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 за 2018 рік та основні завдання на 2019 рік 

 

Шановні учасники засідання! 

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про державну службу» 

звітую про діяльність Тростянецької районної державної адміністрації за 2018 

рік та наголошу на основних пріоритетних завданнях на 2018 рік. 

В 2018 році діяльність районної державної адміністрації була спрямована 

на досягнення збалансованого економічного і соціального розвитку району, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, 

забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. 

 

Основними пріоритетними напрямками та стратегічними цілями роботи 

райдержадміністрації  в 2018 році були: 

 Виконання бюджету району;  

 Залучення інвестицій в реальний сектор економіки району; 

 Залучення коштів з різних джерел фінансування на розвиток соціальної  

сфери; 

 Реформування первинної ланки та матеріально-технічне 

переоснащення закладів охорони здоров’я  вторинного рівня; 

 Покращення  інфраструктури району. 

 

Спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування досягнуто 

позитивних результатів. Зупинюся на основних показниках, які наочно 

відображають стан справ.  

Запорука належного розвитку району - наповнений бюджет. Тому основні 

зусилля були спрямовані на збільшення його обсягу в порівнянні з минулими 

роками. 

За 2018 рік до загального та спеціального фондів бюджету Тростянецького 

району мобілізовано доходів в сумі 454,5 млн.грн.  

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду 

бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з 

відповідним періодом минулого року. Дохідна частина загального фонду 

Тростянецького району за 2018 рік збільшились в порівнянні з надходженнями 



2017 року на 26,7 млн. грн., а в порівнянні з надходженнями за 2016 року в 1,7 

рази, або на 55,8 млн. грн. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів є податок 

на доходи фізичних осіб. В структурі надходжень бюджету району  податок на 

доходи фізичних осіб становить 60,5%, плата за землю 13,4 %, єдиний податок 

з підприємницької діяльності 7,9%, єдиний податок з сільгоспвиробників 9,2 % 

акцизний податок 5,5%, плата за надання адміністративних послуг 1,5%, 

податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 1,4%,  інші 

надходження 0,6%.  

 

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на соціальний 

захист населення – 36,0 відсотки або 166, 4 млн.грн.,  на утримання закладів 

освіти – 29,0  відсотки або 131,2 млн.грн., на  охорону здоров’я – 10,0 відсотків, 

або 45,4 млн.грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,0 

відсотків, або 22,7 млн. грн. та на культуру – 3,0 відсотки, або 11,7 млн. грн. 

 

Сільське господарство. 

На сьогоднішній день сільськогосподарськими підприємствами району 

виконано значний обсяг робіт згідно технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 

У 2018 році середня  урожайність зернових ранньої групи склала 46,1 ц/га, 

в тому числі озимої пшениці 52,3 центнера з гектара; ячменю озимого 51,2  

ц/га; гороху 18,7 ц/га; ячменю ярого 36,4 центнера  з гектара.       

Практично всі культури посіяні насінням високих репродукцій та високих 

посівних кондицій, з обов’язковим  протруєнням. Більшість посівів проведено з 

одночасним внесенням мінеральних добрив у рядки. 

Так,  господарствами всіх форм власності було посіяно 9,2 тисяч гектар 

кукурудзи. Врожайність якої 118,5 цнт з гектара. Не може не радувати високий 

врожай технічних культур, оскільки господарствами зібрано майже 27 тисяч 

тонн соняшнику при врожайності 36,6 центнерів з гектара, один з кращих 

показників в області, цукрових буряків зібрано по 592 цнт з гектара, здано на 

переробку 117,5 тисяч тонн цукросировини, а також сої – по 31,5 цнт з гектара. 

У порівнянні з попередніми роками, помітне зростання показників урожайності 

сільськогосподарських культур. 

Структура посівних площ сільськогосподарських культур на 2019 рік, яку 

ви бачите на екрані відповідає сівозміні. 

Не може бути повноцінного сільського господарства без  тваринництва.   



Тваринництво досить складна галузь, яка потребує багато уваги, серйозної 

племінної роботи, міцної кормової бази та високої кваліфікації обслуговуючого 

персоналу. Протягом 2018 року агроформуваннями району вироблено 224272 

тонн м’яса, 13353 тонн молока. 

       Крім того, вчасно проведено розрахунки за оренду земельних та майнових 

паїв. У  2018 році  підприємствами району, згідно договорів оренди,  

нараховано 94,3 млн. гривень орендної плати за використання земельних паїв. 

Станом на 1 січня 2019 року сільськогосподарськими підприємствами району 

виплачено 99,8% орендної плати за землю.       

Вагома роль у збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції по праву належить механізації технічних процесів. Приємно 

відмітити, що керівники господарств постійно оновлюють машино-тракторний 

парк. В 2018 році придбано 25 одиниці сільськогосподарської техніки на суму 

55,7 млн. грн.,  то ж є всі підстави сподіватися на успішну роботу 

рослинницької галузі і в наступному 2019 році. 

Щодо реалізації інвестиційних проектів на території Тростянецького 

району. Проводиться реконструкція молочно-товарної ферми у Гордіївській 

філії ПрАТ «Зернопродукт – МХП» с. Гордіївка, Тростянецького району, де 

планується утримувати біля 1000 голів корів, а також виробляти до 20-ти тонн 

молока за добу. Впроваджується найсучасніше обладнання для утримання та 

доїння корів. На сьогоднішній день освоєно 10 млн. гривень, що становить 40% 

від загальної вартості проекту. 

 

Промисловість 

Обсяг реалізації продукції на промислових підприємствах  в діючих цінах  

за 2018 року склав 373,4 млн.грн., що на  61,5% більше  в порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року. Обсяг реалізованої промислової продукції  на 

одну особу склав  10550,8 грн. 

 

Інвестиції. 

Очікуваний обсяг залучених інвестицій у 2018 році підприємствами та 

організаціями за рахунок всіх джерел фінансування становить 142,5 млн.грн.  

  В 2018 році за рахунок державного фонду регіонального розвитку 

реалізовуються 2 проекти: 

1. Реконструкція будівлі спортивного комплексу с. Савинці. Загальний 

обсяг фінансування  у 2018 році складає 2,8 млн. грн. в т.ч. :  

 фінансування з державного фонду регіонального розвитку  - 2,0 млн. грн.  



 за рахунок субвенції державного бюджету у 2018 році  – 671  тис. грн.  

 планується дофінансування за рахунок субвенції державного бюджету у 

2019 році - 579 тис. грн. 

 місцевий бюджет – 100 тис. грн. 

2. Реконструкція будинку культури с. Летківка Тростянецького району. 

Обсяг фінансування в 2018 році 1,8 млн. грн. в т.ч. :  

- фінансування з ДФРР  - 1,5 млн. грн. (нажаль кошти не освоєні). 

 

У 2018 році  з обласного екологічного фонду отримали фінансування 6  

проектів на суму 4,1 млн.грн., зокрема:  

 «Будівництво мережі каналізації в смт. Тростянець (в. Мічуріна)»  –  

обсяг фінансування з обласного фонду становить 800 тис.грн.  

 «Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів 

на територіях та об'єктах природно-заповідного Фонду садово-паркового 

мистецтва. Відновлення біологічного різноманіття "Ободівського парку", як 

осередку флори та фауни в межах сільських територій»  - обсяг фінансування з 

фонду становить  846 тис.грн. (290 тис.грн. освоєно у 2018 році, решта 

перехідний залишок на 2019 рік.) 

 Реконструкція прибережної зони орнітологічного заказника місцевого 

значення «Тростянецький» в смт Тростянець -  обсяг фінансування становить з  

Фонду становить - 550 тис.грн.  

 Відновлення (реконструкція) сприятливого гідрологічного режиму 

струмка Дзвінна в межах сільської території. с. Тростянчик Тростянецького 

району. Обсяг фінансування з обласного фонду становить 430 тис.грн. 

 Удосконалення системи транспортування твердих побутових відходів на 

території Тростянчицької, Гордіївської, Глибочанської сільських 

територіальних громад – придбання сміттєзбиральної машини. Обсяг 

фінансування становить 1,6 млн.грн. в тому числі: 1,3 млн. грн. обласний 

бюджет, 319 тис.грн. – місцевий бюджет. 

 

У 2018 році громади нашого району активно прийняли участь у 15-му 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад.  Так  разом з 

Тростянецькою ОТГ на конкурс підготовлено та подано 35 проектів, 

переможцями з яких визначено 15 проектів по громадах району та 4 проекти по 

Тростянецькій ОТГ.   

Загальна суму фінансування становить -  5 млн. 828 тис. грн. в тому числі: 

- кошти  обласного фонду – 1 млн. 712 тис. грн. 



- кошти місцевого бюджету – 2 млн. 658 тис. грн. 

- інші джерела – 1 млн. 427 тис. грн. 

 

За підтримки Народного депутата Кучера М.І. шляхом надання  субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році для 

територіальних громад району  залучено 1,8 млн.грн. За рахунок виділених 

коштів в багатьох закладах проведені капітальні ремонти приміщень, закуплено 

обладнання, реалізовано енергозберігаючі заходи та інше.  

Деякі з них відображені на слайді. 

 

У 2018 році на території району компанія Дакса Бунге Україна  розпочала 

реалізацію  інвестиційного проекту з  будівництва круп’яного заводу з 

переробки кукурудзи в селищі  Демківське потужністю понад 100 тис.тонн в 

рік.  Орієнтовна вартість проекту близько 400 млн.грн.  

 

У 2018 році розпочато підготовчу роботу по будівництво бригад по 

вирощуванню курчат-бройлерів № 22, 43 на території Четвертинівської та 

Оляницької сільських рад, за межами населених пунктів. 

 

Охорона здоров’я 

 

КНП «Тростянецький РЦ ПМСД 

Рішенням 19 сесії Тростянецької районної ради 7 скликання від 15.02.2018 

року припинено діяльність як юридичної особи комунальної установи 

«Тростянецький районний центр медико-санітарної допомоги» та шляхом 

реорганізації в комунальне некомерційне підприємство «Тростянецький 

районний центр медико-санітарної допомоги».  

Штатна чисельність на 01.01.2019 року становить 128,25 штатних одиниць,  

фактично зайнято - 107,75 штатних одиниць. 

В 2018 році продовжено роботу по виконанню Урядової програми 

«Доступні ліки», відповідно до якої пацієнти отримують ліки від серцево-

судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми 

безкоштовно або з незначною доплатою. В програмі було задіяно 19 аптечних 

пунктів району, заключено 10 договорів в керівниками аптечних закладів. 



Кошторисом на 2018 рік на реалізацію програми затверджено 962,5 

тис.грн., профінансовано з початку року 962,5 тис.грн.., фактично 

відшкодовано за виписані рецепти 962,5 тис.грн або 100,0 % від затверджених. 

Станом на 31.12.2018 року з початку року виписано 31157 рецептів 

Здійснено відшкодування по 26126 рецептах або 83,9 % від кількості 

виписаних. Всього в програмі прийняли участь 4620 осіб або 72,3 % від 

зареєстрованих.  

В 2018 році з районного бюджету виділено кошти в сумі 200 тис.грн., на 

які через систему Прозоро придбано медичне обладнання  для амбулаторій,  які 

Ви бачите на слайді. 

 

Крім того, за кошти Національної служби здоров’я України в листопаді - 

грудні 2018 року придбано медичне обладнання на суму 137,3 тис.грн.  

Станом на 01.01.2019 року було підписано 24858 декларації або 70,6 % від 

населення.  

Відповідно до районних програм щодо забезпечення населення 

безкоштовними та пільговим лікарським засобами у разі амбулаторного 

лікування з районного бюджету було виділено 1218,8 тис грн. 

Тростянецька ЦРЛ 

Сесією Тростянецької районної Ради від 27.07.2018 року прийнято 

рішення про реорганізацію комунального закладу «Тростянецька ЦРЛ» в 

комунальне некомерційне підприємство «Тростянецька ЦРЛ».   

Надання медичної допомоги на вторинному рівні забезпечують 197  

медичних працівників  в тому числі: 

- 48 - лікарів;  

- 149 - середнього медичного персоналу.  

 

  Амбулаторно-поліклінічна допомога в Тростянецькій районній лікарні 

надається поліклінікою на 180 відвідувань в зміну. Лікарями поліклініки за 

2018 рік виконано 140 тисяч відвідувань, прийом хворих ведеться по 31 

лікарській спеціальності. 

 Цілодобова стаціонарна медична допомога  надається на 125 ліжках (в т.ч 

6 реанімаційних). Середні терміни лікування в стаціонарі 7,4 дня.  

  



На початку  2018 року завершено ремонтні роботи  по реконструкції 

приміщень лікувального корпусу під відділення реанімації та інтенсивної 

терапії Тростянецької ЦРЛ. 

Загальний обсяг фінансування склав 917 тис. грн. в тому числі: 

 за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій  - 882,7 тис. грн. 

 місцевий бюджет 34,4 тис. грн 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 

2018 році проведено заміну віконних блоків в поліклініці та стаціонарних 

відділеннях на суму 1 млн 150 тис.грн. 

В 2018 році придбано новий цистоуретроскоп, що дозволило покращити 

діагностику і лікування урологічних хворих, наркозно-дихальний апарат «Бриз» 

вартістю 308500грн. 

За рахунок благодійних внесків придбано: медичне обладнання 

(велоергометр) на суму194805,38грн; ноутбук для жіночої консультації на суму 

-7500грн; відсмоктувач медичний 8200грн, загальна сума придбання за рахунок 

благодійних внесків складає 210505,38грн. Також за рахунок надходжень від 

реалізації майна придбано кондиціонер для лабораторного відділення вартістю 

16400грн.  

 

ЖКГ 

І. Забезпечення населенням централізованим водопостачанням та 

будівництво водогонів. 

          В 2018р. в районі проводяться роботи по забезпеченню населення якісним 

водопостачанням. З цією метою проводяться роботи по реконструкції та 

будівництву водогонів: зокрема в населених пунктах в с. Олександрівка та с. 

Демківка ,с. Оляниця ,в с. Буди , в смт. Тростянець  с. Летківка с. Глибочок . 

 

ІІ. Ремонт автомобільних доріг. 

      В 2018 році в районі  проводились  роботи по ремонту автомобільних доріг 

загального користування (286 км.) та комунальних автомобільних доріг (397,4 

км). 

       Загальний обсяг виконаних робіт по ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності за 2018 рік становить 6,765 млн.грн. в т.ч. за рахунок 



коштів місцевого бюджету 4,221 млн.грн. за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 2,0 млн.грн. за рахунок благодійної допомоги 

сільськогосподарських агроформувань 544,0 тис.грн. 

          Загальний обсяг виконаних робіт в 2018 році по ремонту автомобільних 

доріг  загального користування становить  23758,7 тис.грн.                                                                            

( 2017р. - 9576 тис.грн., 2016р. - 9345 тис.грн., 2015р. - 1464,0 тис.грн.).  

 Площа ліквідації ямковості – 72,2 тис.м.кв 

 

            Із загального обсягу робіт (23,7 млн.грн.) використано на ремонт 

автомобільних доріг загального користування державного значення 7,8 

млн.грн., на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення 15,9 млн.грн. ( в т.ч. за рахунок коштів дорожнього фонду (САД) -10,5 

млн.грн.)  

          Фінансування ремонту автомобільних доріг загального користування 

здійснювалось: 

- за рахунок Державного дорожнього фонду  (САД)  – 14,7 млн.грн. 

- за рахунок місцевого бюджету  839,0 тис.грн. в т.ч. районного бюджету 

549,0 тис.грн. 

- за рахунок благодійної допомоги СПД 8,2 млн.грн. в т.ч. ТОВ «Вінницька 

птахофабрика» - 8,1 млн.грн., ДПДГ «Олександрівське» - 65,0 тис.грн. 

        Під час проведення ремонтних робіт вперше за останній роки розпочато 

проведення ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення:  

 - смт. Тростянець – с. В. Стратіївка – обсяг виконаних робіт – 3,6 млн.грн., 

площа ліквідації ямковості  - 11038 м.кв., використано – 1473 т. 

асфальтобетону; 

- Лукашівка – Четвертинівка – обсяг виконаних робіт – 963,7 тис.грн., 

площа ліквідації ямковості  - 1925 м.кв., використано 231т. 

асфальтобетону; 

- Тростянець – Демидівка – обсяг виконаних робіт – 1,7 млн.грн., площа 

ліквідації ямковості – 4448 м.кв., використано – 604 т. асфальтобетону та 

інші; 

- Ободівка – с.Тростянчик. Обсяг виконаних робіт – 833,7 тис.грн., площа 

ліквідації ямковості – 1633 м.кв., використано – 196 т. асфальтобетону ; 

- Тростянець – Торканівка – Павлівка Обсяг виконаних робіт – 1,8 млн.грн., 

площа ліквідації ямковості – 4236 м.кв., використано – 480 т. 

асфальтобетону; 



- Капустяни – с. Ободівка, Обсяг виконаних робіт 652,6 тис.грн.  

 

Також у 2018 році проводився ремонт автомобільної дороги  по вул. 

Шкільній в смт. Тростянець. Обсяг виконаних робіт – 3,7 млн.грн., площа 

ліквідації ямковості – 8751  м.кв., використано – 1867,8 т. асфальтобетону  

 

       ІІІ. Впровадження енергозберігаючих заходів. 

    В 2018 році в районі проводиться робота по впровадженню  

енергозберігаючих заходів по основних напрямках : 

1) заміна вікон та дверей на енергозберігаючі склопакети на загальну 

суму  3,6 млн.грн.  

2)  термомедернізація приміщень в Ободівському ДНЗ «Росинка». 

Загальна вартість виконаних робіт становить 465,0 тис.грн. 

  3) впровадження економних джерел зовнішнього освітлення населених 

пунктів.  За  2018 рік в районі  модернізовано (замінено) близько 1340 

ліхтарів зовнішнього освітлення на економні світлодіодні ліхтарі. 

Встановлено нових  енергозберігаючих ліхтарів 209 ліхтарів.  

 

 

  ІV. Покращення стану справ у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами. 

 

   В 2018 році закуплено 55 контейнери (Будянська с.р.- 12од., Верхівська с.р. 

– 14од., Тор канівська с.р. – 9 од., Тростянецька селищна рада – 8 од. 

Цибулівська с.р. 12 од.) встановлено додатково 14 контейнерних площадок 

(Тростянецька селищна рада -7 од., Верхівська с.р. -7од.). Освоєно на придбання 

контейнерів та встановлення контейнерних площадок 650,0 тис.грн. 

      

Освіта 

 У 2018 році в районі нараховується 47 закладів освіти комунальної 

власності: 

- 23 заклади загальної середньої освіти;  

- 24 заклади дошкільної освіти; 

-  1 заклад позашкільної освіти. 

 

Освітнім  процесом в ЗЗСО  району охоплено 2973 дітей шкільного віку, 

що на 90 більше ніж у минулому. У школах смт Тростянця навчається 738 



учнів, що становить 25% від загальної кількості учнів. За станом здоров’я 

індивідуальне навчання організовано для 7 учнів. Інклюзивне навчання 

організоване для 10 учнів. До 1-их класів зараховано 357 учнів, що на 40 більше 

ніж у минулому році. Продовжують здобувати повну загальну середню освіту  

у 10-х класах 154 випускники основної школи (минулий рік – 129) 

 

З 2018/2019 навчального року по-новому навчаються всі першокласники 

Тростянецького району. Ключова зміна для учнів стосується підходів до 

навчання та змісту освіти. Мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, 

який вміє ухвалювати відповідні рішення та дотримується прав людини. 

У 2018 році підвищення кваліфікації пройшли 175 вчителів. 

У класних кімнатах згідно вимог створено 8 навчальних осередків 

зокрема: 

 навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами) 

 змінні тематичні осередки (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм з 

ключовими ідеями); 

 куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування 

зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум); 

та інші 

Кошти, виділені на НУШ освоюються згідно нормативних вимог: шкільні 

меблі – 476,733 тис.грн, фабрики друку – 184,0 тис.грн., ігри та іграшки – 103,0 

тис. грн., ноутбуки – 71,0 тис. грн., м’які крісла-іграшки (до 20 грудня) – 46,8 

тис. грн., наочно-дидактичний матеріал – 197,186 тис.грн., навчально-

дидактичний матеріал – 156,057 грн.-завозиться. 

На 6 шкіл з більшою кількістю дітей одержано комп’ютерне обладнання 

у складі ноутбука, фабрики друку, ламінатора на суму 179,0 тис.грн.  

 

 В Тростянецькому районі створено комунальну установу «Інклюзивно-

ресурсний центр».  З державного бюджету на створення установи виділено 

180,7 тис. грн. для оснащення кабінетів Тростянецького інклюзивно-ресурсного 

центру.  

 

У 2018-2019 навчальному  році  створено  10  класів  з інклюзією у НВК 

«СЗШ І-ІІІ ст. № 1- гімназія» смт Тростянець, Тростянецькій СЗШ І-ІІІ ст. № 2, 

Ободівській СЗШ І-ІІ ст., Ілляшівській, Цибулівській, Годіївській, Оляницькій 

школах. 

Відділ освіти забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу. 



До місця навчання та у зворотному напрямку у 2018 н.р. підвозяться 464 учні, 

що становить 100% від потреби. Загальна протяжність маршрутів шкільних 

автобусів у день - 418,8 км. Підвіз забезпечують  8 шкільних автобусів.  

У 2018 року на харчування дітей пільгових категорій передбачено 362,2 

тис.грн.  

 

Щоденно із 2973 учнів харчується 2438 учнів, що становить 82%. Середня 

вартість харчування в день становить 8,7 грн. 

Впродовж року проведено значну роботу по зміцненню матеріально-

технічної бази ЗЗСО  

- за бюджетні кошти замінено 355 вікон на енергозберігаючі у 11 школах 

району на загальну суму 2 086 675 грн. 

- придбано 5 твердопаливних котлів на суму 614 грн. 

- придбано 6 мультимедійних комплектів (інтерактивна дошка, ноутбук, 

проектор) на суму 321 600 грн.  

 

Заробітна плата 

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що середньомісячний розмір 

номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника по 

району за І квартал 2018 року становить 6935 грн. ( 101,4 %  до середнього 

рівня по регіону), ІІ квартал  - 8286  грн. (107,5%), ІІІ квартал – 9121 грн. 

(113,1), ІV квартал (очікувана) –  8256грн.  

За даними моніторингу темп росту середньомісячної заробітної плати по 

району за січень-грудень 2018 року складає в порівнянні з 2017 роком  - 129,3 

%. 

За показником середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 

1 кв. 2018 року по області наш район займав 2 місце, ІІ кв. та ІІІ кв. – 1 місце. 

 Аналіз показників із заробітної плати за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки 

показав, що за вказаний період спостерігається тенденція до скорочення 

чисельності штатних працівників в цілому по району із 6102 особи у 2015 році 

до 5134 особи у 2018 році.  

У структурі чисельності штатних працівників по галузям економіки району 

найвищий відсоток 49,1 % у сільському господарстві, 21,3% в освіті та 11% 

охороні здоров’я.  

 

Соціальний захист 



У Тростянецькому районі  протягом 11 місяців 2018 року створено 374 

нових робочих місця (за 2017 рік створено 263 нових робочих місць), що 

складає 178 %. 

На постійному контролі райдержадміністрації знаходиться питання 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати по державному 

підприємству «Тростянецький спиртовий завод». Протягом  2018 року 

погашено 985,2 тис.грн заборгованої заробітної плати і станом на 01січня 2019 

року заборгованість складає 290,3 тис.грн.  

Станом на 01.01.2019 р. всього по району рахується 17846 

домогосподарств. 

У 2018 році скористалися субсидією 9830 домогосподарств на суму 70,2 

млн.грн. 

За опалювальний період 2016-2017 рр. до управління з заявами звернулось 

4932 сім’ї району. Повернуто монетизації на суму 3264,2 тис.грн. 

За опалювальний період 2017-2018 рр. всього звернулось 2963 сім’ї, яким 

виплачено коштів на суму 1800,2 тис.грн. 

Пільгами на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та 

скрапленого газу забезпечено 2550 осіб на суму 5449,6 тис. грн., (на житлово-

комунальні послуги - 2370 осіб на суму 5122,8 тис.грн.,  180  осіб на тверде 

паливо та скраплений газ на суму 326,8 тис.грн.   

В районі проживають 106  осіб, які пересуваються за допомогою крісел 

колісних. 

На забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими   засобами   

реабілітації   управлінню  праці   та соціального  захисту  населення  у  2018  

році  виділено кошти  в суму 1367,2 тис.грн.   

В 2018 році за новим порядком управлінням укладено 63 договори з 

підприємствами виробниками та забезпечено осіб з інвалідністю 343 

одиницями технічних та ін. засобів реабілітації. Виділенні кошти освоєно в 

повному обсязі. 

Ще одним важливим напрямком діяльності управління є робота з 

внутрішньо переміщеними особами. На даний час на обліку перебуває 145 осіб.   

У 2018 році внутрішньо переміщеним особам призначено та виплачено 

693,8 тис.грн.. щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на 

проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, у 2017 році сума 

допомоги склала  829,6 тис.грн. 

Також, 20 серпня 2018 року за кошти субвенції з державного бютжету 

292,5 тис.грн. придбано житловий будинок в селі Буди,  площею 92,7 кв.м. 



дітям – сиротам Моспану Віктору Вікторовичу та Моспан Катерині Ігорівні, 

жителям с. Торканівка;  

 

ЦНАП 

За 2018 року надано 23135 адміністративних послуги, з них соціальні 

послуги - 16123, реєстрація юридичних, фізичних осіб та громадських 

організацій - 1 140, реєстрація майна - 1690, земельні відносини - 3951 ( в тому 

числі виготовлено та видано ЦНАПом витягів ДЗК в кількості 856 шт.), інші - 

231. 

За надані адміністративні послуги у відповідності до діючого 

законодавства України справляється адміністративний збір, за 2018 рік 

отримано до: 

• місцевого районного бюджету в сумі - 506 557 гри. (реєстрація 

нерухомості та внесення змін по юридичних та фізичних особах); 

• державного бюджету в сумі - 12 850 гри. (за надання інформації з 

державних реєстрів, ЄДР та нерухомості); 

• місцевого бюджету селищної ради - 75 414 гри. (за видачу витягів ДЗК). 

 

В рамках реалізації програми Меморандуму про співпрацю при реалізації 

спільного проекту «Нлектронне урядування за для підзвітності влади та участі 

громади» в Вінницькій області, укладеного між Вінницькою обласною 

державною адміністрацією та МБО «Фонд Східна Свропа», відділом з питані 

надання адміністративних послуг Тростянецької РДА було підготовлено ті 

подано заявку для отримання мобільного кейсу за програмою НОАР. ЗІ 

результатами розгляду, МБО «Фондом Східна Свропа» було надано. Центр) 

надання адміністративних послуг, мобільний кейс вартістю 59520,00 гри. ;ш 

покрашення якості обслуговування жителів Тростянецького району. 

 З серпій 2018 року було проведено тричі прийоми громадян у віддалених 

населенії) пунктах Тростянецького району спільно з головою Тростянецької 

РДА. 

 

Культура 

 

Мережа закладів культури і мистецтв району складає 59 установ 

міністерства культури 



Протягом 2018 року відремонтовано 8 клубних закладів району. Загальна 

сума виконаних робіт – 1,7 млн.грн. із них: бюджетні кошти -     1,2 млн.грн., 

спонсорські кошти – 443,0 тис.грн. зокрема: 

 

Глибочанський СБК  на загальну суму  541,5 тис.грн.; 

Ілляшівський СБК – 205 тис.грн. на ремонтні роботи; 

Новободівський СБК - виготовлено документацію на ремонт стелі 

глядацької зали в сумі 76,8 тис.грн.;   

Савинецький СБК- ремонт на  загальну суму 163 000 грн.; 

Капустянський СБК-  ремонт  на загальну суму 363 164 грн. 

Ободівський СБК-  ремонт на суму 55 107 грн. 

 

На покращення матеріально-технічного забезпечення  клубних закладів 

використано  504 435  грн. 

 

На Тростянеччині 2 червня пройшов  Всеукраїнський фестиваль 

«Батозька битва». Започаткований у 2017 році фестиваль вдруге відбувся у селі 

Четвертинівка- історичному та мальовничому куточку Поділля на берегах 

Південного Бугу. Захід став непересічною подією культурного життя України, 

адже у ньому поєднано вшанування славетної історії держави, виховання 

патріотизму та, разом з цим, презентація туристичного потенціалу краю. 

 

Спорт 

На початку 2018 року завершено реконструкцію системи 

теплозабезпечення спортивного комплексу з заміною котлів, системи опалення 

та теплових мереж по вул. Спортивна, 6, в смт Тростянець Вінницької області. 

Проведено капітальний ремонт спортивної зали, приміщення для відпочинку, а 

також санітарно-технічних приміщень закладу.  

 

Загальний обсяг фінансування склав 2887,7 тис.грн. в тому числі: 

 за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  - 

1107,7 тис.грн. 

 місцевий бюджет 1780 тис.грн 

 

Завдяки проведеній роботі домашні ігри ВК “МХП-Вінниця” в чемпіонаті 

України серед команд суперліги проходять в даному спорткомплексі. 



 

Ми будемо продовжувати курс на залучення інвестицій, наповнення 

бюджетів, розвиток інфраструктури та зростання середньої заробітної плати в 

районі. Також і надалі триватиме робота над поліпшенням матеріально-

технічної бази шкіл, дитячих садків, медичних та культурних  закладів. Районна 

влада зробить усе можливе для забезпечення гідного рівня соціальної 

захищеності та добробуту наших жителів. 

 

Пріоритети на 2019 рік 

 

 Продовження реконструкції будівлі спортивного комплексу в с. 

Савинці. 

 Продовження реконструкції сільського будинку культури в с. 

Летківка.   

 Відновлення біологічного різноманіття Ободівського парку. У 2018 

році об'єкт  отримав фінансування, яке становить 636,1 тис. грн. в тому 

числі: 550 тис.грн. обласний екологічний фонд, 86,1 тис.грн. – місцевий 

бюджет. 

 Будівництво круп’яного заводу з переробки кукурудзи та 

реконструкції комплексу будівель і споруд по вул. Привокзальна, 2 в селищі 

Демківське на території Олександрівської сільської ради. (вартість 

будівництва біля 400 млн.грн.) 

 Завершення  реконструкції молочно-товарної ферми у Гордіївській 

філії ПрАТ «Зернопродукт – МХП» с. Гордіївка. 

 Будівництво бригад по вирощуванню курчат-бройлерів № 22, 43 на 

території Четвертинівської та Оляницької  сільських рад, за межами населених 

пунктів. (вартість будівництва понад 100 млн.грн. кожна) 

 Проведення заходів з облаштування постійного місця дислокації в 

смт Тростянець Вінницької області окремого мотопіхотного батальйону А2960  

військової частини А1619 (вартість будівництва понад 5 млн.грн.) 

 Капітальний ремонт (каналізація, водопостачання, 

електропроводка, освітлення, опалення) та проект з  ремонту внутрішніх 

приміщень  ДНЗ в с. Тростянчик. (вартість робіт 1,6 млн.грн.) 

 Будівництво універсального спортивного майданчика з 

синтетичним покриттям  по вул. Дружби 1, с. Ободівка. (завершення)  

 Нове будівництво Капустянської амбулаторії  загальної практики 

сімейної медицини в с. Капустяни.  (вартість робіт 7,2 млн.грн.) 



 Капітальний ремонт покрівлі головного лікувального корпусу  

Тростянецької ЦРЛ. (вартість робіт 1,3 млн.грн.) 

 Капітальний ремонт  терапевтичного відділення Тростянецької 

ЦРЛ. (вартість робіт 1,5 млн.грн. 

 Продовження капітальних ремонтів приміщень АЗПСМ  та ФАПів  

в с. Летківка, с. Северинівка, с. Торканівка, с. Буди та інших. 

 Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) 

Тростянчицької СЗШ І-ІІІ, ст., Савинецької СЗШ І-ІІІ ст., 2 черги Ободівської  

СЗШ І-ІІІст., Будянської СЗШ І-ІІІ ст. Та  100% охопленням  в 2019 році заміни 

вікон в приміщеннях шкіл.   

 Капітальний ремонт  комунального закладу "Тростянецький 

районний Будинок культури".  

 Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури в с. 

Ілляшівка. (Завершення) 

 Будівництво нових водогонів в с. Гордіївка  (вартість робіт 2,2 

млн.грн.) 

 Реконструкція водогону в с. Капустяни. (вартість робіт 1,5 

млн.грн.) 

 Пріоритетним на 2019 рік являється проведення ремонтних робіт 

на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення: 

- смт Тростянець – Торканівка – Павлівка;  

- с. Капустяни – с. Ободівка ; 

- Шпиків -Тульчин – Тростянець – Северинівка; 

- Тростянчик – Митківка; 

- Савинці – Довжок - Велика Кісниця; 

- Шпиків – Тульчин-Тростянець – Ілляшівка; 

- с. Тростянчик – смт. Теплик; 

- Шпиків – Тульчин – Тростянець – Демидівка; 

- Глибочок  - Скибинці. 

 По ремонту автомобільних доріг загального користування 

державного значення пріоритетними на 2019 рік являються проведення 

поточного середнього ремонту автомобільної дороги с. Цибулівка – с. Ободівка 

– с. Баланівка), та проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг 

м. Ладижин – виїзд в сторону смт. Чечельник та Т м. Тульчин – виїзд в м. 

Бершадь. 

 

Дякую за увагу та співпрацю! 



 

 

 

 


