

- Зростання роздрібного товарообороту – 114%; 

- Індекс промислового виробництва – 124,8%; 

- Темп росту заробітної плати – 126,2%;    

- Зростання обсягів виробництва зернових – 131%. 
 

Найкращим за врожаями в істрії району та й Вінниччини видався 

2018 рік. Виробничу діяльність  в агропромисловому комплексі району  

здійснюють 103 юридичні особи. 

(Слайд) Посівна площа   зернових і зернобобових культур, що 

підлягала до збирання   в минулому році  становила  23 545 га, в тому 

числі  озимі на зелений  корм  - 8 353 га.  

(Слайд) Валовий збір зернових та зернобобових культур 188 

195  тонн зерна (у заліковій  вазі), що більше проти минлого року на 44 

667 тонн. Середня урожайність  зернових культур  79,9 ц/га,  що 

відповідно   більше проти минулого  року на  25,9 ц/га.  

(Слайд) Урожайність основної продовольчої культури – озимої 

пшениці в порівнянні з минулим роком вища на 8,7 центнерів з 

гектара. 

(Слайд) Завдяки значній  кількості опадів в другій половині літа, 

склались сприятливі умови розвитку для таких культур, як зернова та 
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силосна кукурудза, соняшник, соя та цукрові буряки. Господарствами  

району  зібрано  вал  кукурудзи 134 595 тонн  при середній  

врожайності  106,1 ц/га. Дана  врожайність  більша проти  минулого 

року  на  29,6 ц/га.  

(Слайд) Продовжується тенденція нарощення площ під технічні 

культури. В минулому році вона становила 15 713 га, що більше проти 

минулого року  на  2 603 га.  

 (Слайд) Намолочено 27 985 тонн соняшнику  при урожайності 

32,5 ц/га. Накопано 44 245 тонн цукрових буряків. Урожайність 616,5 

ц/га.  

(Слайд) Зібрано 7 823,6 тонн сої (29,6 ц/га), та 11 378,6  тонн 

озимого ріпаку  (30,5 ц/га). 

Під урожай нинішнього року агроформуваннями   району 

проведено оранку на зяб на площі 23,5 тис. га, в тому числі глибоку -

 965 га.  

Сільськогосподарськими товаровиробниками закладено 

необхідну базу під урожай 2019 року, посіяно 13,4 тис. га озимих 

культур, в т.ч. 10,2 тис. га озимих на зерно. Озимого ріпаку посіяно на 

площі 3,2 тис. га. 

У прогнозованій структурі посівних площ на 2019 рік по всіх 

сільськогосподарських  підприємствах  району  передбачено під 

зернові культури відвести 24,5 тис. га (57,8%), під технічні культури – 

15,6 тис. га (37%). Загальна площа кормових культур складає 2,2 тис. 

га (5,3%). 

 

 Конюктура ринку та державна підтримка позитивно 

відобразилися на зростанні у галузі тваринництва. 

(Слайд) В сільгосппідприємствах району утримується 4667 

одиниць  ВРХ, чисельність поголів’я   збільшилась до   минулого року 

на 280 голів.  

(Слайд) Суттєво  нарощено поголів’я корів, яке збільшено в 

порівнянні з минулим роком на 181 одиницю  і становить 2070 голів. 

        (Слайд) Чисельність поголів’я свиней становить 3088 голів, що 

більше  до минулого року на 564 голови. 

(Слайд) За 2018 рік  господарствами  району   вироблено 11934  

тонни  молока,  що на 459 тонн  більше проти  відповідного періоду 

минулого року,  надій молока на  корову  становив 6317 кг. 

 



3 
 

 

   (Слайд) У 2018 році Урядом України було ініційовано цілий ряд 

програм підтримки тваринництва, які були реалізовані в районі і дали 

позитивний результат. 

Так, 10 сільськогосподарських підприємств   району взяли участь 

в Урядовій програмі «Державна підтримка галузі тваринництва» та 

отримали  дотації за утримання корів у сумі 2,318 млн. гривень.  

Також даною програмою передбачено  надання фізичним особам 

спеціальної бюджетної дотацій в розмірі 2500 грн. за утримання 

ідентифікованого та зареєстрованого молодняка ВРХ, який народився і 

вирощується до 1-річного віку в господарствах фізичних осіб. 

(Слайд) У минулому році 318 власників ВРХ подали документи 

до сільських, селищної та міської рад і  отримали на  582 голови  

молодняка ВРХ дотацію в сумі 625,7 тисяч гривень. 

Важливо, що ініційована Кабінетом Міністрів України програма 

підтримки галузі тваринництва діє і в поточному році. 

         (Слайд) Приватні господарства скористалися «Програмою 

розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки», для 

отримання часткового відшкодування витрат на установку 

індивідуального доїння. У  2018 року звернулось  5 фізичних осіб, які 

отримали на свої рахунки кошти в сумі 16,3 тис. грн. 

(Слайд) Два підприємства  району скористалися  програмою 

«Державна підтримка  розвитку  хмелярства, закладення молодих 

садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними». По даній  програмі  

з державного бюджету   господарства  отримали  1,4 млн. грн.  

компенсації  витрат на садивний матеріал в садівництві. 

(Слайд) Продовжуються інвестиції в основні фонди 

сільгосппідприємств. Протягом 2018 року  18 сільськогосподарських  

підприємств  району придбали  32 одиниці сільськогосподарської 

техніки  вітчизняного  виробництва   вартістю  8,9 млн. грн.   За 

програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»  за 

напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва»  господарства 

району  отримали  компенсацію з державного бюджету  на суму  1,9 

млн. грн. 

 (Слайд)  ТОВ «Золоті луки» с. Паріївка  отримано  30 відсоткову  

компенсацію  вартості  реконструкції  4-х рядного  приміщення  

корівника.  З державного бюджету   господарством  отримано  721,7  

тис. грн. 
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(Слайд) Для фермерських  господарств діє нова  бюджетна  

субсидія.  В 2018 році   4 новостворені  фермерські господарства  

отримали бюджетну субсидію  вартістю  189,6 тис.грн. Субсидію на 

одного члена  фермерського  господарства вартістю 135,7 тис. грн. 

отримали  7 фермерських  господарств  району. 

 

Залучення інвестицій є однією з головних складових розвитку 

агропромислового комплексу як в цілому, так і окремих його галузей. 

(Слайд) В 2018 році за рахунок власних коштів 4 

сільськогосподарські підприємства району проводили   реконструкцію  

та модернізацію  молочнотоварних ферм:  

Так ФГ «Божнюкове» с. Неменка  завершило реконструкцію 

тваринницького приміщення. Обсяг освоєних коштів – 2,3 млн. грн. 

Потужність  даного приміщення  208 гол/місць. Встановлено 

молокопровід,  холодильну  установку, кормовий стіл. Практично всі 

виробничі функції автоматизовано  та створено комфортні умови для 

працівників. 

В ПП «Агрофірма «Рось» с.Слободище  проведено   модернізацію  

молочного залу   молочнотоварної ферми з безприв'язним утриманням 

поголів'я. Обсяг освоєних коштів становить – 8,9 млн. грн. 

А в  ТОВ «Золоті  луки» с.  Паріївка   здійснили   реконструкцію 4-

х рядного приміщення корівника. Обсяг освоєних коштів  – 3,7 млн. 

грн. 

У СТОВ «Авангард» с.Городок  завершено   будівництво  

зерносушарки на альтернативних  видах палива  потужністю 125  тонн 

зерна на добу.  Обсяг освоєних коштів – 4,0 млн. грн. І робота в цьому 

напрямку продовжується. 

За минулий рік було  освоєно інвестицій  на суму  19,5 млн. грн., 

що становить  90,9 відсотків до загальної вартості освоєних інвестицій  

з початку  реконструкції та модернізації.  

 

 (Слайд)  В 2018 році між орендарями  та  власниками  земельних  

ділянок, земельних  часток  (паїв) укладено 13190 договори  оренди 

землі, загальною площею 36,3 тис. га.  Нараховано орендної плати  

100,5 млн. грн., що становить 8,5 відсотка  від  грошової  вартості  

землі. Починаючи з 2015 року   середній  відсоток  нарахування  

орендної плати  по району   збільшено  на 5,0%. 

 (Слайд)  Плата за 1 га  сільськогосподарських угідь    в 2018  році 

становила 2839,1 грн., що більше  проти 2017 року на  854,1 грн. 
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(Слайд) Фактично виплачено  орендної плати за землю в 2018 

році  102,9 млн.грн., що становить  102,4 % до  договірних зобов’язань.  

                                           

(Слайд) Щомісячно здійснюється моніторинг виплати заробітної 

плати сільськогосподарськими підприємствами району. Заборгованість 

з виплати заробітної плати відсутня. Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника за  2018 рік  становить 7158,3 грн., що 

складає 140,2 % до відповідного періоду 2017 року. Середньомісячна   

заробітна плата  одного штатного працюючого  за   останні  п'ять  років 

стабільно  зростає.    

(Слайд) Середня заробітна плата одного штатного працюючого за 

2018  рік  в розрізі сільськогосподарських  підприємств,  що підлягали 

моніторингу  відображено  в таблиці:  

Найбільша  середня заробітна плата  одного штатного працюючого   

(СТОВ «Злагода» с.Павлівка,   директор  Лисак В.І.)   становить  

12388,1 грн.  

 

 (слайд) За підсумками роботи за рік промисловими  

підприємствами району вироблено та реалізовано продукції більше як 

на 3 млрд.грн., при темпі приросту 24,8%. Район стабільно займає 2 

місце в обласному рейтингу серед районів. Частка району у 

промисловому виробництві області зросла з 3,8 до 4,2%. 

(слайд) Основна частка промислового виробництва належить 

харчовим підприємствам: «Люстдорф» та Іллінецький цукровий завод. 

ТОВ «Люстдорф» постійно працює над освоєнням нових ринків 

збуту та, маючи євросертифікат, продовжує нарощувати експорт 

продукції майже в 30 країн світу, нат підприємстві виробляється понад 

100 найменувань різних видів продукції. У ІІ-му півріччі 2019 року 

товариством заплановано  введення в експлуатацію станціїї по 

очищенню стічних вод підприємства, вартістю майже 70 млн.грн. Це 

призведе до очищення виробничих стоків та поліпшення екологічної 

ситуації в місті. 

Зростанні вартості газу, низька цукристість буряків негативно 

вплинули на виробничий сезон Іллінецького цукрового заводу, який 

тривав майже 2 місяці та мав дещо нижчі результати виробництва, ніж 

у попередньому сезоні. Перероблено 125,44 тис.тонн буряка, 

вироблено 15,10 тис. тонн цукру, проти 38,8 тис. тонн у 2017 році. 

Зниження енергозатратності підприємства під час виробничого 

процесу та збереження посівних площ буряка – це основні питання, 
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над якими сьогодні працює керівництво заводу. Принагідно зазначу, 

що з 2015 року у технічну модернізацію виробничих потужностей 

підприємством залучено 72,3 млн.грн. На 2019 рік запланована 

реалізація інвестиційного проекту по ректонструкціі парових котлів з 

переведенням на спалювання твердого палива вартістю 12,5 млн. грн..  

В 1,5 рази нарощено виробництво та реалізацію продукції ДП 

«Іллінецький лісгосп». 

Стабільно у цьому році працювали підприємства: Іллінецький 

цегельний завод, Сорочанський мірошник, Дашівські лісомисливське 

господарство та ремонтно – механічний завод.   

Нарощують обсяги виробництва підприємці району: Долінський 

Євгеній – торгова марка «Мореман», Синільник Василь торгова марка 

«Декор Бетон», Шапшай Геннадій – виробництво меблів. 

(СЛАЙД) Покращується обслуговування населення у 

торгівельній мережі району та ресторанному господарстві. По 

сучасному облаштовані ресторанні заклади «Варвара» у Іллінцях та 

«Вайт хаус» у Дашеві.   Користуються попитом у жителів іллінеччини 

послуги, які надаються в оновленому супермаркеті «Щедрий дар», а 

саме: піцерія, власна випічка та кулінарія. Постійно працюють над 

розширенням асортименту хлібобулочних виробів КП «Іллінці- хліб»,  

випічку якого особливо полюбили вінничани на ярмаркових заходах у 

м.Вінниця. 

 

На сьогодні, на жаль, існує проблема відтоку кадрів з країни, 

зокрема і з Іллінецького району. Основні бюджетоутворюючі 

підприємства «Люстдорф» та «Цукровий завод» довозять більше 35% 

працівників власним транспортом як з населених пунктів району, так з 

інших районів.  

Конкуренцію на ринку праці також створює відкриття нових 

підприємств. Наприклад на підприємстві «Фуджикура» у Немирові 

працює біля 100 чоловік з Іллінецького району. 

 Це підштовхує роботодавців стимулювати працівників  

збільшенням розміру заробітної плати та забезпеченням соціальних 

гарантій.   

(слайд) Заробітна плата у порівнянні з відповідним минулорічним 

періодом зросла на 26,2% і за підсумками ІІІ кварталу 2018 року 

становила 7884 грн. Заборгованість по заробітній платі на економічно-

активних підприємствах району відсутня. 
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(СЛАЙД) Розвиток населених пунктів, добробут кожного жителя 

громади безпосередньо залежить від вчасної та повної сплати податків 

до місцевих бюджетів. 

Питання виплати заробітної плати, сплати податків та легалізація 

зайнятості знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації. 

У минулому році районною робочою групою з питань забезпечення 

детінізації економіки району проведено 5 засідань. Завдяки 

проведеним зустрічам з роботодавцями, що допускають порушення 

при виплаті заробітної плати та неофіційно використовують робочу 

силу: 

- легалізовано працю 42 найманих працівників,  

- залучено до державної реєстрації, як суб’єктів підприємницької 

діяльності, 56 фізичних осіб, 

 - додатково сплачено  до бюджету майже 150 тис.грн.        

(СЛАЙД) За чотири останніх роки маємо тенденцію до 

стабілізації кількості діючих малих і середніх підприємств, яких у 

районі станом на 1 січня 2019 року рахується 188, займаються 

бізнесом 1153 фізичних осіб – підприємців.  

 (СЛАЙД) Маємо стабільні надходження від малого і середнього 

бізнесу, як до бюджетів усіх рівнів - понад 62%, так і до місцевого 

бюджету - біля 50%. 

       

          Економія і раціональне використання бюджетниї коштів є 

пріоритетом влади. 

  (СЛАЙД)  Закупівлі за бюджетні кошти здійснюються через 

електронну систему Prozorro. За  минулий рік  проведено 83 

електронних торги, закуплено товарів на суму 7,28 млн. грн. та 

зекономлено 631 тис. грн., або майже 9% фінансових ресурсів, що дало 

можливість додатково придбати чи виконати роботи. У 2017 році 

частка зекономлених коштів становила 3,3%. 

       Найбільша сума закупівель здійснена відділом освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації – 4,04 млн.грн., отримано 576,43 тис.грн., 

або 14,3 % економії коштів.        

 (слайд) Залучення інвестиційних коштів з різних джерел 

залишається пріоритетним напрямком в діяльності районної влади. За 

6 місяців минулого року освоєно 140 млн. грн. капітальних інвестицій. 

Зокрема, введено у експлуатацію: 
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- фотогальванічну електростанцію на джерелах сонячної енергії 

«Дашів» на території Дашівської селищної ради,  вартістю  – 11,8 

млн.євро; 

(слайд) Сміттєсортувальний комплекс на території твердих 

побутових відходів у м.Іллінцях, вартістю майже 12 млн.грн. 

З обласного бюджету, завдяки участі у 15 конкурсі розвитку 

територіальних громад, залучено більше 0,5 млн.грн.  

 

 Окремо хочу зупинитися на результатах робити податкової 

служби і питаннях наповнення бюджетів. Станом на 1 січня 2019 року 

в Іллінецькій об’єднаній інспекції Немирівського управління 

Головного управління ДФС у Вінницькій області на податковому 

обліку перебувають 517 юридичних та 1134 фізичних осіб.  

(Слайд) Протягом січня–грудня 2018 року до бюджетів усіх рівнів 

надійшло 312,1 млн.грн. (темп росту 121%):  

- до державного бюджету надійшло 141 млн.грн. (темп росту 

117%), 

- до місцевих бюджетів –  171,1 млн.грн.  (темп росту 124.4%), 

  

Порівняно з минулим роком приріст надходжень до державного  

бюджету  склав  20,2 млн.грн. або 17%. 

Надходження збільшились по: 

- ПДВ - в 1,23 рази (на 15,6 млн.грн.),  

- ПДФО  до Зведеного бюджету - в 1,43 рази (на 37,3 млн.грн.), в 

т ч. до ДБ в 1,28 рази (на 8,6 млн.грн.). 

- військовому збору – в 1,2 рази ( на 160 млн.грн.)  

Протягом січня-грудня 2018 року надійшло 110,9 млн.грн. єдиного 

соціального внеску. Порівняно з минулим роком надходження зросли 

в 1,3 раза або на 23,7 млн.грн.). 

 

(Слайд) До місцевих бюджетів протягом 2018 року надійшло 

171,1 млн.грн.  Порівняно з минулим роком приріст надходжень до 

місцевих бюджетів  склав 33,5 млн.грн. або 24,4%. 

Забезпечено приріст по: 

- податку на доходи фізичних осіб - на 26 млн.грн. (+128,2%), 

- єдиному податку - на 3,3 млн.грн. (+114%), 

- земельному податку – на 2,2 млн.грн. (+112 %). 

 

     (Слайд) Найбільша питома вага в наповненні місцевих бюджетів 



9 
 

 

належить: 

- податку на доходи фізичних осіб (69%); 

- єдиному податку (15.65%); 

- земельному податку  (11,7%). 

Саме на ці податки слід робити ставку при наповненні місцевих 

бюджетів. Крім цього, потрібно постійно працювати над розширенням 

бази оподаткування за рахунок: 

- легалізації тіньової зайнятості населення (виплата заробітної 

плати на рівні нижчому від мінімальної; виявлення найманих 

працівників, праця яких використовується без документального 

оформлення трудових відносин; залучення до оподаткування 

громадян, які надаючи різні послуги, ухиляються від оподаткування); 

- повноти включення до оподаткування єдиним податком IV групи 

всіх земель, які використовуються сільгоспвиробниками; 

- оподаткування самовільно зайнятих земельних ділянок; 

- залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, що  

здійснюють продаж підакцизних товарів. 

 

Зведений бюджет району (загальний і спеціальний фонд) з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів становить 227 688,0 тис.  

гривень. 

(Слайд) (Слайд) Доходи загального фонду бюджету  району  за 

звітний  період (без трансфертів) виконано на 108,9 відсотка.  При 

уточненому  плані   24 289,2 тис. гривень  фактично надійшло 26 440,0 

тис. гривень, що більше на 2 498,0 тис. гривень. 

Найбільший рівень виконання плану по доходах загального фонду 

забезпечено наступними сільськими радами:  Леухівська  сільська рада 

–  120,0 відсотків,  районний бюджет – 110,9 відсотка, Іллінецька -

110,2 відсотка, Городоцька  – 110,0 відсотка. 

 Найменший рівень виконання доходів по  Китайгородській  

сільській раді  -  100,5 відсотка, Криштопівській – 101,9 відсотка, 

Слободищенській -102,1  відсотка.  

(Слайд) Податок та збір на доходи фізичних осіб у 2018 році 

надійшов до районного бюджету в сумі  13 657,6 тис.грн., що 

становить 14,5 відсотка від загальної суми надходжень по району, до 

Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади - 69 700 тис.грн. 

або 73,7 вісотка, Дашівської об’єднаної територіальної громади - 11 

136,9  тис.грн. або 11,8 відсотка.         



10 
 

 

За звітний рік по зведеному бюджету району (загальний і 

спеціальний фонд без урахування міжбюджетних трансфертів) 

проведено видатків в сумі 213 271,2  тис. гривень, з них: загального 

фонду бюджету району – 205 685,3 тис. гривень та спеціального – 

7 585,9 тис. гривень.  

Першочергово забезпечувалось спрямування коштів, що 

надходили до бюджету району на заробітну плату, оплату енергоносіїв 

та інші захищені статті видатків.  

(Слайд) В розрізі видів видатків загального фонду найбільшу 

питому вагу займають видатки на соціальне забезпечення (субсидії і 

соціальні виплати)     124 563,7 тис. гривень або 60,6 %; 

- оплата праці з нарахуваннями – 71625,1 тис. гривень або 34,8 %; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4322,5 тис. гривень або 

2,1 %; 

- придбання товарів і послуг – 4159,3 гривень або 2,0% %; 

- інші поточні видатки – 1014,7 тис. гривень або 0,5 %.  

Капітальних видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 

проведено в загальній сумі 4 386,1 тис. гривень,  з них видатки: 

  - сільських бюджетів  - 677,4 тис. гривень; 

 - районного бюджету - 3 708,7 тис. гривень, з них 2,448 тис. грн. 

для придбання житла внутрішньо переміщених осіб та учасників 

бойових дій на території інших держав. 

 

 

   (СЛАЙД) Центром надання адміністративних послуг 

Іллінецької райдержадміністрації за 2018 рік було надано 15 359 

адміністративних послуг. В порівнянні з 2017 роком кількість наданих 

адміністративних послуг збільшилася майже вдвічі у зв’язку із 

наданням у ЦНАПі послуг управління праці та соціального розвитку 

населення райдержадміністрації. До бюджетів за 2018 рік надійшло за 

надання адміністративних послуг більше 120 000 гривень.  

(СЛАЙД) Кількість видів адміністративних послуг, які надаються 

через ЦНАП, в порівняні з 2017 роком залишилась незмінною і 

становить 104 послуги. 

 Забезпечено дистанційний доступ до повної, актуальної та 

достовірної інформації, щодо надання адміністративних послуг за 

допомогою інформаційних систем. Зазначена інформація розміщена на 

офіційному веб-сайті Іллінецької райдержадміністрації. 
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Розвиток інфраструктури району, створення комфортних умов 

проживання – це пріоритетні завдання для влади. Майже в кожному 

селі ми зробили кроки для покращення умов. Дороги, тротуари, 

освітлення, дитячі майданчики,– їх будівництво стало вже звичним 

ділом. 

Створення об’єднаних громад лише додало фінансових 

можливостей у цій справі.  

Попри серйозне боргове навантаження та зовнішні виклики, цього 

року Уряд спромігся знайти і виділити безпрецедентні 47 млрд грн, з 

яких 11,5 млрд грн були направлені на місцеві дороги. 

(СЛАЙД)  В Іллінецькому районі за 2018 рік було освоєно 17 млн. 

185,7 тис. грн.  

(СЛАЙД)  Так, відремонтовано дороги: 

- Під’їзд до с. Лугова (ремонт біло-щебеневого покриття 2 км.) 692,6 

тис. грн. 

- Автодорога «Межа Житомирської області – Погребище – Іллінці»  

(ямковий ремонт 12,2 км) освоєно 1 012,4 тис грн. 

- Паріївка – ст. Оратів (ямковий ремонт 9,2 км) освоєно 633,1 тис 

.грн. 

- Немирів – Іллінці (встановлено 42 дорожніх знаки, зроблено 

ямковий ремонт на ділянці 10 км і поверхнева обробка – 1,2 км) разом 

освоєно 2 млн 860,4 тис. грн.  

Окрім того, на цій дорозі на ділянці від с. Жорнище до кордону 

Немирівського району здійснено часткове влаштування нового 

асфальтно-бетонного покриття окремими ділянками загальною 

протяжністю 4,3 км, на що потрачено 15 млн. грн. Роботи виконувала 

філія «Немирівська ДЕД». 

- Торків – Брацлав – Леухи – межа Черкаської області (нове 

асфальто-бетонне покриття ділянками по с. Чортория і с. Леухи 

загальною протяжністю 1520 м. і ямковий ремонт на ділянці 20 км.) 

Освоєно 7 346,8 тис. грн. 

 

(СЛАЙД) Прикладом державно-партнерськиї відносин в цьому 

питанні є ремонт ділягки дороги - Дашів – Угарове  (нове асфальто-

бетонне покриття і ямковий ремонт на ділянці 10 км), освоєно 1 831 

тис. грн., в тому числі залучено кошти Дашівської ОТГ – 200 тис. грн., 

«Райффайзенагро» - 200,5 тис. грн.; 
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- Іллінці – Красненьке (ямковий ремонт протяжністю 10 км) 

250,8 тис.грн. 

Проводилися роботи по ремонту і утриманню автодороги 

державного значення Р-33 «Вінниця – Турбів – Гайсин – Вел. 

Михайлівка» протяжністю 41,5 км. Всього виконано робіт на 4 694,9 

тис. грн. 

 

 (СЛАЙД) Встановлено сучасне LED освітлення на центральних 

вулицях міста на сіл району, загальною протяжністю - 45 км. 

(СЛАЙД) Всі котельні об'єктів соціальної сфери переведені на 

альтернативне паливо. 

 

Протягом 2018 року «Теплими кредитами» скористалися 45 осіб. 

 Загальна сума кредитування становить 1 млн. 818 тис. грн., 

держава відшкодувала близько 240 тис. грн. 

64% «теплих кредитів» видано на придбання енергоефективного 

обладнання для приватних будинків, 36% – на утеплення квартир. 

 

 

Робота управління праці і соцільного захисту населення в 

поточному періоді була впершу чергу спрямована на виконання 

завдань із нарахування та виплати субсидій населенню та підтримки 

учасників бойових дій.  

Субсидію призначено 6349 сім’ям на загальну суму 55 013,3 тис. 

грн., з них: 

-    для придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного 

побутового палива – 2623 сім’ям на суму 8 250,5тис. грн. 

  Виплата готівкою  нарахованої субсидії   для  придбання 

скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива 

проведена усім заявникам. Заборгованість  відсутня.                   

   (Слайд) Субсидію для відшкодування витрат на оплату 

житлово–комунальних послуг призначено  3726 сім’ям на суму 46,7 

млн. грн. У порівнянні з 2017 роком на 30 відсотків зменшилась 

кількість домогосподарств у районі, що користуються субсидією.  

  Протягом 2018 року 2608 сімей отримали частину невикористаної 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму майже 1,7 млн.грн. 

У 2018 році було проведено 22 засідання районної комісії з питань 

призначення державних соціальних допомог, субсидій,  пільг та 
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соціальних виплат переміщеним особам,  розглянуто 2400 справ. У 

2017 році проведено 17 засідань та розглянуто 1227 справ. 

         Незважаючи на те, що працівниками управління постійно 

проводиться розяснювальна робота в засобах масової інформації та 

надаються персональні консультації кожному із заявників, кількість 

випадків подання недостовірної інформації збільшується і, відповідно, 

зростає  сума коштів, які підлягають поверненню. У результаті 

проведеної роботи спеціалістами  управління  припинено надання 

житлової субсидії та повернуто переплату на суму – 3914,29 грн. по  5 

справах субсидентів,  які приховали факт здійснення купівлі 

нерухомості на суму понад 50 тис.грн. 

 Виявлено надміру виплачені кошти одержувачами  державної 

допомоги  на суму  82981,15 грн. у порівнянні з минулим роком ця 

сума зросла  майже у двічі.  

 

   Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту насселення райдержадміністрації перебуває 106 сімей, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції,  де 5 сімей переїхало з АР 

Крим та 101 сім’я, які тимчасово переселилися з Донецької та 

Луганської областей. Загальна кількість осіб – 173. Станом на 

01.01.2019 року щомісячну адресну допомогу особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг отримує 51 сім’я. Протягом 2018 

року сума виплат склала 944,83 тис. грн. 

 На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, 

які мають право на пільги, перебуває  11863 пільговиків,  з них 371 

учасників АТО та 19 членів  сімей загиблих учасників АТО.  

 Усі вони користуються пільгами або субсидіями за їх вибором та 

отримують компенсаційні виплати згідно чинного законодавства.  

   Всього за 2018 рік надано пільг на  загальну суму 5,4 млн.грн., що 

на 1 млн.грн більше  ніж у 2017  році.  

  На міжміське перевезення осіб з інвалідністю внаслідок війни, 

учасників бойових дій та дітей з багатодітних сімей з обласного 

бюджету профінансовано  на суму 33,7 тис.грн.  

  З районного бюджету та бюджету Іллінецької ОТГ для здійснення 

компенсації витрат за пільгове перевезення на приміських маршрутах  

перевізникам району на 2018 рік профінансовано 619 тис.грн.  
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  Враховуючи фінансові можливості району та об’єднаних 

територіальних громад, пільги на  проїзд усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах у 2018 році  вирішено надавати у безготівковій формі.  

       За рахунок державного, обласного, районного та інших місцевих 

бюджетів відповідно до  Районної  комплексної  цільової  програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а 

також інших верств населення Іллінецького району, які потребують 

соціального захисту, на  2018-2020 роки,  виплачено адресної грошової 

допомоги на загальну суму 1,75 млн.грн.   

На санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО виділено 

96,7 тис.грн. - оздоровлено 12 чол. Двоє воїнів пройшли психологічну 

реабілітацію. 5 демобілізованих учасників антитерористичної операції 

за кошти держави пройшли навчання за професією водій 

автотранспортних засобів категорії «С».  

           У 2018 році чотири мешканці Іллінецького район за підтримки 

уряду та коштів державного бюджету придбали житло, серед них: 

Два учасники бойових дій на Донбасі, два – афганці. На придбання 

житла та виплату компенсацій на їх придбання державою було 

виділено 3,077 млн.грн.  

 

 Ще однією важливою подією, яка відбудася в районі, і є 

результатоим реформи децентралізації, – це передача у комунальну 

власність ОТГ земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

від держави. 

 (СЛАЙД) На виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2018 №60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад», на 

території Іллінецького району було передано 7355,6 га земель 

сільськогосподарського призначення державної власності, в тому 

числі: Дашівській ОТГ - 2919,3 га та Іллінецькій ОТГ - 4436,3 га. 

Передача земель сільськогосподарського призначення державної 

власності удосконалить механізм управління у сфері земельних 

ресурсів, дасть змогу чітко й прозоро формувати дохідну частину 

місцевих бюджетів у частині плати за землю. Органи місцевого 

самоврядування, які не об’єднані в ОТГ, залишаються за межами 

процесу передачі земель. 
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Станом на 01.02.2019 відділом Держгеокадастру   в Іллінецькому 

районі було надано 452 учасникам АТО викопіювання земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

загальною площею 674 га. В свою чергу, Головним управлінням 

Держгеокадастру було видано 420 наказів щодо надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою загальною площею    633 га.  

Затверджені проекти землеустрою на 317  земельних ділянок 

загальною площею 460 га. 

 

У 2018 році відбулося реформування служби зайнятості в районі: 

районний центр зайнятості набув статусу районної філії Вінницького 

обласного центру зайнятості. (Слайд) 

У 2018 році службі зайнятості вдалося залучити до участі в 

громадських та інших роботах тимчасового характеру 180 осіб. 

(Слайд) Іллінецька міська рада прийняла програму зайнятості 

населення і на поточний 2019 рік в бюджеті передбачила 140 тис. 

гривень на оплату громадських робіт. Окрім Іллінецької ОТГ, кошти 

на громадські роботи передбачили: Дашівська ОТГ, Городоцька, 

Леухівська, Китайгородська, Слободищенська сільські ради. 

  

  2018 рік увійде в історію району як рік початку реалізації 

медичної реформи. (Слайд структура) 

(СЛАЙД) Рішенням 28 сесії 7 скликання Іллінецької районної 

ради від 22.06.2018  №544  02.07.2018 утворено комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Іллінецької районної ради. Першими уклали договорір з 

Національною службою здоровя Іллінецький міський ЦПМСД, тоді 

Дашівський, а 15.08.2018 укладено договір з Національною службою 

здоров’я України – Іллінецький районний ЦПМСД.  

 

( Слайд зарплата) З 01.10.2018 року районна установа отримала 

фінансування за новим механізмом. Сімейні лікарі та медичні сестри 

отримали заробітну плату за новими розрахунками відповідно до 

укладених декларацій. Середня заробітна плата лікаря загальної 

практики сімейної медицини з жотня 2018 року становить 13,5 тис. 

грн., медсестри – 6,5 тис.грн. 

   

(Слайд 2 шт) Всього на обслуговуванні знаходиться 8350 жителів 

району. На кінець 2018 року з сімейними лікарями було укладено 5478 
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декларацій. Станом на 01.02.2019 заключено 5510 декларацій. 1650 

жителів заключили декларації з лікарями інших закладів району, 

решта ще не визначились з вибором лікаря. 

Медичну допомогу населенню  надають  4 лікаря (з них 2 

сімейних, 1 терапевт та  педіатр), 21 середній медичний працівник.  

Рішенням 31 сесії 7 скликання від 23.10.2018р  № 577 Іллінецької 

районної ради затверджена районна Програма розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на 2018-

2019роки, яка  гарантує  фінансове забезпечення енергоносіїв, 

завершення  реконструкції  Леухівської амбулаторії, придбання  

транспорту та  витрат  на  медикаменти  та  вироби  медичного 

призначення  пільговим категоріям  населення. 

 

 Ще одним важливим кроком у розвитку медицини району стало 

прийняття рішення про реорганізацію закладу ІІ рівня надання 

медичної допомоги в Іллінецькому районі в комунальне некомерційне 

підприємство «Іллінецька центральна районна лікарня» районної ради. 

Ми першими в області пішли на такий крок, що відкриває нові 

перспективи перед закладом і збільшує шанси для набуття статусу 

лікарні інтенсивного лікування   І рівня  Північного госпітального 

округу.  

У сформовану раду Північного госпітального округу увійшли три 

представники району: Микола Масленчук, Олександр Бабушок, Сергій 

Тітаренко. 

 З січня 2019 року КНП «Іллінецька центральна районна лікарня» 

районної ради визначено центром обслуговування хворих, які 

транспортуються для надання екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги  з Оратівського, Липовецького, Іллінецького  та частини 

Погребищанського районів. 

(Слайд) Важливим завданням для нас є модернізація, оновлення 

медичного обладнання в лікарні. Департаментом охорони здоров’я 

облдержадміністрації в серпні 2018 року благодійно було передано 

діагностичний автоматизований комплекс зі стрес-системою та 

велоергометр вартістю 194,8 тис. грн., закуплений за кошти Світового 

банку. 

(Слайд) Для здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій виділено  кошти на придбання цифрової 

ендоскопічної відео-системи в сумі – 271 тис. грн.  
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За рахунок страхових внесків через бюджетну організацію 

Бюджетний Фонд «Подільська громада» було освоєно коштів в розмірі 

248,0 тис. грн.  

 (Слайд) За 12 місяців 2018 року з місцевого бюджету  додатково  

було виділено коштів на суму  1145,0 тис .грн., а саме: з районного 

бюджету - 628,5 тис. грн., з міського бюджету Іллінецької ОТГ - 516,5 

тис. грн., які були спрямовані на закупівлю вакцин, оплату 

електроенергії, придбання обладнання, меблів тощо. 

Нажаль залишається диспропорція в оплаті праці медпрацівників 

первинного і вторинного рівнів, але з 01.07.2019 року плануємо 

перейти на фінансування НСЗУ і тут зможемо врегулювати ситуацію. 

Утримання ЦРЛ є спільним завданням! 

 

Шановні колеги 

(СЛАЙД) Освітня мережа району повністю задовольняє потреби. 

В загальноосвітніх школах навчаються 3888 учнів, працює 539 

учителів. Дошкільною освітою охоплено 1538 вихованців, навчальний 

процес у дошкільних закладах забезпечують 184 педагоги. 

Позашкільними навчальними закладами, які перейшли до ОТГ, 

охоплено 959 учнів та 25 педагогів. 

(СЛАЙД) Ми одними із перших в області створили в ОТГ опорні 

школи, які вже сьогодні мають позитивні результати роботи. 

(СЛАЙД) У 2018 році стартувала фундаметнальна реформа 

освітньої галузі «Нова українська школа». Цього річ вона бере початок 

з перших класів. Для її реалізації пройшли перепідготовку учителі, 

підготовлені навчальні кабінети, робочі місця учителів.        

(СЛАЙД) Ми змінюємо філософію навчального процесу, в якому 

має панувати демократизм, компетенція, повага, виховання. 

420 першокласників зайшли в оновлені класи та розпочали 

навчання за новими стандартами і програмами. 

Школи району отримали ігрові набори LEGOPlayBox та SixBricks 

для першокласників. На 403,2 тис.грн закуплено меблів, комп'ютерної 

техніки та дидактичного матеріалу.  

Заклади загальної середньої освіти забезпечені на 100% 

“фабриками друку” (ноутбук, ламінатор, МФУ)  

(СЛАЙД) Коштом обласного бюджету було забезпечено 

обладнання для математичного класу на суму 361,6 тис.грн. в 

Іллінецькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа 

I-III ступенів – гімназія №2». 



18 
 

 

(СЛАЙД) 1 серпня 2018 року у районі розпочала свою роботу 

комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр Іллінецької 

районної ради Вінницької області”, яка забезпечує проведення 

психолого – педагогічного вивчення дітей відповідно до звернень 

батьків, проводиться комплексна психолого – педагогічна оцінка 

розвитку дитини та консультування щодо надання психолого – 

педагогічних та корекційно – розвиткових послуг. 

На придбання обладнання для інклюзивно-ресурсного центру 

використано 180,7 тис.грн із державного бюджету, а саме: придбання 

оргтехніки, дидактичного матеріалу, меблів та спортивного 

обладнання.  

  (СЛАЙД) Забезпечено підвіз учнів. Дашівською ОТГ за кошти 

обласного бюджету за співфінансування придбано новий шкільний 

автобус.  

(СЛАЙД) За підтримки сільських рад та сільгоспвиробників 

забезпечено харчування дітей 1-4 класів, утримання працівників 

їдальні та електроносії. На ці цілі було перераховано – 589 427  тис. 

грн. Майже 215 тис. грн. спонсорських коштів було залучено 

додатково на ремонтні роботи та придбання меблів. 

(СЛАЙД) Продовжено роботу по енергозбереженню. Замінено 

вікна у Леуській ЗОШ І-ІІІ ступенів, у Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

утеплено системи опалення в підвалі, проведено утеплення та ремонт 

спортзалу в Слободищанській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Спільними зусиллями відділу освіти, молоді та спорту та 

колективу Бабинської школи, за підтримки Іллінецької філії ПрАТ 

«Зернопродукт МХП» та ТОВ «Шефгруп Агро» зроблено капітальний 

ремонт та утеплення даху їдальні та ремонт системи опалення. 

 (СЛАЙД) За 2018 рік педпрацівникам виплачено заробітної плати 

на суму 19 млн. 029 тис. грн. Заборгованості по виплаті заробітної 

плати педагогам не має. 

Хочу зазначити, що за два роки середня зарплата учителя в районі 

вироста майже вдвічі і, за оперативними даними, за 2018 рік (станом 

на 1 січня) становить 9,1 тис. грн. 

Залишається проблемним питання оплати праці технічним 

працівникам. Над яким працюємо. 

(СЛАЙД) Організовано пройшла літня оздоровча кампанія, на що 

витрачено 477,6 тис.грн. із районного та місцевих бюджетів. 50 дітей 

пільгових категорій направлено на відпочинок та оздоровлення до 
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дитячих оздоровчих  таборів за рахунок обласного та державного 

бюджету. 

(СЛАЙД) 15 дітей учасників АТО було запрошено керівниками 

Влощовського повіту до Польщі з метою оздоровлення. Витрати на 

переїзд забезпечили сільгоспвиробники, а перебування дітей взяла на 

себе польська сторона.  

  

     

(СЛАЙД) Станом на 31.12.2018 мережа закладів культури складає 

64 установи, у тому числі 32 клубних заклади, 29 бібліотек, 2 дитячі 

музичні школи,  1 краєзнавчий (державний) музей. 

 

(СЛАЙД) Галузь культури на сьогодні фінансується за рахунок 

районного та місцевого бюджетів, зокрема бюджетів Іллінецької та 

Дашівської ОТГ.    

 

(СЛАЙД) Річні видатки на  культури у звітному періоді склали   

12 млн. 29 тис.грн. У порівняні із відповідним періодом 2017 року 

видатки галузі збільшилися на 2 млн. 76 тис.грн. 

 

 (СЛАЙД)  В процесі оптимізації закладів культури в поточному 

році   вдалось не втратити  творчі колективи району. На часі стоїть 

питання щодо передачі КЗ «Іллінецький районний будинок культури» 

Іллінецької районної ради до Іллінецької міської ОТГ на умовах 

співфінансування.  

 

(СЛАЙД) Іллінчани та гості нашого району на довго запам’ятають 

сучасні культурно-мистецькі заходи: фестиваль-конкурс народно-

хорового співу ім. Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине», 

всеукраїнський пленер гончарів, свята Дня Європи, Дня міста,  27 

річниця незалежності України, театралізоване свято «Встань, козацька 

славо, засвіти знамена!», урочистості з нагоди 95-річниці утворення 

району, тощо. 
 

Думаю, про зроблене більш детально розкажуть керівники ОТГ. 

 

Серед завдань на 2019 рік: 

1. Продовження реалізації реформ децентралізації, освітньої та 

медичної реформ. 
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2. Легалізація заробітної плати, збільшення податкових 

надходжень, підвищення рівня заробітної плати та рівня життя 

громадян. 

3. Удосконалення системи соціального захисту населення та 

впровадження нового механізму надання субсидій. 

4. Реалізація перспективних планів розвитку територіальних 

громад району, враховуючи потребу та пріоритетність, визначені 

жителями громад. 

5. Ремонт доріг, вуличне освітлення, енергомодернізація, 

залучення інвестицій тощо. 

 

Завершуючи свій виступ хочу подякувати всім за роботу, Руслану 

Євгеновичу за підтримку, керівникам громад за співпрацю. Зроблено 

багато, зміни, які започатковані в країні Президентом Петром 

Порошенком, урядом Володимира Гройсмана мають реальні позитивні 

результати у нашому районі. 

То ж усім бажаю віри в успіх нашої країни, здоров’я і єдності у 

нелегкій праці на розвиток Іллінеччини та благо іллінчан. 

  

   Дякую за увагу! 


