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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

 ГОЛОВИ ОРАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2018 РІК 

 

 Розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність реалізації 

державної та регіональної політики, райдержадміністрація активно і 

послідовно здійснювала заходи, спрямовані на зростання добробуту населення 

району. 

Насамперед, це забезпечення соціальних стандартів, стабільна робота 

підприємств, наповнення бюджетів усіх рівнів, освоєння коштів проектів 

регіонального розвитку, енергозбереження,стабільне функціонування системи 

охорони здоров'я, освіти, культури тощо. 

Зважаючи на реалії сьогодення одним із першочергових завдань 

райдержадміністрації є безпека життєдіяльності населення району, 

оперативне реагування на виклики та загрози національній безпеці. 

Протягом 2018 року30фахівців та осіб керівного складу пройшли 

навчання у сфері цивільного захисту. 

З метою підготовки та визначення стану готовності органів управління, 

сил та засобів територіальної підсистеми цивільного захисту проведено два 

штабних тренування. 

У 2018 році проведено 16 засідань районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо безпеки та захисту 

населення і територій, реагування на надзвичайні ситуації. 

Проводиться інвентаризація захисних споруд та виготовлення технічних 

паспортів.  

 Сформовано роту охорони та 28-й загін територіальної оборони. Згідно 

є розрахунком опрацьовуються шляхи матеріального та фінансового 

забезпечення цих підрозділів. 

Особлива увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази 

правоохоронних органів, органів цивільного захисту та військового 

комісаріату. Зокрема, згідно з відповідними районними програмами у 2018 

році з місцевих бюджетів на підтримку районного військового комісаріату 

виділено 40 тис. грн., відділенню національної поліції – 72,5 тис. грн., відділу 

Служби безпеки України – 25 тис. грн., для 25-ї державної пожежно-

рятувальної частини селища Оратів – 148,5 тис. грн. на придбання обладнання 

та захисного одягу. 

 Також, за рахунок коштів ради сільгоспвиробників Оратівського району 

проведено капітальний ремонт приміщення районного військового 

комісаріату вартістю більше 300 тис. грн. для облаштування призивної 

дільниці. 

Громада району протягом минулого року активно надавала 

волонтерську підтримку військовослужбовцям у зоні проведення Операції 

об’єднаних сил на сході нашої держави. У різні військові частини і 

формування нашим бійцям доставлялися продукти харчування, засоби гігієни, 
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медикаменти тощо. А до дня святого Миколая наші земляки 

військовослужбовці-контракники отримали адресну допомогу. 

 

Одним із основних пріоритетів нашої роботи є підвищення рівня 

конкурентоспроможності економіки району шляхом реалізації програм  

економічного, соціального та культурного розвитку району, покращення 

розвитку сільських територій та наповнення місцевих бюджетів. 

Внаслідок політики децентралізації, декларованої Урядом України,  у 

громади на місця надходять значні фінансові ресурси. Зокрема, до бюджетів 

усіх рівнів по району надійшло 180,4 млн.  грн. власних надходжень, або на 

38,6 млн. грн. (на 27,2%) більше в порівнянні з 2017 роком. Зокрема, до 

державного бюджету  надійшло 83,9 млн.грн., що на 22 млн. грн. більше, ніж 

2017 року. 

За 2018 рік бюджет району з врахуванням трансфертів виконаний  майже 

на 103%, в тому числі по власних надходженнях загального фонду - на 111%. 

У порівнянні з 2017 роком  власні надходження зросли майже на 9 млн. грн., 

або на 16,7%. 

Всі 24 сільські бюджети виконали дохідну частину місцевих бюджетів. 

Середній рівень виконання місцевих бюджетів за минулий рік по району 

становить115,2%. Але 14 місцевих бюджетів мають значно більші 

понадпланові надходження. Це дозволило громадам у звітному періоді 

додатково спрямувати більше 3 млн. грн. на розвиток соціально-культурної 

інфраструктури. 

З бюджету району здійснено 223,4 млн. грн. видатків, що на 15,5 млн. 

грн. більше, ніж 2017 року. На фінансування  соціально-культурної сфери 

використано 190 млн. грн., або85% усіх видатків бюджету. Це на 11 млн. грн. 

більше, ніж 2017 року. На оплату за спожиті енергоносії бюджетними 

установами витрачено 7057,1 тис. грн., або 3,3% загального обсягу видатків 

районного бюджету. Разом із тим, на капітальні видатки спрямовано 6,6 млн. 

грн.  

Порівняно з 2017 роком збільшились власні  надходження  до районного 

бюджету: податку на доходи фізичних осіб – на 4,6 млн. грн., плати за землю 

– на 2,0 млн. грн., єдиного податку – на 3,4 млн. грн. 

 

  У районі спостерігається тенденція сталого розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

Упродовж 2018 року започаткували діяльність 118 суб’єктів 

господарювання, із яких, 5 юридичних осіб та 113 фізичних осіб-підприємців. 

Скасували підприємницьку діяльність 78 суб’єктів господарювання, в тому 

числі 77фізичних осіб-підприємців.  

 Сьогодні в районі працює 83 малих і середніх підприємств, 482фізичних 

осіб-підприємців та 81фермерське господарство.  

  У звітному періоді надходження до місцевих бюджетів від суб’єктів 

малого та середнього підприємництва становили 61,4 млн. грн., що на 8,7 млн. 

грн. більше, ніж 2017 року.  
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  Вагома частка у структурі малого підприємництва району належить 

торгівельним закладам та закладам громадського харчування, серед яких6 

юридичних осіб та 138 фізичних осіб-підприємців.  Обсяг обороту роздрібної 

торгівлі за 2018 рік становить 25,8 млн. грн., що на 3,5% більше проти 2017 

року. 

З метою сприяння розвитку підприємництва райдержадміністрацією 

вживаються заходи щодо залучення суб’єктів господарювання та фізичних 

осіб до участі у конкурсах мікрогрантових проектів для підприємців-

початківців (стартапи).  

Зокрема, минулого року переможцями проекту «Село: Кроки до 

розвитку» визнано 5 бізнес-планів підприємців та фізичних осіб району. Також 

5 бізнес-планів з Оратівщини увійшли до числа переможців обласного 

конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців. 

 

 Основою економіки нашого району є сільське господарство. У 

аграрному секторі, що становить близько 81%економіки району, господарську 

діяльність здійснюють 98 сільськогосподарських підприємств  різної форми 

власності та понад 10 тисяч домогосподарств, що обробляють близько 58 

тисяч  га ріллі. 

 У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами зібрано 196,6 тис. 

тонн зерна при урожайності 80,2 цнт/га, або на 53 тис. тонн більше проти 

минулого року. Це 5-й показник по області. А 11 господарств району мають 

урожайність зернових понад 80 цнт з гектара. Також вироблено 59,3 тис. тонн 

цукрових буряків (706 ц/га), 13,8 тис. тонн сої (32 ц/га), 31,9 тис. тонн  

соняшнику (35,5 ц/га), 16,7 тис. тонн озимого ріпаку (31,7 ц/га).Це найкращі 

показники за роки існування району.  

В районі посіяно 10,4 тис. га озимих зернових, що на 3,2%  більше ніж 

2017 року. Враховуючи стан посівів у 2019 році плануємо виростити не менше 

208 тис. тонн зернових, 42,9 тис. тонн цукрових буряків, 15,0 тис. тонн сої, 

понад 26,4 тис. тонн соняшнику та 14,6 тис.тонн ріпаку. 

 Підтримується сталий розвиток тваринництва у 

районі.Вироблено5032 тонни молока, або на рівні минулого року, реалізовано 

9092 тонни м’яса, що на 24% менше ніж 2017 року. 

Поголів’я ВРХ зросло на 4,1% проти 2017 року і становить 2047 голів, а 

поголів’я свиней – 8243 голів, або на 3,8% менше ніж 2017 року. Поголів’я 

корів налічує 857 голів, а продуктивність становить 5822 кг молока на корову, 

що майже на рівні 2017 року. 

Сільськогосподарські підприємства району значно оновили  машино-

тракторний парк. Зокрема, у звітному році закуплено 47 одиниць 

сільськогосподарської техніки загальною вартістю 93,2 млн.грн. 

Завдяки участі у державних та обласних програмах підтримки сільського 

господарства у 2018 році, сільськогосподарські підприємства одержали 2,1 

млн. грн., а особисті селянські господарства – 1,2 млн. грн.на підтримку галузі 

тваринництва 
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Минулого року сільськогосподарськими формуваннями району 

нараховано і  повністю виплачено 120,2 млн. грн. плати за оренду земельних 

часток (паїв). Середній розмір орендної плати по району становить 8% 

нормативно-грошової  оцінки земельної ділянки.  

Рівень промислового виробництва району протягом 2018 року 

знизився до 88% порівняно з 2017 роком. Всього у звітному періоді  вироблено 

на 67151 тис. грн. промислової продукції у діючих цінах, що на 9198 тис. грн. 

менше ніж у 2017 році.  

Єдине промислове підприємство – ТОВ «Оратівм’ясо»  працює в галузі 

виробництва харчових продуктів. Зменшення обсягів виробництва 

обумовлено скороченням ринку збуту продукції.  

Розуміючи, що розвиток промислового виробництва дає змогу 

створювати нові робочі місця, наповнювати дохідну частину бюджету, 

розвивати інфраструктуру, ми намагаємось шукати шляхи розбудови 

промислового потенціалу району. 

Райдержадміністрацією ведеться робота щодо розширення кола 

промислових підприємств. Зокрема, у листопаді минулого року Оратівське 

дочірне підприємство «Укрпостач» відновило розробку Староживотівського 

гранкар’єру. 

 

Райдержадміністрація надає великого значення залученню додаткових  

інвестицій. У 2018 році в економіку району залучено216,9 млн. грн. 

капітальних інвестицій. Це на 11,1 млн. грн., або на 5,4 % більше, ніж у 2017 

році.  

 У звітному періоді в районі реалізовано 2 інвестиційних проекти: 

 - будівництво ТОВ «Воїнське ХПП» зерноскладу на 8 тис. тонн вартістю 

9 млн. грн.; 

- відновлення підприємством «Укрпостач» промислової розробки 

Староживотівського родовища гранітів вартістю 9 млн. грн.  

Впроваджуються ще 3 інвестиційні проекти. З них, на стадії завершення 

інвестиційний проект ТОВ «РОСЬКА» с. Якимівка щодо введення 

потужностей із виробництва натурального продуктового оцту вартістю 5,2 

млн. грн. 

Важливим фактором сприяння розвитку населених пунктів є залучення 

додаткових інвестицій у соціальну сферу села шляхом активізації участі у 

конкурсах і грантових проектах.  

Серед переможців 15-го обласного конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад 9 проектів нашого району. Зокрема, 2 проекти 

Оратівської селищної об’єднаної територіальної громади та 7 проектів шести 

сільських рад. Загальний  бюджет  реалізованих проектів становить 2,4 млн. 

грн., з яких932,0 тис. грн. залучено з обласного бюджету. 

В стадії завершення проект щодо капітального ремонту з 

впровадженням енергозберігаючих технологій Оратівської опорної 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Оратівської селищної об’єднаної  
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територіальної громади. Вартість проекту – 3,3 млн. грн., в т.ч. 2,7 млн. грн.з 

Державного фонду регіонального розвитку.  

Крім того, від району подано ще 3 проекти, що претендують на 

співфінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку в 2019 році. 

  Наступним  пріоритетом нашої роботи є екологічна безпека і охорона 

навколишнього середовища, що включає в себе заходи, спрямовані на 

охорону і санітарне очищення довкілля, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, 

безпечне поводження із твердими побутовими відходами. 

  У районі  напрацьовуються пропозиції щодо розширення об’єктів 

природно-заповідного фонду.  Проведено інвентаризацію 214 водних об’єктів 

і гідротехнічних споруд. 

 У районі функціонує 29 паспортизованих упорядкованих сміттєзвалищ. 

Разом з тим, у минулому році ліквідовано 86 стихійних сміттєзвалищ. 

  Упродовж звітного періоду реалізовано 2 екологічних проекти, 

переможці15-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 

громад. Зокрема, будівництво шести вуличних мультифункціональних 

майданчиків контейнерного типу для роздільного збирання побутових 

відходів у населених пунктах Оратівської селищної об’єднаної територіальної 

громади вартістю 528,2 тис. грн. та будівництво одинадцяти контейнерних 

майданчиків для збору пластикової та скляної тари на території Кошланівської 

сільської ради вартістю 130,0 тис. грн. 

 Організація поводження із твердими побутовими відходами передбачає 

їх сортування. Ті відходи, що можуть піддаватись промисловій переробці, 

будуть реалізовуватись на сміттєсортувальну станцію в м. Іллінці, а решта 

буде транспортуватись для захоронення на місцевих сміттєзвалищах. 

 

 Одним із важливих напрямків роботи підрозділів райдержадміністрації 

є розвиток соціальної і культурної сфери з метою покращення рівня 

життя наших громадян. 

 З метою забезпечення належного рівня освітніх послуг і організації 

навчально-виховного процесу особлива увага у районі приділяється розвитку 

матеріально-технічної бази та впровадженню енергозберігаючих заходів. 

Зокрема, на матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів у 2018 

році спрямовано з бюджету 97,0 тис. грн. та 440,0 тис. грн. позабюджетних 

коштів. Для проведення ремонтних робіт використано 619,0 тис грн. з 

місцевого бюджету та залучено 510,0 тис. грн. позабюджетних коштів.  

Загалом, у дев’ятнадцяти загальноосвітніх навчальних закладах району 

навчається 1826 учнів. Освітній процес забезпечують 320 учителів. 

У восьми закладах освіти працюють 10 груп продовженого дня, у яких 

навчаються 302 учні.  

Також у загальноосвітніх школах селища Оратів, сіл Балабанівки, 

Якимівки та Скали функціонують 6 інклюзивних класів для навчання дітей із 

особливими потребами. 



 - 6 - 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти здійснюється 

безпечне регулярне і безоплатне підвезення учнів та педагогічних працівників. 

За рахунок бюджетних коштів 13 шкільних автобусів підвозять 750 учнів і 37  

педагогічних працівників із 40 населених пунктів до 10 закладів освіти.  

У рамках реформування освітньої галузі створюється освітнє 

середовище для учнів перших класів згідно з вимогами Нової української 

школи. За рахунок 551,8 тис. грн. освітньої субвенції та61,3 тис. грн. з 

місцевого бюджету закуплено комп’ютерне обладнання, меблі, дидактичний 

матеріал. Учні 1-го класу стовідсотково забезпечені підручниками. 

Особлива увага приділяється забезпеченню права дітей дошкільного 

віку на здобуття освіти. У двадцяти чотирьох закладах дошкільної освіти 

виховується 507 вихованців. Дошкільною освітою охоплено 94% дітей 

дошкільного віку. 

 

Триває реформування і у галузі охорони здоров′я. Первинну медичну 

допомогу на території району забезпечує Оратівський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги,реорганізований у комунальне 

некомерційне підприємство. У складі підприємства 6 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини та 33 фельдшерські пункти.  

Центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує 20158 жителів 

Оратівського району, в тому числі 3664 дитини.Вже укладено та зареєстровано 

15888 декларацій із пацієнтами, з яких 2891дитина.Тобто, 87,3% жителів 

обрали свого сімейного лікаря. 

На підприємстві працює 11 сімейних лікарів. Згідно з графіком в усі 

населені пункти району здійснюються виїзди сімейних лікарів для проведення 

амбулаторного прийому, обстежень, обслуговування викликів, проведення 

планових щеплень тощо. 

 Всі сімейні лікарі забезпечені автоматизованими робочими місцями з 

підключенням до Інтернет-мережі. 

З першого жовтня минулого року первинна медична допомога 

Оратівського району фінансується з Національної служби здоров’я Україниза 

принципом «Гроші ходять за пацієнтом». 

Окрім того галузі надається значна підтримка із місцевого бюджету. В 

рамках виконання районної програми «Майбутнє Оратівщини в збереженні 

здоров'я громадян» на потреби первинної ланки охорони здоров′я району у 

2018 році використано 3,6 млн. грн. коштів місцевих бюджетів. Спільними 

зусиллями нам вдалося зберегти всі заклади охорони здоров’я на селі.  

Також у звітному періоді значна увага приділялася покращенню 

матеріально-технічної бази медичних закладів первинного рівня. 

Тривають внутрішні ремонтні роботи у приміщенні амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини селища Оратів. Вже освоєно більше 

200,0 тис. грн., отриманих від Національної служби здоров’я України за 

надання медичних послуг. За рахунок субвенції з державного бюджету, 

отриманої у грудні 2018 року, 129,0 тис. грн. використано для придбання 
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матеріалів на заміну покрівлі амбулаторії. Цього року роботи будуть 

продовжуватися. 

За кошти сільгоспвиробників, які не залишаються осторонь проблем 

галузі охорони здоров’я, проведено поточні ремонти у лікарських 

амбулаторіях та фельдшерських пунктах загальною вартістю близько 170 тис. 

грн.  

 

Минулого року ми активно включилися у реформування вторинної 

ланки охорони здоров’я району. Амбулаторну та стаціонарну вторинну 

медичну допомогу надає комунальне некомерційне підприємство «Оратівська 

центральна районна лікарня», реорганізоване з комунального закладу. 

Оратівський район увійшов до Північного госпітального округу з 

центром у м. Вінниці. До Госпітальної ради округу включено представника 

району та представника Оратівської ОТГ.  

У процесі перетворення забезпечується реформування стаціонарного 

сектору медичної допомоги за напрямами структурно-функціональної 

перебудови, скорочення наднормативних ліжок, удосконалення контролю 

якості та стандартизації медичної допомоги. 

 Оратівська центральна районна лікарня має першу атестаційну 

категорію, має ліцензію на медичну практику та використання у роботі 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

З метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікарні за 

рахунок бюджету у звітному періоді придбано медичного обладнання 

загальною вартістю більше 105,0 тис. грн. 

За кошти Всесвітнього банку реконструкції та розвитку придбано 

діагностичний автоматизований комплекс вартістю 192,0 тис. грн. 

Значною є спонсорська допомога. Зокрема, на ремонт хірургічного 

відділення (придбання дверних блоків) фермерським господарством «Агро-

Сан» с.Лопатинка використано 258,0 тис. грн.У поточному році у відділенні 

планується проведення ремонтних робіт вартістю 600,0 тис. грн.  

Гостро стоїть у медичній галузі кадрова проблема. Забезпеченість 

лікарськими кадрами становить 11,3 на 10 тис. населення і є найнижчою в 

області(44,9). 

 Ми активно над цим працюємо, зокрема, у районній програмі 

передбачено придбання житла для лікарів, що прийдуть працювати в район. 

Окрім того,в минулому році ФГ «Агро-Сан» с. Лопатинка за власні кошти вже 

придбано житло для молодого лікаря.   

У 2019 році реформування медицини вторинного рівня триває. Зокрема, 

поліклінічне відділення перейде на нову модель фінансування Національною 

службою здоров′я України, як заклад спеціалізованої амбулаторної допомоги. 

 

Повноцінне функціонування та розвиток культурно-дозвіллєвої 

інфраструктури, її матеріально-технічне забезпечення – один із напрямів 

роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
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Із 70 закладів культури району 66 - у сільській місцевості. У минулому році 

проведено капітальні та поточні ремонти сільських закладів культури 

загальною вартістю 763,7 тис. грн. Закуплено обладнання, інвентар та музичні 

інструменти на 295,4 тис. грн. Всього на функціонування галузі минулого року 

витрачено більше 7,7 млн. грн. 

Протягом 2018 року на території Оратівщини проведено поточні та ремонтно-

реставраційні роботи двадцяти шести пам’ятників загиблим воїнам у Другій 

світовій війні  на суму близько 284,0 тис. грн.  

 У районі проводяться як районні, так і обласні заходи, спрямовані на 

розвиток народної творчості. Народні аматорські фольклорно-етнографічні 

колективи району взяли участь у міжнародному фестивалі «Море ритма» в 

Болгарії(отримали найвищу нагороду), у всеукраїнському фестивалі 

«Рушники мого краю» у м. Андрушівка Житомирської області та в обласних  

фестивалях. 

            Посилено  увагу до традиційної  народної  творчості. З метою пізнання  

прадавньої культури свого краю, щорічно проводяться районні фестивалі  

фольклору. 

Важливою складовою галузі є збереження та охорона культурної  спадщини. 

На  території  району  знаходиться 150 пам’яток. 

Продовжується робота з виявлення, вивчення, державної реєстрації 

об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх захисту, відповідного 

використання, ремонту, а також популяризації історико-культурної спадщини, 

як складової частини туристичного продукту. 

 

Наступним пріоритетом роботи є підвищення добробуту та 

соціальний захист населення району.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 

звітному періоді становила 6206 грн., що на  847 грн.  більше ніж 2017 року. 

Найбільший у районі розмір заробітної плати в сільському господарстві 

– 7470 грн.,що на 1529 грн., або на 26% більше ніж 2017року. 

Станом на 01 січня 2019 року відсутня заборгованість із заробітної плати 

по економічно-активних  підприємствах району. 

 З метою поліпшення обслуговування населення району через Центр 

надання адміністративних послуг при райдержадміністрації надається  91 

вид адміністративних послуг. Це на 28 послуг більше проти 2017 року. Всього 

за 2018 рік надано 9915 адміністративних послуг, або на 12,8% більше у 

порівнянні з 2017 роком.  

Для забезпечення функціонування цілісної системи соціального 

захисту населення діє Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги. У районі налічується 11913 таких осіб. 

 Всього у звітному періоді різних видів державної соціальної допомоги   

отримано на загальну суму 92 млн. 871 тис.грн. Житлові субсидії призначено 

5900сім’ям на загальну суму 33 млн. 952 тис. грн. 

  Постійна увага приділяється учасникам АТО, членам їх сімей та родині 

загиблого учасника АТО. Станом на 01 січня поточного рокудвісті двом  
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учасникам АТО встановлено статус учасника бойових дій, шістьом – надано 

статус інваліда війни, одному – статус учасника війни та 1 особа отримала 

статус члена сім’ї загиблого ветерана війни. Усі вони в повному обсязі 

отримують соціальні гарантії, пільги, матеріальні виплати, передбачені 

чинним законодавством. 
  Також за рахунок районної цільової соціальної програми «Турбота» 

одноразову матеріальну допомогу отримали: 8 учасників АТО на суму 23,5 

тис.грн., мати загиблого учасника АТО- 11,8 тис. грн. та член сім’ї учасника 

АТО - 5,0 тис. грн. допомоги на лікування. Крім того, у минулому році 

оздоровлено12 учасників АТО. 

  Для 190 учасників АТО виділені земельні ділянки загальною площею 

близько 370 га. 

Також минулого року для дітей пільгових категорій та дітей учасників 

АТО забезпечувалася участь у різноманітних районних та обласних 

пізнавальних, розважальних та оздоровчих заходах. 

Загалом в рамках виконання районної цільової соціальної програми 

«Турбота» з місцевих бюджетів профінансовано заходи на 886,2 тис. грн., що 

на 157,0 тис.грн., або на 22% більше ніж 2017 року. 

 

За підсумками 2018 року, у порівнянні з 2017 роком, спостерігалися  

позитивні зміни на районному ринку праці. Зокрема, на 4 особи зменшилась 

чисельність незайнятого населення і станом на 1 січня поточного року 

становила 841особу. 

Рівень безробіття  за  2018 рік становить 7,2%, або на рівні 2017 року.  

 Упродовж минулого року проведено 10 засідань районної робочої групи 

з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  

Проведено 62обстеження суб’єктів підприємницької діяльності з метою 

упередження нелегального використання робочої сили. Легалізовано 9 

робочих місць. 

За минулий рік у районі створено 95 робочих місць, але ліквідовано 45  

робочих місць. 

   

В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань. 

Виплачено 136,9 млн. грн. пенсій та грошових допомог, що на 17 млн. 

грн. більше, ніж у 2017 році. 

Станом на 01 січня 2019 року в районі фактично отримують пенсії   6703 

осіб, або на 142 особи менше, ніж у попередньому періоді.  

Середньомісячний розмір пенсії у минулому році становив 1878 грн. У 

порівнянні з 2017 роком на 125 грн. більше. 

 

 З метою популяризації і розвитку фізичної культури та спорту 

проведено більше 40-ка спортивно-масових заходів, за участю 1750 осіб. 

 Команди району взяли участь у 22 міжрайонних, обласних та 

всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту. 
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 Оратівською ДЮСШ у 2018 році підготовлено 41 спортсмен II та III 

юнацького спортивного розряду. 

 Найбільш вагомих спортивних результатів досягли волейболістки 

Медівського відділення Оратівської ДЮСШ.  Юні спортсменки є срібними та 

бронзовими призерами чемпіонату України «Дитяча ліга»,  переможцями та 

призерами Всеукраїнських турнірів і обласної дитячої ліги.  

Футбольні команди різних вікових груп брали участь у обласних 

змаганнях з міні-футболу, на призи клубу «Шкіряний м’яч», «Золотий 

колосок-2018», у турнірах з футболу в містах Іллінці та Липовець, в обласних 

змаганнях серед загальноосвітніх навчальних закладів з футболу,  футзалу та 

міні-футболу. Команди юнаків та дівчат відділень баскетболу та волейболу 

були учасниками обласних змагань.  

 

  Наступним пріоритетом нашої роботи є розвиток інфраструктури, 

місцевого самоврядування та децентралізація влади.  

  На виконання Комплексної програми енергозбереження Оратівського 

району на 2015-2020 роки, упродовж минулого року в районі здійснено заходи 

з енергоефективності та енергозбереження загальною вартістю більше 1,2 

млн. грн., з них 859,0 тис. грн.з місцевих бюджетів і 342,0 тис. грн. 

позабюджетних коштів. Зокрема, у розрізі галузей: заклади освіти – 658,0 тис. 

грн., сільські заклади культури  – 329,0 тис. грн,  заклади охорони здоров′я – 

215,0 тис. грн. 

  Особлива увага приділяється ремонту доріг. Минулого року Службою 

автомобільних доріг у Вінницькій області здійснено ямковий ремонт доріг  

загального користування на 10 млн. 170 тис. грн. 

Проведено роботи з ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності в населених пунктах району.Освоєно5,7 млн. грн., в тому числі 

Оратівською селищною об’єднаною територіальною громадою – 4,5 млн. грн., 

з яких 1 млн. 862 тис. грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

розвиток інфраструктури. 

Також за рахунок субвенції з державного бюджету здійснено 

капітальний ремонт 1,8 тис. кв. м дороги державного значення Р-17 у селищі 

Оратіввартістю1 млн. 899 тис. грн.  

У звітному періоді реконструйовано мережі вуличного освітлення у 

селах Юшківці, Велика Ростівка та в селищі Оратів загальною вартістю 807,9 

тис. грн. Ще у п’ятьох територіальних громадах району завдяки участі у 15-му 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад завершено 

капітальний ремонті реконструкцію мереж вуличного освітлення загальною 

вартістю 1 млн. 442 тис. грн., з яких420 тис. грн. залучено з обласного 

бюджету. 

Сьогодні ще є невирішеною проблема автобусного сполучення з  селами 

Сологубівка та Кожанка. Райдержадміністрацією оголошено конкурси на 

перевезення пасажирів на ці автобусні маршрути. 

В рамках проведення Всеукраїнської акції благоустрою «За чисте 

довкілля» територіальними громадами освоєно більше 390 тис. грн.  
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Перспективним планом формування територій громад району 

передбачено створення однієї об’єднаної територіальної громади з центром у 

селищі Оратів. Сьогодні  до складу Оратівської ОТГ ввійшли Рожичнянська 

та Угарівська сільські ради.   

З метою активізації процесу об’єднання територіальних громад  

Оратівського району згідно з моделлю перспективного плану формування 

територій громад Оратівського району, що передбачає формування 

спроможної Оратівської селищної об’єднаної територіальної громади у складі 

всіх 25-ти сільських рад Оратівського району проводиться громадське 

обговорення за участю ініціативних груп та активів громад. 

Сподіваємося, що до завершення року переважна більшість сільських 

рад прийме рішення про приєднання до Оратівської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

Пріоритетами в роботі райдержадміністрації на 2019 рік вважаю: 

- покращення стандартів життя населення; 

- створення умов для здобуття якісної освіти, якісного медичного 

обслуговування та соціального захисту громадян; 

- підтримку та супровід інвестиційних проектів, участь територіальних 

громад у грантових проектах, проектах розвитку; 

- покращення та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, 

охорони здоров'я, культури, соціальної сфери; 

- розвиток дорожньої інфраструктури та благоустрій населених пунктів. 

 

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що районна 

державна адміністрація зосередила свою увагу на найскладніших проблемах 

сьогодення району. Багато завдань необхідно ще вирішити, підтримати 

впровадження реформ в країні на місцевому рівні, а для цього потрібна 

консолідація зусиль та узгоджені дії органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

 Дякую працівникам районної державної адміністрації, депутатському 

корпусу районної Ради та сільських рад, об’єднаній територіальній громаді, 

керівникам районних служб та організацій за підтримку і взаєморозуміння у 

вирішенні важливих для жителів Оратівського району питань. 

 Сьогодні життя висуває кожному з нас високі вимоги, потребує 

особливої відповідальності перед собою, своєю громадою, своєю країною і 

прийдешніми поколіннями. 

 Закликаю усіх до співпраці задля розвитку Оратівського району і 

забезпечення добробуту його мешканців. Щиро бажаю всім миру, злагоди, 

міцного здоров’я, незламності духу та наполегливості у досягненні нашої 

мети. 

 

Голова Оратівської районної  

державної адміністрації                                                                   О. ЧУГУНКІН 


