
Публічний звіт 

голови Літинської районної державної 

 адміністрації Я.А.Чернеги за 2018 рік 

 

 Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу», 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» з метою належного інформування 

громадськості про підсумки діяльності Літинської районної державної 

адміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2018 році.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Основу промислового комплексу району складають 11 підприємств (ТОВ 

«Літинськиймолзавод», ТОВ «Літинський м'ясокомбінат», ТОВ ВП «Маріо», 

ПВНП «Будініціатива», ПП «Літинбудматеріали», ТОВ видавництво «Поділля», 

ДП «Підприємство  ДКВС України (№123) », ДП «Уладівський спиртовий завод», 

ТОВ «Бонус У», ТОВ «ДЕВІЕ», ТОВ «Грін Енерго Технології»), що входять до 

основного кола звітності та представляють такі галузі, як харчова промисловість та 

перероблення сільськогосподарських продуктів; виробництво готових металевих 

виробів; виробництво інших неметалевих мінеральних виробів; целюлозно-

паперова промисловість, видавнича справа; виробництво електроенергії; 

виробництво деревини та виробів з деревини; виробництво інших основних 

органічних хімічних речовин; виробництво фармацевтичних препаратів і 

матеріалів. 

У 2018 року головним управлінням статистики у Вінницькій області  до 

основного кола промислових підприємств району включено підприємство  ТОВ 

«ДЕВІЕ». 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами  Літинського 

району за січень-вересень 2018 року склав 532 млн. 304 тис. грн., що становить  

91,4 % до відповідного періоду минулого року,  частка району у 

загальнообласному обсязі складає 1,0%.  В загальній  структурі обсягу реалізованої 

продукції 82,2% становить харчова промисловість та перероблення 

сільськогосподарських продуктів. 

 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO 

Протягом 2018 року розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за 

рахунок місцевого бюджету проведено 222 закупівлі через електронну систему 

Prozorro, із них 194 допорогові, 28 тендерні. Економія бюджетних коштів склала 2 

млн. 696 тис. грн., що становить 6,6 % від суми запланованих коштів на закупівлі, 

із них економія коштів  по допорогових закупівлях склала 1 млн. 752 тис. грн., або     

11,4 % від суми запланованих коштів, тендерних – 944 тис. грн. або     3,7 %.  
 

ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

Протягом  2018  року  проведено 12 засідань   робочої  групи  з питань 

забезпечення детінізації економіки Літинського району  на яких щомісячно 

розглядаються 10 основних питань які визначені розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 01.03.2017 року  №127 «Про заходи щодо забезпечення 



детінізації економіки області». 

Проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання  щодо 

оформлення належним чином трудових відносин. 

За звітний період 2018 року здійснено 15 рейдів, на яких було надано 

інформаційно-консультативні роз’яснення 71 суб’єкту підприємницької діяльності, 

які здійснюють торгову діяльність на території селищної та 9 сільських рад. 

Кількість виявлених працівників без оформлення трудових відносин -  5, з  

якими вже укладено трудові договори. 

На обліку в Літинській ДПІ Хмільницького  управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області зареєстровано акцизного збору 100 платників. З них 1 – 

виробник спирту та 99 платників з роздрібного продажу підакцизних товарів 

(юридичних – 22 та 78 – фізичних осіб). Контролюється своєчасність сплати та 

подача звітності. Так, станом на 01.11.2018 р. сплачено  1 млн. 019 тис. 700 грн. з 

реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Літинською ДПІ Хмільницького  управління ГУ ДФС у Вінницькій області  

постійно проводиться звірка з органами місцевого самоврядування та відділом  у 

Літинському районі головного управління Держгеокадастру  у Вінницькій області, 

щодо повноти обліку платників податку на майно в частині плати за землю 

юридичними особами, оподаткування площ земельних ділянок та повноти 

нарахування  і стану сплати ними цього податку. Додаткові поступлення за січень-

листопад 2018 року становлять 62,8 тис. грн. 

Станом на 01.12.2018 року в Літинському районі нараховується 257 водних 

об’єктів загальною площею 2236,2 га, із яких 121 об’єкт площею 1049 га 

знаходяться в оренді. За звітний період сплачено 397,1 тис. грн. податку за оренду 

земельних ділянок під водними об’єктами, що становить 87 % від нарахування.  

Підприємств які видобувають корисні копалини без отримання спеціальних 

дозволів відсутні. Станом на 01.12.2018р. надійшло до місцевого бюджету рентної 

плати за користування надрами 337,5 тис.грн., що на 127,2% більше в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. 
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Державна політика у сфері малого і середнього  підприємництва  у 

Літинському  районі в 2018 році здійснюється  через реалізацію Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва Літинського району на 2017-2018 

роки, затвердженої  рішенням 12 сесії  районної ради 7 скликання  від 23 грудня 

2016 року № 204.  

Програмою передбачено здійснювати організацію професійного навчання 

осіб, які перебувають на обліку в Літинському  районному центрі зайнятості за 

професіями та спеціальностями, які необхідні для розвитку власної справи та 

виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. В 

поточному році таке навчання організовано для 200 осіб.  

На розвиток власної справи виплачено допомоги по безробіттю 4 

безробітним  на загальну суму 65 тис. 500 грн. 

У січні-листопаді 2018 року започаткували діяльність 147 новостворених  

суб’єктів  господарювання, що становить             86,5 % до відповідного періоду  

2017 року, із яких 4 – юридичні особи (33,4% у порівняні з відповідним періодом 

минулого року) та 143 – фізичних осіб-підприємців (90,5 % у  порівняні з 

відповідним періодом минулого року).  



Одночасно припинили господарську діяльність 194 суб’єкти господарювання 

(4– юридичних осіб та 190 – фізичних осіб-підприємців). Суб’єктами малого та 

середнього підприємництва забезпечено надходження до місцевого бюджету в сумі 

74 млн. 149 тис. грн., що на 33,5 % більше в порівнянні з минулим роком; від 

юридичних осіб до  місцевого бюджету надійшло 60 млн. 907 тис. грн. на 33,7 % 

більше, від фізичних осіб-підприємців - 13 млн. 241 тис. грн. - збільшення на 32,6%  

Чисельність працюючих у суб`єктів малого та середнього підприємництва 

склала 2092 чол., що на 9,3 % більше в порівнянні з минулим роком. 

Кількість фізичних осіб - підприємців становить 1000 одиниць, що на 3,8 % 

менше в порівнянні з минулим роком, це пов’язано із державною реєстрацією 

припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які фактично 

її не здійснювали.  

Кількість юридичних осіб, суб’єктів малого і середнього підприємництва в 

порівнянні з минулим роком збільшилась на 5,8 % і становить 182 одиниці. 

Одним з дієвих шляхів відродження підприємницької діяльності в сільській 

місцевості є фермерство.  На даний час  зареєстровано 56 фермерських 

господарств, із них 45 -діючих, на яких середня кількість зайнятих працівників 

становить 558чоловік. У користуванні фермерських господарств району 

знаходиться 11,5 тис. га сільськогосподарських угідь.  

Залучаються суб’єкти підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт 

(послуг) за бюджетні кошти. Із загальної кількості замовлень 82,8 % належать  

суб’єктам  малого та середнього підприємництва. 

Суб’єктам малого підприємництва  надано в оренду 1280  м2 вільних площ 

Літинського районного споживчого товариства, а також 1428,78  м2  площ  

комунальної власності. 

На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва  Літинського району на 2017-2018 роки рішенням 19 сесії 

районної ради 7 скликання  від 20.12.2017 року  №336 «Про районний бюджет на 

2018 рік» передбачено кошти в сумі 400,0 тис. грн. на часткове відшкодування  

відсоткових ставок за кредитами, залученими  суб’єктами малого  і середнього 

підприємництва на реалізацію проектів. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2018 році в ХV обласному конкурсі проектів розвитку територіальних 

громад взяли участь 13 сільських та селищна ради, а також Літинська районна 

рада, якими було подано 24 проекти. За результатами даного конкурсу 13 проектів 

перемогли. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету у 2018 році на їх 

реалізацію становить 1 млн. 281 тис. 914 грн. 

У 2018 році з державного бюджету виділено субвенцію на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку Літинського району 4 млн. 26 тис. 280 грн., 

а саме на реалізацію наступних проектів: 

1. Реконструкція ігрового майданчика СЗШ І-ІІІ ступенів в с. Петрик 

Літинського району Вінницької області – 340 тис. грн.; 

2. Реконструкція спортивно-ігрового майданчика НВК I - III ст. в           с. 

Дяківці Літинського району Вінницької області – 470 тис. грн.; 

3. Реконструкція спортивно-ігрового майданчика НВК I - III ст. в               с. 

Бірків Літинського району Вінницької області – 470 тис. грн.; 

4. Реконструкція спортивно-ігрового майданчика СЗШ I - III ст. в          с. 



СелищеЛітинського району Вінницької області – 470 тис. грн. 

5. Реконструкція частини приміщень СЗШ І-ІІІ ступенів в с. Селище 

Літинського району Вінницької області – 1 млн. 859 тис. 280 грн. 

6. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Об’їзна в                с. 

Городище Літинського району Вінницької області – 104 тис. грн. 

7. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева в с. 

БірківЛітинського району Вінницької області – 104 тис. грн. 

8. Реконструкція парку культури і відпочинку смт Літин Вінницької області 

– 209 тис. грн. 

З районного бюджету на реалізацію вищевказаних проектів виділено  42 тис. 

720 грн. 

 

Залучаютьвласніінвестиціїтакіпідприємства: 

Підприємство, на 

якому реалізується 

інвестиційний проект 

(з юридичною 

адресою) 

Назва проекту, 

вид діяльності, 

суть 

інвестиційного 

проекту (з 

фактичним місцем 

реалізації) 

Прогнозні 

обсяги 

виробництва 

річні 

(тис.грн.)/ 

потужність 

(од.) 

Заплано-

вана к-ть 

нових 

робочих 

місць 

Вартість 

проекту, 

тис. грн. 

Термін 

введення 

Стан 

готовност

і об'єкту 

%, 

ТОВ «Реал 

СейпКомпані» 
(22320, Вінницька обл., 

Літинський район, с. 

Уладівка, вул. 

Привокзальна, буд. 18 

(ТОВ «Реал 

СейпКомпані»)) 

Будівництво 

зерносховища 

(с.Журавне) 

20 тис. тонн 10 14000,0 2018 р. 85 

ПП «Підкалюк»  
(22353, Вінницька обл., 

Літинський район, с. 

Микулинці) 

Будівництво  

зернової  

сушарки 

10 тис. тонн 5 3000,0 2018 р. 

 

100 

 

ФГ «Щербич» 
( 22300, Вінницька 

обл., Літинський 

район, смт Літин 

вул. Коцюбинського 

104) 

Будівництво  

тваринної ферми 
430 голів ВРХ 12 30000,0 2020 р. 60 

ФГ «Пеньківка» 
(22336, Вінницька 

обл.., Літинський 

район, с. Пеньківка, 

вул. Садова,8) 

Будівництво 

зернової сушарки 
10 тис. т 5 15000 2018 р. 95 

 

Інвестиційні проекти, які реалізовуються у галузі альтернативної та 

відновної енергетики:  

Підприємство, на 

якому 

реалізується 

інвестиційний 

проект (з 

юридичною 

адресою) 

Назва проекту, вид 

діяльності, суть 

інвестиційного 

проекту (з фактичним 

місцем реалізації) 

Прогнозні 

обсяги 

виробництва 
річні (тис.грн.)/ 

потужність 

(од.) 

Заплано-

вана к-ть 

нових 

робочих 

місць 

Вартість 

проекту, 

тис. грн. 

Термін 

введення 

Стан 

готовності 

об'єкту %, 



ТОВ 

"ДОБРОСЛАВ-

СОЛАР" 

(41389892) 

Нове будівництво 

сонячної 

електростанції 

потужністю до 4,2 

МВт, яка 

знаходиться за 

адресою: вулиця 

Заводська 5, село 

Уладівка 

28000,0 

грн./рік 
10 82 000,0 

Вере-

сень 

2019р. 

20 

ТОВ «Буменерго» 

м. Харків 

Городищенськамікрогід

роелек-тростанція, 

виробництво 

електроенергії, за 

межами с.Городище 

урочище «ГЕС» 

потужність 

140 кВТ 
3 1500,0 2019 р 65 

 

За  січень - вересень   2018 року підприємствами та організаціями усіх форм 

власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 161 млн. 034 тис. грн. 

капітальних інвестицій, що становить 1,5 % до загального обсягу та  4579,3  грн. в 

розрахунку на 1 особу(джерело інформації  – Головне управління статистики у 

Вінницькій області). 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА ПРИМІСЬКИХ 

АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ЯКІ НЕ 

ВИХОДЯТЬ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ 

У 2018 році було проведено 1 конкурс з перевезення пасажирів на 3 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території району. 

Відповідно до маршрутної мережі в Літинському районі є 10 приміських 

автобусних маршрути загального користування, що не виходять за межі території 

району. 

У зв’язку із внесенням змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 та Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 

райдержадміністрацією розроблено нові умови конкурсу з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території району (внутрішньорайонні маршрути). На даний час проект 

розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації для 

обговорення. 

 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

В 2018 році через центр надано 18746  послуга, що на 6688 послуги більше 

ніж в минулому році на 36%. 

Кількість послуг,  що надаються в центрі в середньому за місяць становить -

1562. У сфері реєстрації нерухомого майна вчинено близько 2328 реєстраційних 

дій на суму 168 тис. 930 грн. У сфері бізнесу – 1186 реєстраційних дій  на суму 26 

тис. 389 грн. 

 



Для ефективної роботи  центру надання адміністративних послуг та 

створення сприятливих та зручних умов при отриманні суб’єктами звернення 

адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання була  розроблена районна 

програма забезпечення діяльності Центру при Літинській районній державній 

адміністрації. Відповідно до даної програми виділено кошти на функціонування 

центру в сумі 8 тис.  грн., за які придбано канцтовари та папір. 

Для підвищення професійного рівня працівниками ЦНАПу пройшли 

тренінги і онлайн – курси та отримали відповідні сертифікати. 

На офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці «Адміністративні 

послуги» розміщена інформація про ЦНАП. 

Встановлено відеоспостереження та здійснюється онлайн- трансляція через 

офіційний сайт райдержадміністрації, що дає змогу громадськості   публічного 

контролювати роботу центру. 

 

Виконання районного бюджету за 2018 рік 

До загального фонду бюджету району за  2018 рік мобілізовано власних та 

закріплених доходів в сумі 111 139,0 тис.грн., що становить 107,8 % до уточненого 

плану на рік, або отримано доходів понад план в сумі  8 055,7 тис.грн.  

Районний бюджет за 2018 рік по власних і закріплених доходах  виконаний 

на 105,1 % (уточнений план на рік 62 677,1 тис.грн., виконано                     

65 871,8 тис.грн.). 

Селищний бюджет за 2018 рік виконано на 120,7 % (при уточненому плані 

на рік 10 857,9 тис. грн., фактично поступило 13 106,7 тис.грн.). 

Сільські бюджети за 2018 рік виконано на 108,8 % (при уточненому плані 

на рік  29 548,3 тис.грн., фактично поступило 32 160,5 тис. грн.).   

Видатки загального фонду за  2018 ріку складають 415 040,3 тис. грн., що 

становить 98,6 % до уточненого плану на  рік (420 793,2 тис. грн.). 

Отримані кошти спрямовуються в основному на захищені статті видатків, 

на які використано 329 125,1 тис. грн., або 79,3 % всіх видатків; в тому числі: 

- на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями –              

146 967,3 тис. грн., що становить 99,3 % до уточненого плану  на рік. 

- на продукти харчування – 4 888,9 тис. грн. що становить 95,9 % до  

уточненого плану  на рік. 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12 206,8 тис. грн., що 

становить 96,8 % до уточненого плану  на рік. 

- на соціальне забезпечення – 165 062,1 тис. грн. що становить 98,7 % до 

уточненого плану на рік. 

Кошти бюджету району спрямовувались, в першу чергу, на забезпечення 

фінансування об’єктів соціально – культурної сфери, на які спрямовано                     

378 958,7 тис. грн., що становить 91,3 % всіх видатків. 

 З них використано : 

- на органи місцевого самоврядування – 24 238,9 тис. грн., що становить     

98,7 % до уточненого плану  на рік. 

- на освіту – 132 831,7 тис. грн., що становить 99,2 % до уточненого плану на 

рік. 

- на охорону здоров’я – 39 336,4 тис. грн., що становить 99,2 % до 

уточненого плану  на рік. 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 170 535,5 тис. грн., що 



становить 98,7 % до плану на рік. 

- на культуру – 9 051,6 тис. грн., що становить 97,0 % до уточненого плану  

на рік. 

- на фізичну культуру і спорт – 2 964,6 тис. грн., що становить 99,2 % до 

уточненого плану на рік. 

Станом на 1.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.  

          Доходи спеціального фонду з урахуванням бюджету розвитку за 2018 рік 

складають 7 577,8 тис.грн., або 168,7 % до річних планових показників на звітний 

період, затверджених органами місцевого самоврядування ( 4 493,1 тис.грн). 

      

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК 

Зернових та зернобобових культур в 2018 році вирощено та зібрано з площі 

16,2 тис. га, отримано 168 тис. тонн зерна при урожайності 100,3 цнт/га, що на 42,2 

цнт/га більше, ніж у 2017 році. В тому числі ранніх зернових та зернобобових 

культур зібрано з площі 7,76 тис. га, намолочено 44,2 тис. тонн зерна при 

урожайності 5,6 цнт/га. 

Соняшнику зібрано 22,6 тис. тонн з площі 7,5 тис. га, кукурудзи – 123,8 тис. 

тонн з площі 8,5 тис. га, сої - 13,85 тис. тонн з площі 4,28 тис. га, цукрових буряків 

накопано 19,3 тис. тонн з площі 623 га. 

Під урожай 2019 року по всіх категоріях господарств озимих посіяно 11,5 

тис. га сільськогосподарських культур, що на 1100 га більше , ніж у 2018 році. 

Станом на 1 серпня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах 

району утримувалося 2410 голів свиней та 3661 голів ВРХ, в тому числі 1609 голів 

корів. 

В районі створено 24 пункти по закупівлі молока. Молоко в населення 

станом на 07.12.2018 молокозаводи купували за ціною 5,50 грн./л при базисній 

жирності 3,4%. 

За 2018 рік агроформуваннями району, що орендують землі загальною 

площею 27440 га, виплачено за оренду земельний часток (паїв) 98078 тис. грн. із 

нарахованих 98078 тис. грн., що складає 100% . Орендна плата складала 3574 грн., 

за один гектар. 

Поряд з цим постійно проводиться робота з підтримки розвитку посібних 

господарств населення. 

Станом на 26.12.2018 року загальна кількість укладених договорів на оренду 

земельних паїв становить 14376 штук. Загальна вартість орендованих земель 

737272 тис. грн.. Нарахування орендної плати від грошової вартості орендованих 

земель по Літинському районі становить 11,4%.  

На сьогоднішній день діють програми підтримки особистих селянських та 

фермерських господарств. Сільські ради здійснюють прийом документів на 

виплату дотації за вирощення молодняку великої рогатої худоби по постанові 

Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 107 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки галузі тваринництва». По вищезгаданій дотації 876 фізичних осіб 

подали документи на 1605 голів молодняку ВРХ на суму 1754 тис. грн. за 2018 р.  

Також, згідно постанови від 07.02.2018 року № 107«Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки галузі тваринництва» здійснюється часткова компенсація вартості 

придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва 



за 2018 р. подано заяв від 101 осіб на суму 361,2 тис. грн., виплачено 59 особам на 

суму 216,2 тис. грн. 

У результаті на виконання постанови 587 від 15 липня 2005 року «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», проведено засідання 

районної комісії по виплаті компенсації 80% вартості садивного матеріалу по 

державній програмі розвитку садівництва, опрацьовано матеріали від господарства 

ТОВ «Дельта фрут» Літинського району та подано пакет документів у 

Міністерство аграрної політики та продовольства, з послідуючою виплатою 371,5 

тис. грн. 

 

Соціальний захист учасників АТО, ООС та сімей загиблих осіб та осіб, 

які отримали поранення під час проведення антитерористичної 

операції в східних областях України 

  

До управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

звернулось 280 учасників бойових дій, які  приймали участь в антитерористичній 

операції в східних областях  України. Відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», користуються 75% знижкою на 

оплату житлово-комунальних  послуг. Також на обліку перебуває 13 осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, які відповідно до закону користуються 100% 

знижкою на оплату житлово-комунальних послуг та 9 членів сімей загиблих, які 

користуються 50% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг. 

Відповідно до Програми підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей на 2018 рік виплачені кошти на суму 73 тис. грн. 

Також відповідно до Програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, а саме п. 24 «Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам 

сімей загиблих учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд» в 2018 році 

виплачені кошти членам сімей  загиблих в сумі 21,6 тис. грн. 

Рішенням 22 сесії 7 скликання № 427 були внесені зміни до Районної Програми 

підтримки учасників АТО на 2018 р. п.26 «Надання одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих учасників АТО на придбання дров». Виплачено кошти 

7 сім’ям загиблих на суму 35 тис. грн. 

Відповідно до п.25 Програми підтримки учасників антитерористичної операції 

«Відшкодування витрат на виготовлення та встановлення надгробків загиблим в 

АТО в розмірі 10000 грн.», були виплачені кошти 1 сім’ї загиблого  в сумі 10,0 тис.  

грн.  

В 2018 році  учасникам АТО, які зверталися до райдержадміністрації за 

матеріальною допомогою на зубопротезування, сесією Районної ради  були 

виділені кошти 13 особам на суму 42,1 тис грн.  

 

 Соціальний захист громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції 
 

Проводиться прийом та реєстрація осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.  

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 106 сімей, що на 4 сім’ї 

менше в порівнянні до 2017 року. 



Компенсацію на житлово-комунальні послуги в 2017 році отримали 53 особи 

на загальну суму 557,0 тис грн., а в 2018 році – 45 осіб на суму 575,45 тис грн.  

 

  Забезпечення пільгами незахищених категорій громадян 
   

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги, станом на 01.01.2019 року перебуває 11099 осіб, що на 327 осіб 

менше, ніж у 2017 році (11426 осіб).  

Станом на 01.01.2018 року 4 перевізниками, які здійснюють перевезення на 

міжміських маршрутах,  були перевезені 983 особи на суму 33,6  тис. грн., які 

відшкодовано в повному обсязі. У 2018 році перевезено 1022 пільговиків на суму 

44,0 тис.грн., яка також відшкодована в повному обсязі. 

В районі діє районна Програма відшкодування коштів за надання пільг з 

послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на приміських маршрутах.  

У 2018 році було перевезено 34043 пільговиків на загальну суму 721,6 тис 

грн.  

У 2018 році 105 пільговиків скористались пільгою з послуг зв’язку на суму 

36,3 тис. грн.     

До управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

звернулось у 2018 році 110 осіб  щодо надання соціальних послуг КУ 

«Територіальний центр соціального обслуговування Літинського району 

Вінницької області». 

 У 2018 році проведена виплата компенсації на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування  автомобіля та на транспортне обслуговування 97 особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю на загальну суму 39,8 тис. грн.  

Проведена виплата одноразової матеріальної допомоги 9 особам з 

інвалідністю та 14 непрацюючим малозабезпеченим особам на загальну суму 16,1 

тис. грн.  

 

Оздоровлення пільгової категорії громадян в санаторно-курортних закладах 

України проводиться в порядку черговості та надходження путівок. 

У 2018 році було видано 6 путівок учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни, які приймали участь в антитерористичній операції. 

У 2018 році 5 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, 

що мають групу інвалідності, були забезпечені путівками на санаторно-курортне 

лікування відповідно до заяв та форми 070-0 з лікарні на загальну вартість 34,1 тис. 

грн. 

У  2018 році було проведено оздоровлення  13 осіб з інвалідністю загального 

захворювання (в т.ч.  спінального профілю). 
  
 

Надання населенню житлових субсидій 
У 2018 році на опалювальний період 2018/2019 надано житлових субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 6974 

домогосподарствам на суму 64169,5 тис. грн. Середній розмір субсидії 1173 грн. 

              

 Загальна кількість домогосподарств в районі за статистичними даними 



становить 16100, у 2018/2019 опалювальному періоді році охоплено субсидіями    

43 % домогосподарств. 

У 2018 році проведено відшкодування за невикористану субсидію 3132 

заявникам на суму 2027,1 тис. грн.  
          

Соціальний захист малозахищених верств населення та сімей з дітьми 
 

За 2018 рік надано державних соціальних допомог, грошових компенсацій 

сім’ям з дітьми на загальну суму 46 млн. 184,0 тис. грн., в тому числі дві 

прийомних сім’ї та три будинки сімейного типу отримали державну допомогу на 

суму 1 млн. 115,2 тис.грн.    
 

Заборгованість із заробітної плати 

Заборгованність із заробітної плати  по району протягом року та станом на 

01.01.2019 року відсутня. 

 З метою посилення контролю за виплатою заробітної плати в районі працює 

комісія з питань своєчасної сплати податків і погашення заборгованості із 

заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, розрахунків за 

спожиті енергоносії. В 2018 році проведено 4 засідання Комісії. Заробітна плата в 

звітуючих підприємствах і господарствах виплачується згідно чинного 

законодавства пропорційно відпрацьованого часу, тобто за неповний робочий день, 

тиждень.  

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ квартал 2018 

року  становила 6473 грн. (по області – 8066 грн.), що на 1,5 тис. грн., або на 29,8%  

більше порівняно з відповідним періодом минулого року. 
 
    

Безпека життєдіяльності населення району 
На території району  діє Комплексна оборонно-правоохоронна програма 

Літинського району на 2016-2020 роки  «Безпечна Літинщина – взаємна 

відповідальність влади та громад». В даній програмі передбачено заходи щодо 

зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони, створення 

безпечного середовища та забезпечення правопорядку, а також посилення ролі 

громадського суспільства у забезпечені безпеки та правопорядку на території 

району. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми 

складає 4862 тис. грн. Відповідно до даної Програми в 2018 році  для Літинського 

районного військового комісаріату виділено кошти в сумі 35 тис.грн. для 

забезпечення виконання заходів з питань територіальної оборони (ТрО), для РДА – 

55 тис.грн.  

 Протягом 2018 року на обласний призовний пункт м. Козятин доставлено 53 

призовника (весняний – 28, осінній – 25),  що становить 117% від запланованих 

Генеральним Штабом Збройних сил України  ( весняний – 25, осінній – 25). 

Згідно планового завдання в 2018 році було направлено  94 резервісти 

оперативного резерву першої черги до обласного пункту збору, які в повному 

складі пройшли перепідготовку.  

Також з Літинського району направлено у 2018 році на військову службу за 

контрактом до Збройних Сил України  35 осіб, що становить 85% ( план 41 особа). 

Щорічно  в районі створюється резервний фонд, кошти з якого 

передбачаються для виділення на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 



техногенного та природного характеру. Так, в 2015 році він становив 1450 тис. 

грн.,  в 2016 році становить 1764 тис. грн., в 2017 році  500 тис.грн., в 2018 році 650 

тис.грн.  Постійно  проводиться комплекс організаційних, інженерно-технічних та 

інших профілактичних заходів і робіт, щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій. 
    

У сфері будівництва,  містобудування та архітектури 

 

За 2018 рік відділом містобудування, архітектури та ЖКГ 

райдержадміністрації проводилась координація діяльності суб’єктів 

містобудування, щодо комплексного розвитку територій забудови населених 

пунктів району . 

Погоджено та видано будівельних паспортів забудови земельних ділянок – 

32 шт., із них 31 на будівництво житлових будинків та господарських будівель, 

будівництво садових будинків – 1 шт. Забудовники  будинків із смт Літин – 16 

чоловік, у віддалених від районного центру селах будівництво житлових будинків 

за цей період не проводилось.  

Видано містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної ділянки на 13 

об’єктів, із них виробничі об’єкти -11 шт.  

Надано пропозицій органам місцевого самоврядування та оформлено і 

зареєстровано 5 паспортів прив’язки тимчасових споруд комерційного 

використання.  

Погоджено самовільні забудови на 19 об’єктів в присадибних ділянках.  

Розроблено і затверджено 2 детальні плани забудови  (за межами с. Миколаївка та 

в с. Уладівка ) Пройшли обговорення генерального плану с. Літинські Хутори та с. 

Сосни і винесено на чергове засідання архітектурно- містобудівної ради при 

департаменті будівництва, містобудування та архітектури. 

 Надано висновків про наявні обмеження  на земельну ділянку : 

до проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для містобудівних 

потреб - 31 шт, до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі - 770 шт  

Всі вказані послуги проводились через центр надання адміністративних 

послуг при  райдержадміністрації. 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

 Для стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів 

прийнята рішенням 37 сесії районної ради 6 скликання від 11 вересня                  

2015 року № 543 програма енергозбереження для населення та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Літинського району на 2015-

2019 роки. 

 Протягом січня – листопада 2018 року ТВБВ № 10001/01 філії – Вінницьке 

обласне управління АТ «Ощадбанк» надано 14 кредитів (станом                                

на 01.01.2018 р. надано 50 кредитів). Компенсація за 2018 р. склала 42540,61 грн., 

за листопад місяць кредити не надавались. 

 Рішення 21 сесії Літинської районної ради 7 скликання від 28.03.2018 р. № 

376 "Про внесення змін до рішення  19 сесії районної ради 7 скликання від  

20.12.2017 р. №  336 «Про районний бюджет на 2018 рік» виділено кошти на 

компенсацію відсоткової ставки по кредитам на заходи з енергозбереження в сумі 

50,0 тис. грн. 



 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 

 Службою автомобільних доріг у Вінницькій області за  2018 рік 

відремонтовано дорожнє покриття автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на суму 8,9 млн. грн.: Багринівці – Літин – Уладівка на суму 

5,3 млн. грн., Сосни – Трибухи – 2,02 млн. грн., Куманівці – Уладівка по с. 

Уладівка – 1,6 млн. грн. (в т.ч. кошти Уладівської с/р. –                    0,5 млн. грн.).  

 Протягом І півріччя 2018 року проведено капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Центральна, що співпадає з відрізком автодороги загального 

користування районного значення С-02-11-17 (М-12 – Петрик) в с. Петрик на суму 

1393,4 тис. грн.( в т.ч. за кошти державного бюджету 710,37 тис. грн., місцевий 

бюджет 453,0 тис. грн., спонсорська допомога – 230,0 тис. грн.). 

 На ремонт автомобільних доріг комунальної власності протягом                                               

11 місяців 2018 року з місцевих бюджетів сільських та селищної рад використано 

4,87 млн. грн.  

 Проведено капітальний ремонт відрізку 3 км. автомобільних доріг місцевого 

значення О-02-23-04 Куманівці - Уладівка та О-02-23-02 Петриківці-Колибабинці-

Уладівка за кошти фізичної особи гр. Сторожук О.К. в сумі 8,0 млн. грн. 

(благодійна допомога).   

 

МЕДИЦИНА 

КНП «Літинська ЦРЛ Літинської районної ради» 

   Літинська   ЦРЛ  надає  амбулаторну  консультативно – лікувальну  

допомогу  9  фахівцями  та  цілодобову  стаціонарну  допомогу  на  115  ліжках. 

В  Літинській  ЦРЛ  затверджено  278,75   посад ,  з  них  основний  персонал,  

що забезпечує  лікувальний  процес  складає  179 посад: лікарів -  56,  середнього  

медперсоналу -  123. 

     Демографічна  ситуація  в  районі  упродовж  останніх  років  

стабілізувалась. В  2018 році  народилось  232 дитини. Показник  народжуваності  

склав  6,6  на  1000 нас.  Померло  -  682 особи. Показник  смертності  склав  19,5  

на  1000 нас.   Природній  приріст  залишається  від’ємним - -12,9.  

Як   і  в   минулі  роки   в   структурі  загальної  захворюванності  на  

першому  місці    хвороби   системи  кровообігу ,  на  другому  – хвороби  органів   

дихання ,  на  третьому  -  хвороби   органів  травлення. 

 Витрати   на   лікування   1  стаціонарного  хворого  на медикаменти  склали  

12,92 грн. при   запланованих  12,92 грн,  на   харчування  -  10,57 грн. при   

запланованих  7,07 грн. 

 Витрати   на  лікування  1 ветерана   війни   становили  65 грн (план - 65грн),  

на  продукти   харчування 55 грн (план – 55грн ). 

Видатки   на  оплату  праці  медичних  працівників   були  забезпечені  в  

повному  обсязі. Середня заробітна  плата  серед  лікарів  склала  7640,0 грн  , 

серед  середнього  медичного  персоналу 5084,8 грн  ,  серед  молодшого  

медперсоналу – 4006,6 грн  та  4623,0 грн  серед  інших  категорій  персоналу. 

Протягом 2018 року  проведено  поточні  ремонти  корпусів  лікарні  

загальною  площею  3,345 тис.кв.м. на  суму 112,0 тис.грн., проведено  ремонт  

покрівель  0,120 тис. кв.м., проведено  ремонт  та  промивку  опалювальної  

системи,  відремонтовано  та  замінено  водопровідні  мережі  в  кількості  36м., а  

також  каналізаційні  мережі  в  кількості  41м., встановлено  бойлер, встановлено 



відео спостереження, проведено ремонт з встановленням пластикових вікон в УЗД- 

кабінеті. 

В  2018 році придбано:  Діагностичний комплекс (УЗД апарат) вартістю 

2985,0 тис.грн., ноутбуки 10 шт. вартістю - 86219  грн., 15 принтерів на суму 97500 

грн.,15 комп`ютерів на суму 225000 грн., центрифуга лабораторна на суму 13900 

грн.,пульсоксиметр вартістю  8600 грн. Запроваджена медична інформаційна 

система (25 робочих місць). Підключено швидкісний інтернет до кожного кабінету 

поліклініки та стаціонарних відділень.  

 

КНП „ Літинський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги ” Літинської районної ради 

На належному рівні проводилась робота і в галузі охорони здоров’я. Основне 

завдання в діяльності системи охорони здоров'я - збереження та зміцнення 

здоров’я населення, поліпшення якості надання медичної допомоги.   

  Медичну допомогу населенню району надає 11 амбулаторій ЗПСМ, 27 ФП.  

    В закладі затверджено станом на 31.12.2018р.  – 143,5 штатних посади, 

зайнятих – 128.  

    Сімейних лікарів 20,0 штатних одиниць, зайнятих 20.0, в тому числі двоє 

перебувають у декретній відпустці. Крім того 1 лікар-інтерн, який проходить 

інтернатуру  за кошти місцевого бюджету по програмі «Місцевих стимулів» з 

послідуючим відпрацюванням у 2020 році у Багринівську АЗПСМ.  

Відповідно рішення 22 сесії 7 скликання Літинської районної ради №401 від 

13.06.2018р.  з 20.06.2018р. комунальний заклад «Літинський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Літинської районної ради реорганізовано 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Літинський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Літинської районної ради 

та внесено до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб-підприємців та 

громадських формувань.   

Станом на 31.12.2018р. заключено  27942 декларацій, що становить 80%. 

Підписання договорів триває.  

Кожен лікар ЗПСМ забезпечений  автоматизованим робочим місцем  з 

доступом до мережі Інтернет. Обмін інформацією, подача звітів, ведення медичної 

документації здійснюється  в електронному вигляді. 

В Літинську АЗПСМ підведено широкосмуговий  Інтернет і створено 

локальну мережу.  

Надання якісної та ефективної медичної допомоги в значній мірі залежить 

від матеріально-технічного оснащення закладу. В 2018 році заклад закупив 20 

глюкометрів, 18 безконтактних термометрів, 18 індикаторів  нутрішньоочного 

тиску. 

За кошти Державного бюджету  було отримано 11 холестерометрів та 

придбано 12 канальний електрокардіограф. Крім того, ще 2 електрокардіографа 

було придбано за кошти НСЗУ.  

   В 2018 році за кошти  місцевого бюджету було придбано чотири принтери  

для оснащення робочих місць сімейних лікарів та 5 амбулаторій було забезпечено 

багатофункціональними пристроями за благодійні кошти.  

В 2018 році завершено капітальний ремонт будівлі поліклініки  Літинської 

АЗПСМ , замінено твердопаливний котел в Кожухівській АЗПСМ. 



На завершення капітального ремонту поліклініки в 2018 році витрачено 

1148,2 тис.грн. в тому числі з Державного бюджету 540,2 тис.грн., з місцевого 

бюджету 608,0 тис. грн. 

Поточний ремонт по заміні твердопаливного котла в Кожухівській АЗПСМ 

проведено за кошти Кожухівської сільської ради (100 тис. грн.)  

У с. Багринівці розпочалося будівництво нової медичної амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в рамках виконання Ініціативи Президента 

України Петра Порошенка з розвитку і підтримки сільської медицини. 

Багриновецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини буде 

відокремленим структурним підрозділом КНП «Літинський районний медичний 

центр первинної медико-санітарної допомоги». Планується забезпечувати надання 

медичної допомоги прикріпленому населенню - 2000 осіб, планова потужність 30 

відвідувань за зміну. Новий  медичний заклад буде забезпечений належним 

обладнанням, швидкісним Інтернет-зв’язком та службовим транспортом. Також в 

проектній документації передбачили  житло для лікаря. 

 

ДОСТУПНІ ЛІКИ 

З квітня 2017 року розпочала свою дію Урядова програма «Доступні ліки», 

яка передбачає забезпечення кожного громадянина України необхідними 

лікарськими засобами, які покращують якість його життя, зможуть запобігти 

виникненню ускладнень та передчасної смерті. 

Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному отримати 

безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями:  

     1. Серцево-судинні захворювання.  

     2. Бронхіальна астма.  

     3. Діабет 2 типу.  

На території району в даній Програмі прийняли участь 8 суб’єктів 

підприємницької діяльності  (заключено 8 договорів з аптечною мережею району). 

На район виділено з державного бюджету на ці цілі 951,4 тис. грн. Протягом 2018 

року виписано сімейними лікарями 25155 рецептів. Кошти використані в повному 

обсязі. З метою більш широкого залучення населення до участі в даній Програмі  

щомісячно публікуються статті в районній газеті, проводяться індивідуальні бесіди 

з хворими, друкуються санбюлетні.     

 

ОСВІТА 

 Для задоволення освітніх потреб населення в районі функціонує 28 закладів 

загальної середньої освіти, у яких здобувають освіту 3624 учні (шкіл І ступеня – 5 

(95 учнів),   шкіл І-ІІ ступенів – 5 (255 учнів), шкіл І-ІІІ ступенів – 18 (3274), 15 

закладів дошкільної освіти та 8 на базі навчально-виховних комплексів, в яких 

виховується 942 дитини дошкільного віку і 2 заклади позашкільної освіти: КЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості» та КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа», 

у яких навчається 1088 вихованців.  

З 1-го вересня цього навчального року 2 заклади загальної середньої освіти 

ліквідовано у зв’язку з їх малокомплектністю (СЗШ І-ІІ ст. с. Кулига та СЗШ І-ІІ 

ст. с. Новоселиця).  Також цього ж навчального року почав функціонувати перший 

освітній округ, який складається з опорного закладу середньої загальної освіти І-ІІІ 

ст. с. Багринівці Літинської районної ради  та двох філій  -  І-ІІ ст. в с. Вінниківці 

та І ст. в с. Літинка. 



1-го вересня 2018 року сіли за парти 386 першокласників. Вперше для 

успішної реалізації освітньої реформи держава виділила фінансування в сумі 

1257900 грн.,  депутатський корпус районної ради виділив співфінансування в сумі 

125790 грн. та 393000 грн. із залишку освітньої субвенції, яка склалась на 

01.01.2018 року. Для впровадження Концепції Нової української школи відділом 

освіти закуплено учнівські парти і стільці, дидактичні матеріали, шафи для 

зберігання засобів навчання, дошки класні стаціонарні, ноутбуки та телевізори.  

У звітному році створено комунальну установу «Літинський районний 

Інклюзивно-ресурсний центр» Літинської районної ради Вінницької області, 

основними завданням якої є проведення комплексної оцінки з метою визначення 

особливих освітніх потреб дитини, ведення реєстру таких дітей, надання 

психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, 

надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти. Також  з 

1-го вересня цього навчального року на базі ОЗСЗО І-ІІІ ст. с. Багринівці, СЗШ І-ІІІ 

с. Шевченка та Дяковецького НВК І-ІІІ ст.  організовано інклюзивну форму 

навчання для 4 дітей, для чого додатково введено ставку асистента вчителя, який 

прикріплений до дитини з особливими освітніми потребами. 

За результатами проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, районних і обласних творчих конкурсів у 2018 році 180 переможців ІІ 

(районного) етапу та 12  ІІІ (обласного)  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

були нагороджені грамотами та грошовими преміями на щорічному святі «Таланти 

Літинщини», організованому відділом освіти.  

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови для регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання та роботи. У 2018-2019 навчальному році 

підвезення здійснюється для 800 учнів та 132 педпрацівника. Підвіз організовано 

19 маршрутами: власним автотранспортом - 15, найманим – 4. 

Відділом освіти проводиться активна робота по зміцненню матеріально-

технічної бази закладів освіти району.  

З метою впровадження заходів з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження в закладах освіти здійснено заміну понад 150 віконних блоків та 

4 дверей на енергозберігаючі за рахунок бюджетних та позабюджетних 

надходжень, на що було використано більше 500000 грн. 

Закуплено електрообладнання для шкільних їдалень, а саме: 10 

холодильників, 2 електричних плити, сковороду електричну,  жарочну шафу та 2 

бойлера на загальну суму більше 200000 грн. 

Для підвищення ефективності освітнього процесу було закуплено 9 

ноутбуків, 9 телевізорів, 9 мультимедійних комплексів, на що було використано 

більше 700000 грн. 

 Проведено капітальні ремонти в закладах освіти, а саме: капітальний ремонт 

покрівлі Літинської СЗШ І-ІІІ ст. №2, СЗШ І-ІІІ ст. с. Селище та СЗШ І-ІІІ ст. с. 

Городище, капітальний ремонт спортивної зали Літинської СЗШ І-ІІІ ст. №2, 

заміна вікон НВК І-ІІ ст. с. Сосни та реконструкція СЗШ І-ІІІ ст. с. Микулинці в 

НВК І-ІІІ ст. с. Микулинці,  на все було витрачено більше 6000000 грн. 

 

РОБОТА З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ  

На території району функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу та 3 

прийомні сім’ї в яких виховується 16 дітей, позбавлених батьківського піклування.  



В районі на належному рівні здійснюється також постійний контроль щодо 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування.  

Станом на 26.12.2018 р. на первинному обліку служби у справах дітей 

перебуває    85 дітей-сиріт та  позбавлених батьківського піклування. З них 61 

перебувають під опікою, 5 – в прийомних сім’ях, 17 – в дитячих будинках 

сімейного типу, 1 – в Ладижинському дитячому будинку-інтернаті, 1 – навчається 

в ПТУ. 

За звітний період 3 дітей набули статус дітей, позбавлених батьківського 

піклування та 1 дитина набула статусу дитини-сироти. З них 1 – дитина 

влаштована під опіку, 1 – дитина влаштована до дитячого будинку сімейного типу 

та 2 – дітей усиновлені громадянами України.   

На території Літинського району проживає 15 усиновлених дітей. 

Обстеження умов проживання та виховання усиновлених дітей здійснюється у 

строки, визначені законодавством. 

Протягом 2018р. виділено кошти в сумі 270 тис. грн для придбання житла 

особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Трифан А.В., 

21.12.1997 р.н. на території Кулизької сільської та Варанкіну Я.С., 02.02.1998 р.н. 

на території Літинської селищної ради. Також придбано дві квартири дитині-сироті 

Ковалю Д.А. та особі з числа дітей-сиріт Ковалю В.Д. за рахунок надання у 2018 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 430 тис. грн. 

 

   Оздоровлення дітей району 

           У 2018 році за кошти виділені з місцевого бюджету на оздоровлення 

пільгових категорій дітей району виділено198 тис. грн., придбано 41 путівку на 

першу зміну   в ППНОДЗ «Казкова долина», які надано для   оздоровлення 21 

дитині пільгових категорій Літинського району та 20 дітей із зони АТО 

Новоайдарського району Луганської області.  

Літинською райдержадміністрацією було організовано 2 екскурсійні поїздки 

до смт.Літина та м.Вінниці для  дітей з Луганщини, які відпочивали в оздоровчому 

таборі «Казкова долина». Юні гості побували у Вінницькому краєзнавчому музеї, 

Подільському зоопарку, а на завершення екскурсії діти  відвідали найбільший в 

Європі вінницький світломузичний фонтан ROSHEN. 

          Загальна кількість оздоровлених  та охоплених відпочинком дітей у 2018 

році – 861 дитина.  

 

Робота з багатодітними сім’ями 

В районі проживає 551 багатодітна родина, де виховується 1940 

неповнолітніх дітей, з них 79 сім’ї, де виховується 5 і більше неповнолітніх дітей, 

яким приділяється особлива увага та допомога. 

          Протягом 2018 року надано 48 посвідчень, які підтверджує статус 

багатодітної сім’ї та 157посвідчень дитини з багатодітної сім’ї, з метою надання 

пільг багатодітним сім’ям і внесення додаткової інформації про багатодітну сім’ю 

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

(ЄДАРП).  

З метою привітання з Новорічними та Різдвяними святами було придбано 

новорічні цукеркові подарунки  дітям-сиротам, та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям із багатодітних сімей, де 

виховується 5 і більше неповнолітніх дітей,  дітям вимушено переміщених осіб із 



АР Крим, Донецької та Луганської областей, дітям, батьки яких загинули, 

постраждали, мобілізовані чи беруть безпосередню участь в антитерористичній 

операції, для проведення новорічних заході, в кількості 1000 шт, на що з місцевого 

бюджету було виділено 55 000 грн. 

 

Фізична культура і спорт 

            Щорічно в районі проводиться більше 50 спортивно-масових заходів,  в 

яких приймають участь збірні команди сільських територіальних громад різних 

вікових груп з різних видів спорту. 

           Працює дитячо-юнацька спортивна школа з Олімпійськими відділеннями 

спорту: легка атлетика, настільний теніс, тхеквондо ВТФ, футбол. В дванадцяти 

загальноосвітніх навчальних закладах району є мережа філіалів по даних видах 

спорту, що сприяє залученню більшої кількості молоді із сільського населення 

шкільного віку до занять фізичною культурою та спортом. Загальна кількість учнів 

становить 490 чол. Навчально-тренувальні заняття проводять 18 тренерів-

викладачів. 

Працює басейн. За 2017-2018 навчальні роки його відвідало 2658 любителів 

плавання з яких 507 чол. дорослі, 1042-гуртківці, 1109 учнівська молодь. За даний 

період зароблено 71305 гр. платних послуг. 

 

     КУЛЬТУРА 

Мережа закладів культури району нараховує 35 клубних закладів (з них 34 – 

у сільській місцевості), 34 бібліотеки (з них 33 – у сільській місцевості), 2 музеї, 

дитячу музичну школу та районний кінотеатр. Діяльність галузі забезпечують 135 

працівників, з яких 63 працюють у сільській місцевості. 
Всього Літинським районним будинком культури протягом звітного 

періоду було проведено 158 масових заходів, з них для дітей – 37 (присутніх – 30 

600 осіб, з них діти – 9 065). 

Робота музеїв спрямована на збереження, поповнення, популяризацію 

матеріальної та духовної спадщини українського народу. З року в рік зростає 

кількість відвідувачів музеїв, екскурсій, виставок; урізноманітнились форми 

масово-освітньої роботи.  

У бібліотеках району розташовуються як постійно діючі, так і тематичні 

виставки, присвячені знаменним датам, державним та календарним святам, 

організовуються літературно-розважальні та пізнавальні заходи для дітей, 

працюють інтернет-центри, завдяки яким відвідувачі мають можливість віднайти 

необхідну інформацію через глобальну мережу Інтернет.  

Продовжується поступальна динаміка зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури. 

На проведення ремонтних робіт залучено 31 584,00 грн (з них спонсорських 

коштів – 1 000 грн.) 

Придбано за звітний період на загальну суму 182 375,00 грн. (з них  

155 059,00 грн – місцевий бюджет, 27 316,00 грн – спонсорські кошти). 

Проведено комплекс заходів з упорядкування та благоустрою прилеглих 

територій закладів культури району, на які витрачено 45 217 грн. (з них 

1 700 грн.— спонсорські, решта — місцевий бюджет) 

 

 


