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Відповідно до Типового порядку проведення публічного звіту 

керівника органу виконавчої влади вашій увазі пропонується звіт про роботу, 

що була проведена районною державною адміністрацією у 2018 році.  

Метою публічного звіту є належне інформування громадськості про 

підсумки діяльності, забезпечення належної прозорості та підзвітності 

районної державної адміністрації. 

Основною метою діяльності Тульчинської районної державної 

адміністрації є забезпечення реалізації державної політики на території 

району, його соціально-економічного та культурного розвитку а також 

надання доступних і якісних адміністративних послуг населенню. 

Зв’язок між державою та громадянином, вирішення нагальних проблем 

окремої людини є пріоритетом у роботі районної державної адміністрації.  

До структури районної державної адміністрації входять її апарат, 3 

управління , 3 відділи, 4 сектори та служба у справах дітей. 

Протягом звітного періоду райдержадміністрація забезпечувала 

виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень 

обласної та районної рад, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації та власних розпорядчих документів.  

Робота районної державної адміністрації, як місцевого органу 

виконавчої влади, в співпраці з органами місцевого самоврядування, 

депутатським корпусом районної ради, при належній взаємодії з керівниками 

суб’єктів господарювання, громадськими організаціями,  була спрямована на 

реалізацію Програми соціально-економічного  розвитку району з її цілями та 

пріорітетами та делегованих районною радою повноважень.  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Впродовж останніх років Тульчинський  район впевнено лідирує серед 

інших районів області за обсягами реалізованої продукції промисловими 

підприємствами. 

 За 2018 рік підприємствами реалізовано промислової продукції на 

суму 5 млрд. 690 млн. грн, що на 4,9 % більше, ніж у 2017 року. Обсяг 

реалізації на одну особу в 2,1 рази перевищує обласний показник і становить 

103,3 тис грн. Частка району в загальнообласному обсязі реалізованої 

продукції складає 7,4 %.  

Дякуючи керівництву  та трудовим колективам  компанії ТОВ «ФУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» ,Тульчинської філії ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»,  

“Тульчинм’ясо”, Тульчинській філії ДП «Укрветсанзавод» та ін.., завдяки 

їхній стабільній роботі досягнуто такого показника. 

  



  Важливим аспектом для розвитку району є ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ. 

За 9 місяців 2018 року в економіку району залучено  169,0 млн. грн. 

капітальних інвестицій. Питома вага обсягу капітальних інвестицій в 

загальнообласному показнику становить 1,6 %. Основними джерелами 

фінансування інвестицій є власні кошти підприємств. Найбільші обсяги 

вкладених інвестицій на ТОВ «Бізнес Форвард», ТОВ «Тульчинм’ясо», в 

сільськогосподарське виробництво:  ТОВ «Дружба ВМ», ПСП «Зоря», ТОВ 

«Туль-Чікін», ТОВ «Богданівське» та ін. 

В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ  реалізувались наступні 

інвестиційні проекти: 

ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» побудовано 3 бригади по вирощуванню курчат-бройлерів: в 

селах  Василівка, Михайлівка та  Білоусівка, по 38 пташників кожна. 

Створено 57 нових робочих місць; 

- ТОВ «Родекс Україна» розпочато виробництво верхнього одягу, 

створено 35 робочих місць; 

- в Тульчинській філії ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» модернізовано 

аміачно-холодильне господарство; 

- ПАТ «Дружба ВМ» споруджено садові шпалери та  встановлено 

систему крапельного зрошення на площі 14,9 га; 

- ТОВ «Вінницька птахофабрика» здійснюється нове будівництво 

заводу по виробництву біогазу, розташованого на території Заозерненської 

сільської ради. Планується створити 30 нових робочих місць. Об єкт матиме  

потужність 20 Мвт/год., сировиною для нього будуть відходи тваринного та 

рослинного походження. Дана енергія використовуватиметься для підігріву 

води, а побічний продукт – це першокласне органічне добриво; 

- ТОВ «САНВІН 4» побудовано комплекс будівель та споруд – 

фотогальванічну електростанцію «Петрашівка» на території Печерської 

сільської ради. Створено 6 нових робочих місць; 

Також прийнято розпорядження голови райдержадміністрації щодо 

розроблення проектів детальних планів Тарасівської та Шуро- Копіївської 

сільських рад для розміщення  сонячних електростанцій. 

Реалізація даних проектів забезпечить створення нових робочих місць 

та додаткові надходження до бюджету. 

На реалізацію інвестиційних проектів соціального спрямування в 2018 

році освоєно 2412,6 тис. грн субвенції з державного бюджету, (з яких 931,9 

тис. грн –невикористані кошти 2017 року).  

Крім того, об’єднаними територіальними громадами освоєно 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури в сумі 3507,3 тис.грн.. 

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УЧАСТЬ В ПРОЕКТАХ 

Одним із шляхів вирішення соціально-економічних  проблем населених 

пунктів району є участь територіальних громад в різних конкурсах та 



грантових програмах . В звітному періоді територіальні громади району 

активно взяли участь в 15 обласному Конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад. Переможцями визнано 19 проектів, з них 6 - проекти 

ОТГ. На реалізацію даних проектів залучено 6 млн. 972 тис. грн, в тому 

числі: з обласного бюджету – 1млн. 722 тис. грн, з місцевих бюджетів – 4 

млн.12 тис. грн, коштів організацій-партнерів (спонсорських) – 1млн.239 тис. 

грн. 

За рахунок коштів обласного фонду охорони природного 

навколишнього середовища при співфінансуванні з місцевих бюджетів: 

- завершено реалізацію проекту «Реконструкція ставу з його 

екологічним поліпшенням» у с. Михайлівка вартістю 2млн. 407 тис.грн, з 

яких 2млн. 162 тис.грн - кошти обласного бюджету та 244,6 тис.грн - кошти 

місцевого бюджету; 

 - продовжено роботи по реконструкції каналізаційно-насосної системи 

у м. Тульчин, освоєно 266,1 тис. грн з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища; 

- завершено реалізацію проекту «Розчистка струмка Безіменного, лівої 

притоки р. Шпиківка (басейн р. Південний Буг) (реконструкція)» в смт. 

Шпиків вартістю 400,0 тис. грн. В 2018 році з обласного фонду охорони 

природного навколишнього середовища виділено 159,8 тис.грн, 

співфінансування з місцевого бюджету склало 16,0 тис. грн.  

В 2018 році на конкурс мікрогрантових проектів “Село. Кроки до 

розвитку”, який реалізовувався ПАТ «Миронівський хлібопродукт» спільно 

із ГО «ВОО «Спілка підприємців «Стіна» за підтримки обласної державної 

адміністрації, подано 10 бізнес-планів від Тульчинського району, з яких 5 – 

визнано переможцями. 

Також 2 бізнес-плани з Тульчинського району визнано переможцями в 

обласному конкурсі бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапів), 

який проводився в рамках «Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року». 

Завершується реалізація проекту Тульчинської районної 

централізованої бібліотечної системи «Забуттю не підлягає - реалізація 

можливості спілкування людей старшого покоління, які несуть тягар 

споминів про фашизм з молодим поколінням, створення архіву спогадів, як 

основа для виховання та пропаганди толерантності та міжнаціональної 

поваги», який фінансується Фондом «EVZ» (Німеччина). В 2018 році 

профінансовано 137,4 тис. грн (загальна сума гранту на 2 роки - 14 тис. євро). 

В І півріччі поточного року Тульчинською міською об’єднаною 

територіальною громадою реалізовано проект «Леонтович арт-квартал» в 

рамках проекту Міністерства культури України «Малі міста-великі 

враження». Загальна вартість проекту склала 1130,8 тис. грн, з них 460,0 тис. 

грн – державні ко кошти, 670,8 тис. грн – кошти місцевого бюджету 

Тульчинської міської ОТГ. 

Проект Тульчинської міської об’єднаної територіальної громади 

«Меридіан «Щедрик - креативний простір під відкритим небом» визнано 



переможцем Всекраїнського конкурсу, який фінансувався Українським 

культурним фондом при співфінансуванні місцевого бюджету. Загальний 

бюджет проекту становить 1048,2 тис.грн, з них кошти Українського 

культурного фонду - 493,5 тис. грн. Реалізація проекту завершена, в 

м.Тульчин  створено галерею сучасного мистецтва під відкритим небом. 

МАЛИЙ БІЗНЕС  

Важливу роль в економіці району відіграє мале і середнє 

підприємництво. В цій сфері на початок січня 2018 року працювало 2575 

суб’єктів господарювання. Саме завдяки їхній діяльності в районі активно 

розвивається торгівля, ресторанне господарство, сфера послуг, збільшуються 

надходження до місцевих бюджетів. Тому створення сприятливих умов, 

необхідних для стабільного та ефективного розвитку підприємництва, 

залишається одним із пріоритетних завдань діяльності Тульчинської РДА. 

За січень - грудень 2018 року зареєстровано 289 фізичних осіб-

підприємців та 12 юридичних осіб, що, відповідно, на 12,9 % та на 45,4 % 

менше, ніж у січні - грудні 2017 року. При цьому, відмічається зменшення 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що припинили 

підприємницьку діяльність – на 36,6 % та на 33,3 %, відповідно.  

В звітному періоді суб’єкти малого та середнього бізнесу забезпечили 

надходження до місцевого бюджету в сумі 86,2 млн. грн, що на 9 % більше 

проти  2017 року. Питома вага надходжень від їх діяльності становить 37,2 % 

в загальних надходженнях.  

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Значна увага приділяється наданню якісних адміністративних послуг. В 

2018 році через центр надання адміністративних послуг надано 21180 послуг, 

що в 1,7 рази більше, ніж в 2017 році.  За надання адміністративних послуг 

до місцевих бюджетів надійшло 1075,4 тис. грн, надходження зросли в 1,8 

рази. 

БУДІВНИЦТВО 

Згідно статистичних даних, у 2018 році підприємствами району 

виконано будівельних робіт на суму 38,8 млн. грн. (довідково: у 2017 році – 

39849 тис. грн).  

У січні - вересні 2018 року прийнято в експлуатацію 1316 м2  загальної 

площі житла, що на 24,0 % менше, ніж у відповідному періоді минулого 

року.  Завершується будівництво 60-квартирного житлового будинку по вул. 

Свідницького в м. Тульчин. Продовжується будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 

по вул. Героїв Чорнобильців та багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями в с. Мазурівка. Відновлено 

будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Миколи 

Леонтовича. 

ТОРГІВЛЯ  

Розвивається сфера торгівлі, ресторанного господарства та послуг. 

Обсяг роздрібного товарообороту за 9 місяців 2018 року склав 246,2 млн. грн, 



що на 11,7 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Це 3 

місце серед районів області.  

В районі декілька років підряд зберігається позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі, що становить 31 млн. 600 тис. дол. США.  

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Важливою складовою в структурі економіки Тульчинського району є 

транспортна інфраструктура. За 2018 рік автомобільним транспортом 

перевезено 100,6 тис. тонн вантажів, що на 3,5 % більше, ніж у 2017 році. 

Вантажооборот збільшився на 7,2 % і становить 31,0 млн. тонно-кілометрів.  

ПрАТ «Тульчинське АТП-10507» та фізичними особами - 

підприємцями перевезено 1280,9 тис. пасажирів, що в 2,0 рази  більше, ніж за 

2017 рік. Пасажирооборот збільшився на 50,0 % і склав 49,5 млн. пас. км.  

У 2018 році двічі оголошувався конкурс на право здійснення  

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території району. За результатами 

конкурсу укладено 4 договори з перевізниками.  

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

Одним із завдань органів влади є забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів. Інструментом, який надає можливість 

забезпечення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель є 

електронна система ProZorro. В  2018 році в електронній системі Prozorro 

структурними підрозділами  РДА , бюджетними установами проведено  305  

електронних закупівель,  економія коштів склала 2млн. 158 тис. грн.. або 

6,8% від запланованих видатків. 

Допорогові закупівлі склали 89,5% від загальної кількості закупівель, 

економія – 938,5 тис.. грн. або 43,5% від загальної суми економії. 

БЮДЖЕТ 

У 2018 році до загального фонду бюджету  району надійшло 422,2 млн. 

грн.  

Доходів  без врахування трансфертів 86,5 млн. грн., що становить 

114,4% до затверджених  річних показників. Порівняно  з 2017 роком доходів  

без  врахування трансфертів  отримано  більше на  33,4%  або   на  суму   21,7  

млн. грн.. 

Основним джерелом у складі доходів  без врахування трансфертів є 

податок  та  збір на доходи фізичних осіб – фактично отримано за звітний 

період – 43,3  млн. грн. або 50 % від загального обсягу усіх надходжень. До 

запланованих надходжень надійшло 121,2%. Відповідно до показників 

минулого року поступило більше на 14,7 млн. грн., ріст становить 51%.  

Суттєво впливає на стан виконання місцевих бюджетів своєчасне 

надходження єдиного податку,  якого  отримано в сумі  17,8 млн.  грн., що на 

26 %  більше відповідного періоду минулого року. В структурі   доходів  без 

врахування трансфертів складає 21%. 

Значний  ріст  доходів  відбувся  по  податку  на  майно  на  31%   за 

рахунок  розширення  бази оподаткування. Даного податку надійшло 14,7 



млн. грн., що становить  або на 113% до запланованих показників.   В 

структурі   доходів  без врахування трансфертів становить 17 %. 

Дохідну частину бюджету  до  плану  за рік  виконано по всіх бюджетах  

базового рівня (районний,  селищний, сільські).  

За 2018 рік по зведеному бюджету району профінансовано планові 

видатки в сумі 410,7 млн. грн.  

В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на 

фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені 

цілі використано 389,5 млн.грн. - це 94,8% усіх видатків загального фонду, у 

тому числі: 

на освіту  87,8 млн.грн.,  

на охорону здоров’я – 62,8 млн.грн.,  

на соціальний захист  - 205,4млн.грн.,  

на культуру – 11,0 млн.грн.,  

на фізичну культуру і спорт – 0,5 млн.грн. 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

Для  землеробів  Тульчинщини 2018 рік видався вдалим та 

сприятливим. Очікуваний обсяг виробництва валової продукції по всіх 

категоріях господарств за 2018 рік становитиме 1,8 млрд.грн.: в т.ч. 

продукція рослинництва – 400 млн. грн., тваринництва – 1,4 млрд. грн. За 

обсягами виробництва валової продукції сільського господарства район в 

займає друге місце серед районів Вінницької області. Питома вага району у 

загальному виробництві сільгосппродукції  області становить 13,1%. 

Валовий  збір зернових по всіх категоріях господарств склав  245  тис.  

тонн, що на 82 тис. тонн більше ніж у 2017 році, в т.ч. по с/г – 206,3 тис. тонн 

з середньою урожайністю 82,5ц/га, що є 4 показником в області. В  тому  

числі зібрано: 

78,6 тис. тонн озимої  пшениці при урожайності  59,6  ц/га (+11,2ц/га) 

4,3 тис. тонн  озимого  ячменю при  урожайності 51,7 ц/га 

8,9 тис. тонн ярого ячменю, урожайність  склала 35,6  ц/га 

Також зібрано 144 тис. тонн кукурудзи  на  зерно з середньою 

урожайністю 105  ц/га. 

З технічних культур зібрано 43,2  тис.  тонн соняшнику при  

урожайності  32,2  ц/га та 6 тис. тонн сої  при урожайності 28,3 ц/га, 9,2 тис. 

тонн озимого  ріпаку,  урожайність  37,7 ц/га. 

Накопано 178,8 тис. тонн (+42тис.тонн до минулого року) цукрових  

буряків. Середня урожайність становить  500 ц/ га., що майже на 100 ц/га 

більше, ніж у минулому році. 

Крім того, зібрано 13 тис. тонн зерняткових плодів. 

Розпочато роботи  по закладанню врожаю наступного року. 

Проводиться закупівля насіння, мінеральних добрив, ремонт техніки. 

Під урожай 2019 року по всіх категоріях господарств посіяно 14,2 тис. 

га зернового клину, що на тисячу га більше ніж було посіяно минулого року.  



Для посіву ярих культур в сільськогосподарських підприємствах 

району підготовлено 30 тис. га ґрунту на зяб, в т.ч. 2873 га глибокої оранки 

під цукрові буряки. 

Згідно попередньої структури посівних площ с/г культур на 2019 рік 

планується збільшення посівів кукурудзи, сої, зменшення посівів соняшнику. 

Разом з тим, не вдається подолати негативні тенденції в утриманні 

ВРХ. 

Станом на 01.01.2019 року в реформованих господарствах району 

утримується 872 голів ВРХ, що менше минулого року на 153 голови, в т. ч. 

356 гол. корів,  на 254 голови збільшено поголів’я свиней, яке на сьогодні 

налічує 1743 гол., поголів’я птиці нараховує 9,3 млн. гол.  

Як наслідок зменшення поголів’я корів, зменшено продуктивність 

корів, які були на початок року, валове виробництво молока зменшено на 75 

тонн. і за рік воно становить 1,1 тис. тонн. 

Разом з тим збережено лідируючі позиції по виробництву м’яса птиці. 

Так, в 2018 році вироблено 168,8 тис. тонн м’яса, що є другим показником в 

області., крім того вироблено  80,8 млн шт. яєць. 

На такі позиції район вийшов останніми роками за рахунок введення 

потужностей ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер».  

В поточному році розпочато будівництво 55 бригади на території 

Михайлівської сільської ради та 15 і 16 бригад на території Богданівської 

сільської ради.  

Освоєнням нових проектних потужностей займаються і на 

підприємстві ПАТ «Дружба-ВМ» с.Шура-Копіївська - там збудовано вже 

друге фруктосховище з газорегульованим середовищем на 4,5 тис.тонн, 

створено 17 нових  робочих  місць. 

В ТОВ «Туль-Чікен» проведено реконструкцію пташника для 

утримання молодняку птиці на 100 тис. гол., витрачено близько 10,5 млн.грн. 

Інші сільгосппідприємства також розуміють необхідність оновлення 

виробничих потужностей, зокрема, машино-тракторного парку. В поточному 

році сільськогосподарськими підприємствами району придбано техніки на 

суму 87,5 млн.грн. в т.ч. 6 комбайнів на суму 39,8 млн.грн, 9 тракторів на 

суму 21,4 млн.грн. та іншої техніки на 26,3 млн.грн. 

Не стоїть осторонь підтримки аграріїв і держава. 

За придбанні 3 одиниці сільськогосподарської техніки  та обладнання 

вітчизняного виробництва сільгосптовариствам компенсовано вартість в сумі 

414 тис. грн.   

Також це допомога приватним домогосподарствам за утримання телят 

ВРХ до річного віку у розмірі 2,5 тис. гривень на рік у рамках бюджетної 

дотації на тваринництво. Станом на 1 вересня 2018 року 259 фізичних осіб 

оформили пакет документів на 405 голів для отримання дотації за молодняк 

великої рогатої худоби на суму 181,5 тис. грн. 

Станом на 1 грудня було сформовано відомості на черговий етап 

отримання цієї дотації, де вже 491 людина подали документи на 794 голови 

на суму загальну суму 766,1 тис. грн. Як бачимо кількість зросла майже 



вдвічі, а в грошовому виразі в чотири рази. Добре в цьому напрямку 

попрацювали в Суворівському, Шпикові, та Клебані. Кошти по всіх 

бюджетних дотаціях надійшли на банківські рахунки людей і юридичних 

осіб. 

Завдяки дії обласної «Програми розвитку особистих селянських 

господарств, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 

дорадництва на 2016-2020 роки» 6 домогосподарств, в яких утримується 

більше 3-х голів ВРХ, отримали кошти в сумі 22 тис. грн. за  закуплені 

установки індивідуального доїння корів. 

Крім того проводиться  впровадження    соціальних    програм   для 

розвитку територіальних громад району. Так сільськогосподарськими 

підприємствами району витрачено більше 6 млн.грн. на покращення рівня 

життя на селі. 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника в сільському 

господарстві за січень-грудень 2018 року, в порівнянні з аналогічним 

періодом 2017 року зросла на 33,1% і становить 8512 грн.  

Сільськогосподарські  підприємства  та  фермерські господарства 

повністю завершили  розрахунки  з  селянами  за  земельні паї.  В  2018 році  

нараховано  125,7 млн  грн.  орендної  плати  за  землю, що на 46 млн. більше 

проти минулого року та складає 10,8% від грошової вартості орендованих 

земель. Станом  на 01.01. 2019 року фактично виплачено 156,7 млн.грн. – це 

124,7% виконання договірних зобов’язань за оренду земельних часток (паїв). 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Використання орних земель запасу 

В районі сформовано 3599,1 га  орних земель запасу. 

Надано у власність, постійне та тимчасове користування юридичним та 

фізичним особам – 2056,9  га земель запасу району. 

На умовах оренди орні землі запасу району використовуються на площі 

14459,9  га, середній розмір орендної плати складає 1813,3 грн.. за 1 га. 

Не надано в користування залишається 79,8 га з них 14,0 га 

знаходиться  в стадії оформлення. 

Мало продуктивні землі становлять із загальної площі 65,8 га. 

Розмір орендної плати по договорах оренди становить 2523,1 тис. грн.. 

сплачено за 2018 рік 2523,1 тис. грн. (дані відомості підготовлені згідно 

інформації органів місцевого самоврядування)  

Використання орних земель резервного фонду 

В районі сформовано  5177,6 га  орних земель резервного фонду. 

На умовах власності постійного та тимчасового користування надано 

3833,59 га. 

На умовах оренди землі резервного фонду району використовуються на 

площі 1249,98 га, середній розмір орендної плати складає 1766,3 грн./га.  

Мало продуктивні землі становлять із загальної площі 26,50 га. 

Не надано в користування залишається 95,18 га з них 43,10 га 

знаходиться  в стадії оформлення. 



Розмір орендної плати по договорах оренди становить 3112,54 тис. грн.. 

сплачено 2018 рік 3112,54 тис. грн. (дані відомості підготовлені згідно 

звітності органів місцевого самоврядування). 

Надання земельних ділянок учасникам АТО 

Станом на сьогодні до  Головного управління Держгеокадастру у 

Вінницькій області надійшло 562 заяви від учасників бойових дій в зоні АТО 

щодо надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства із земель державної власності 

сільськогосподарського призначення., із них  2 заяви для ведення 

індивідуального садівництва.    

 Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області надано  

542 накази щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

державної власності –на загальну площу 915,0 га. та відмовлено 10 

громадянам з різних причин, зокрема, громадяни скористалися правом на 

безкоштовне отримання земельної ділянки раніше або відсутність повного 

переліку обов’язкових документів.  

В розробці у землевпорядних організаціях знаходиться 220 проектів 

землеустрою. Із них:  

На стадії проектування – 97 проектів; 

На погодженні висновку за принципом екстериторіальності – 9 

проектів; 

Готуються на погодження висновку за принципом екстериторіальності 

– 42 проекта 

На підписі в  замовників та державних органах- 51 

На розгляді  в Головному управлінні Держгеокадасту у Вінницькій 

області про затвердження - 21 проект.  

Прийнято 322 накази про затвердження проектів землеустрою 

загальною площею  559,7241 га. Із них зареєстрували речове право 203 

учасника АТО площею  337,9 га. Отримали кадастровий номер та ще не 

звернулися до державного реєстратора речового права 32 учасника АТО.  

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Тульчинським об‘єднаним управлінням Пенсійного фонду України у 

Вінницькій області своєчасно та в повному обсязі фінансувалися пенсійні 

виплати 17 762 пенсіонерів, що проживають на території району. 

Середній розмір пенсійної виплати складає 1980 грн. 20 коп. Середній 

розмір місячної виплати – 35, 7 млн. грн.. 

За січень-грудень 2018 року спеціалістами управління було призначено 

493 нових пенсійних справи та проведено 1193 перерахунки пенсії. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Важливим пріоритетом діяльності влади є забезпечення соціального 

захисту громадян. 

В 2018 році субсидію призначено 16068 сім’ям на загальну суму 

91054,7 тис. грн. (у 2017 році – 18921 сім’ї на суму 140534,2 тис. грн.), з них 

на: 



- тверде паливо та скраплений газ готівкою – 1991 сім’ї, на суму 

6744,8 тис. грн. (у 2017 році - 2541 сім’ї, на суму 7581,5 тис. грн.); 

-  житлово-комунальні послуги – 14077 сім’ям, на суму 84309,9 тис. 

грн. (у 2017 році  16380 сім’ям, на суму 132952,7 тис. грн.). 

Житловою субсидією на житлово-комунальні послуги користується – 

7938 сімей. 

4267 одержувачам житлової субсидії виплачено частину 

невикористаної субсидії на суму 2699,4 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 року до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги у Тульчинському районі внесено 

19107 персональних облікованих карток пільговиків. 

Всього за програмами соціального захисту пільгових категорій 

громадян станом в 2018 році використано 21618,2 тис. грн. 

За програмами соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2019 р. використано 3605,4 тис. 

грн., (в 2017 р. – 3796,3 тис. грн.). 

На протязі 2018 року забезпечені оздоровленням в санаторно-

курортних закладах країни:  

Оздоровлення пільгових категорій населення

Ветерани 
війни та 
особи з 

інвалідністю 
18 чол. 

на суму  55 
тис. грн.

Учасники АТО 

20 чол. на 
суму  155,6 
тис. грн.

Ліквідатори 
та потерпілі 

I категорії 65 
чол. 

на суму  444,4 
тис. грн.

Діти 
учасників 

АТО 101 чол. 
на суму  261,7 

тис. грн.

 
З початку року 162 особи з інвалідністю безкоштовно забезпечені  

індивідуальними засобами технічної реабілітації на загальну суму 1815,2 тис. 

грн. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в Тульчинському районі перебуває 

542 військовозобов’язаних, які приймали участь в антитерористичній 

операції.  



Кількість

мобілізованих

542 чол.

Одержали статус 

учасників бойових 
дій

525 чол.

Одержали статус 

учасників бойових 
дій

17 чол.

Надано пільг 

480 чол. на суму 

1,9 млн.грн.

 

Алпатов Ігор Вікторович, як учасник антитерористичної операції з числа 

внутрішньо переміщених осіб, забезпечений житлом загальною площею 44,2 

кв. м. на загальну суму 673,0 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 року 12 учасників антитерористичної операції 

пройшли професійну адаптацію на загальну суму 60,1 тис. грн., 6 учасників 

АТО пройшли психологічну реабілітацію на загальну суму 44,6 тис. грн. 

Професійна 
адаптація –
12 чол. на 

суму 60,1 тис. 
грн.

Оздоровлено 
20 чол. на 
суму 155,6 

тис. грн.

Одноразова 
допомога 

контрактникам 
– 25 чол. на 

суму 75,0 тис. 
грн.

Пройшли 
психологічну 

реабілітацію – 6 
чол. на суму 
44,6 тис. грн.

 

Тимчасово на території Тульчинського району проживають внутрішньо 

переміщені особи, які перемістилися з АР Крим – 10 родин - 16 осіб, із них 4 



дітей до 18 років та з Донецької та Луганської областей  - 107 родин – 185 

осіб,  із них 50 дітей до 18 років. 

14 сімей переселенців отримують соціальні виплати на дітей. 

Відповідно до постанов КМУ №505 та № 509 від 01.10.2014 року щодо 

надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, обліковано 117 сімей (201 чоловік), із них 51 

сім’я в 2018 році отримали допомогу на загальну суму 990,8 тис. грн. (в 2017 

році  - 52 сім’ї на загальну суму 891,8 тис. грн.).  

Станом на 01.01.2019 року в районі проживає 510 багатодітних сімей, в 

яких виховується 1684 дитини.  

В 2018 році в районі оздоровлено 1194 дитини, з них 871 дитина з 

числа пільгової категорії, що на 125 дітей більше ніж у 2017 році. Показник 

оздоровлення пільгової категорії дітей та підлітків в поточному році складає 

73%.  

Фінансове забезпечення літньої оздоровчої кампанії 2018 року складає 

1037,5 тис. грн.. 

 

Оздоровлення  дітей

2017 2018

1067 дітей, з них 
71,8 % діти 
пільгових 
категорій

1194 дитини, з них 
73 %діти пільгових 

категорій

1060,4 
тис.грн.

1037,5
тис.грн.

 

 

В 2018 році у Тульчинському районі 1 особі встановлено статус особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми ( загалом по Вінницькій області – 16 

особам). 



Встановлено статус особі, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми 

 
Відповідно до основних статистичних показників з праці, 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за липень-

вересень 2018 року склала 7616 грн., що на 1512 грн. або 24,8 % більше за 

аналогічний період минулого року та на 3893 грн. або на 104,6 % більша 

законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (3723 грн.) і в 4,1 

рази більша за прожитковий мінімум для працездатних осіб (1814 грн.). 

         

Середньомісячна заробітна плата

 

Станом на 01.01.2019 р. за статистичними даними заборгованість по 

заробітній платі становила 230,4 тис. грн. на підприємстві - банкруті ВАТ 

«Тульчинський хлібокомбінат». 



В 2018 році за результатами проведених перевірок наглядовими 

(контролюючими) органами, рейдів-відвідувань районними робочими 

групами з питань забезпечення детінізації економіки району та з питань 

забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, трудові договори 

оформили належним чином 19 фізичних осіб - підприємців на 51 найманого 

працівника та 17 суб’єктів господарської діяльності, які мають статус 

юридичної особи на 45 найманих працівників. Також 54 фізичних осіб-

підприємців залучено до державної реєстрації. 

Рівень заробітної плати за січень-грудень 2018 року підвищили 48 

суб’єктів господарської діяльності.   

Державні допомоги 

Протягом 2018 року державними допомогами забезпечено 6031 

одержувач району на загальну суму 71670,6 тис. грн..  

 

Кількісні показники одержувачів допомог

3

5

104

106
158

682

974

Допомога 
сім’ям 

з дітьми 

3141

852

 

 

    

Загальна сума виплачених коштів у звітному році на 4,1% менша ніж 

даний показник 2017 року. Причиною є зменшення загальної кількості 

одержувачів усіх видів державних допомог.  



Фінансування державних допомог

2018 рік

2017 рік

2016 рік

•71,7 млн. грн.

•74,8 млн. грн.

•67,6 млн. грн.

 

В рамках реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2018 році 

управлінням соціального захисту населення було видано 62 «пакунка 

малюка» та 42 – пологовим відділенням Тульчинської ЦРЛ. 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

В районній філії Вінницького обласного центру зайнятості протягом 

року перебувало на обліку 2164 особи. 

За звітний період надійшло 1187 вакансій від 273 підприємств, установ, 

організацій району. Найбільша потреба робочої сили спостерігається в 

сільському господарстві, торгівлі, переробній промисловості. Протягом року 

працевлаштовано 998 осіб.  

Тульчинською районною філією виплачено майже 18 млн. грн.. 

допомоги по безробіттю. Середньомісячна сума допомоги  становить 2841 

грн. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
З метою  реалізації заходів з енергозбереження задля зниження обсягів 

споживання електроенергії та природного газу, у звітному  році проведено 

наступні заходи: 

У  галузі освіти: 

Проведено капітальних і  поточних  ремонтів та використано коштів 

державного бюджету у сумі 350 тис. грн., обласного бюджету - 255 тис. грн., 

районного бюджету - 712,4 тис. грн. 

Відповідно до виготовлених проектно-кошторисних документацій 

проведено роботи по заміні віконних блоків та дверей на метолопластикові у 

12 навчальних закладах  району на загальну суму 1644,9 тис. грн. 

У галузі культури: 



Протягом звітного періоду проведено  ремонтні роботи у 10-ти  закладах 

культури на загальну суму 2 640 тис.грн.  

Крім того, замінено віконні блоки на енергозберігаючі у 5 закладах на 

загальну суму 138,1 тис.грн.  

У галузі медицини: 

По Тульчинському районному центру ПМСД проведено заходи з 

енергозбереження на загальну суму 633,3 тис.грн., в тому числі, 120 тис. грн. 

– благодійні кошти філії «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика». 

По Тульчинській ЦРЛ проведено ремонт по утепленню будівлі 

поліклінічного та пологового відділень. Вартість заходу  становить 3 608 

тис.грн., в тому числі: 582 683 грн. (кошти Державного бюджету – 520, 683 

тис.грн., кошти районного бюджету  62, 000 тис.грн., власні кошти - 676,00 

тис.грн. ). 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

В рамках  виконання районної Програми «Питна вода на 2006-2020 

роки» у 2018 році в галузі водопровідно-каналізаційного господарства 

реалізовано проекти на загальну суму більше 1,3 млн.грн. 

Крім того, у звітному періоді за рахунок коштів інвестора  ТОВ 

«Вінницька птахофабрика» проведено роботи по будівництву мереж 

водопостачання  села Білоусівка.  

За кошти місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на будівництво артезіанської свердловини  в с.Мазурівка та  

будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної 

мережі с.Дранка Тульчинської ОТГ. Роботи заплановано на 2019 рік. 

ОСВІТЛЕННЯ 

Виконано роботи щодо зовнішнього вуличного освітлення  у 12 

населених пунктах  району на загальну суму біля 4,2  млн.грн., 

(Журавлівська, Михайлівська, Кинашівська, Копіївська, Бортницька та 

Печерська та ін.сільські ради). 

РЕМОНТ ДОРІГ 

Важливою складовою в структурі економіки Тульчинського району є 

транспортна інфраструктура. В 2018роціна капітальний, поточний ремонти та 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності 

освоєно 29 млн. 158,6 тис. грн, з яких 22 млн. 610,5 тис.грн - об’єднаними 

територіальними громадами. Зокрема, Тульчинською міською ОТГ освоєно 

21 млн. 588,2 тис. грн. На капітальний ремонт дорожнього покриття 

використано 19 млн. 802,7тис.грн.  

Тульчинським ДРП філії «Томашпільський райавтодор» (за рахунок 

коштів державного дорожнього фонду) виконано робіт по експлуатаційному 

утриманню місцевих доріг району на суму 17 млн. 491,2 тис.грн та на 

експлуатаційне утримання доріг державного значення по району –7 млн. 074 

тис.грн. 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ 

Роздільне збирання ТПВ охоплює території трьох громад:  міської 

Тульчинської,  сільських Суворовської та Кинашівської, що впроваджено, 



відповідно до попередньо виконаних морфологічних досліджень складу ТПВ, 

із поділом на чотири фракції - скло, папір, пластик, інше. 

На території міста Тульчина розміщено 75 контейнерів для збору 

зазначених  фракцій ТПВ, у інших населених пунктах – 22.  

З метою впровадження роздільного збору твердих побутових відходів  на 

території Шпиківської селищної об’єднаної територіальної громади, проект 

Шпиківської селищної ради «За чисте довкілля») отримав перемогу на 

п’ятнадцятому обласному конкурсі проектів розвитку територіальних 

громад. В результаті реалізації Проекту становлено 4 контейнерних 

майданчиків. 

ОБОРОННА РОБОТА. ВЗАЄМОДІЯ З ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ.  ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Діяльність Тульчинської районної державної адміністрації у 2018 році 

була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань 

оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, цивільного захисту 

населення та  виконання заходів з попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій.  

Завдяки співпраці районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування, Тульчинського районного військового комісаріату у 2018 

році  призвано на строкову військову службу 42 чол., що становить  120 % 

від виконання плану призову. Також відібрано та направлено на військову 

службу за контрактом 35 кандидатів, що становить 74% від поставленого 

завдання. Робочою групою райдержадміністрації разом із працівниками 

Національної поліції та районного військового комісаріату протягом року 

проводились заходи щодо пошуку призовників та пропагування військової 

служби за контрактом. 

 Протягом року район приймав участь у командно-штабних навчаннях та 

тренуваннях з територіальної оборони, що дало змогу набути навички в 

практичному виконанні завдань територіальної оборони, організації взаємодії 

всіх сил та їх готовності на час «особливого періоду», а також проведено 

перевірку спеціалізованих служб цивільного захисту до ліквідації 

надзвичайних ситуацій.  

В повному обсязі  виконується комплекс заходів Комплексної оборонно-

правоохоронної програми Тульчинського району на 2016-2020 роки 

«Безпечна Тульчинщина – взаємна відповідальність влади та громад», що дає 

можливість правоохоронним органам та військовому комісаріату виконувати 

поставлені завдання. 

Правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування вживались заходи щодо профілактики та протидії 

злочинності. В результаті проведеної роботи рівень злочинності зменшено на 

9,4 %. (в 2018 році кількість злочинів становила 331 проти 421  - у 2017 

році). На 9,1 % збільшилась кількість розкритих злочинів В 2018 році на 

підтримку правоохоронних органів з районного та місцевих бюджетів 

виділено 518  тис грн. Це дало можливість долучитись по позитивного 

обласного показника та залишитися в трійці лідерів. 



В районі протягом 2016-18 років діяла районна програма військово-

патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, 

рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних 

Силах України, мобілізації населення та зміцнення територіальної оборони, 

відповідно до якоїбуло визначено кошти на придбання непорушних речових 

запасів батальону ТрО та засобів транкінкового зв’язку для подальшого їх 

зберігання для потреб ТрО.   

20 грудня 2018 року рішенням сесії районної ради прийнято таку ж 

програму, що діятиме протягом 2019 – 2021 років. 

Сформовано роту охорони та батальйон територіальної оборони. 

Приведено до належного стану місця зберігання стрілецької зброї, визначено 

місця прийому особового складу та пункти прийому техніки та зберігання їх 

майна, визначено та погоджено місце бойового злагодження батальйону ТрО, 

проведено заходи для забезпечення постійної готовності пункту управління 

територіальної оборони району та підтримки засобів зв’язку  у 

працездатному стані. 

Ведеться постійний моніторинг НС  та аналіз причин їх виникнення, 

створена система взаємодії усіх ланок районної підсистеми  єдиної державної 

системи запобігання і реагування на НС. Постійно проводиться комплекс 

організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних заходів і 

робіт щодо запобігання виникнення НС. 

Згідно до Указу Президента України  районна ланка єдиної державної 

системи цивільного захисту  була переведена в режим функціонування 

«воєнного часу», як і область в цілому. Зазначені на даний період завдання 

виконано повністю. 

21 грудня на території ТОВ «ФУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» сталася пожежа у 

сирному цеху на площі 300 кв/м.. Враховуючи, що підприємство має статус 

хімічно-небезпечного об’єкту, гасіння проводилось із сторони 

компресорного цеху для нерозповсюдження вогню на ємності з аміаком, при 

займанні якого міг статись вибух із викидом даної речовини у повітря. 

Завдяки оперативним діям  спеціалізованих служб цивільного захисту 

проведено  евакуацію працівників даного підприємства та локалізовано 

пожежу. 

Протягом звітного періоду районною комісією з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було проведено 13 засідань на 

яких розглянуто 30 питань – 19 згідно до Плану, 11 – реагування на 

надзвичайні події.  

Просвітницько-інформаційна робота з населенням щодо питань захисту і 

дій у надзвичайних ситуаціях, здійснюється за місцем проживання у мережі 

навчально-консультаційних пунктів сільських, селищної рад, ОТГ,  через 

засоби масової інформації, на сайті райдержадміністрації та за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій в мережі «Фейсбук». 

Основною формою підготовки керівного складу району та органів 

управління є навчання в навчально-методичному центрі  безпеки 

життєдіяльності облдержадміністрації. План комплектування слухачів 



навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності 

облдержадміністрації за 2018 рік  виконано на 120 %.  

 Мережа  протирадіаційних укриттів усіх форм власності на території 

району складається із 41 споруди. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ Я 

Основним з пріоритетів в роботі районної державної адміністрації є 

забезпечення якісних послуг у сфері охорони здоров я. 

В минулому році спільними зусиллями вдалося придбати обладнання 

для операційних блоків – лапароскопічну стійку -  на суму 1 286 900 грн., де: 

- кошти Державного бюджету 650 000 гривень, 

-  кошти районного бюджету 136 900 грн.,  

- кошти Тульчинської ОТГ – 228 000 грн.,  

- кошти сільських та селищних рад – 245 000 грн.,  

- кошти спеціального фонду від надання платних медичних послуг – 27 

000 грн.)  

Також придбано: 

-  касети мамографічні 4 шт. – на суму -  48 000 грн.(кошти районного 

бюджету). 

- Велоергометр 1 шт. – на суму 194 805 грн. (за рахунок благодійної 

допомоги).  

Проводиться процес закупівлі комп’ютерної техніки на суму 532 245 

грн.( кошти Державного бюджету). 

Проведений монтаж та пусконалагоджені  роботи по підключенню  до 

системи водопостачання станції підвищеного тиску на суму 65 100 грн. (за 

рахунок районного бюджету) в хірургічному корпусі. 

Здійснено монтаж швидкісного інтернету по структурних підрозділах 

лікарні на суму 53 000 грн. (за рахунок районного бюджету). 

На утеплення будівлі поліклінічного та пологового відділень 

використано 582 683 грн.( кошти Державного бюджету – 520 683 грн., кошти 

районного бюджету  62 000 грн.). 

- на проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт 

пасажирського ліфта використано – 15 390 грн.( кошти Державного 

бюджету). 

Заходи, що перераховані вище, спрямовані на реформування медичного 

закладу та, як наслідок, на підтвердження статусу Тульчинської ЦРЛ, як 

центру госпітального округу. 

В 2018 році було завершено процес реорганізації Центру первинної 

медико – санітарної допомоги з комунального закладу в комунальне 

некомерційне  підприємство. Наказом МОЗ України від 27.09.2018 року № 

1758 «Про ліцензування медичної  практики» Тульчинським РЦПМСД  

отримано ліцензію на провадження медичної практики. 24.01.2019 року 

адміністрацією Центру було підписано договір про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій  з  Національною  службою 

здоров’я України. Термін дії договору  з 01.01.2019 року до 31 грудня 2019 

року. Загальна орієнтовна ціна договору становить 10 млн.928 тис. 178 грн. 



     З метою зміцнення матеріально-технічної бази структурних 

підрозділів Центру  в 2018 році  проведено: 

- роботи по капітальному ремонту приміщення Шуро-Копіївської 

АЗПСМ (оздоблювальні роботи зовнішніх стін будівлі) на загальну суму 

213,314 тис.грн. Кошти виділені ПАТ «Дружба-ВМ». За рахунок коштів 

Шуро-Копіївської сільської ради виконано поточний ремонт на суму 100 

тис.грн. 

- за рахунок Птахофабрики «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський  

Хлібопродукт» були виконані роботи по ремонту фельдшерського пункту 

с.Ульянівка на суму 71,3 тис.грн. 

-  проведено  капітальний ремонт Михайлівського ФП на загальну суму 

524 тис.698 грн. ( проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень та 

частини даху) 

- відповідно до табеля оснащення ,придбано медичне обладнання за 

кошти районного бюджету на суму 173тис. 535 грн., за рахунок коштів, 

отриманих від Національної служби здоров’я України придбано на суму 101 

тис.748 грн. 

Середня заробітна плата у грудні 2018 року лікаря ЗПСМ становила 13 

338,00 гривень, сестри медичної ЗПСМ – 6 835,00 грн. 

Станом на 01.02.2019 року лікарями Центру підписано 19495  

декларацій, що становить 70 % від загальної кількості жителів Тульчинського 

району (28040), медичну допомогу яким надає Тульчинський РЦПМСД. 

На виконання Урядової програми «Доступні ліки» , яка була введена в 

дію з 1 квітня 2017 року та поширюється на ліки від серцево-судинних 

захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, Центром 

станом на 01.01.2019 року було освоєно   1521482,29  грн., що становить 

95,5% від річного плану (1593358,00 грн.). Кількість виписаних рецептів 

36261, кількість реалізованих рецептів   35959  (99 %), середня вартість 

одного рецепту становить 42,5 грн.   

ОСВІТА 

У 2018 році забезпечено стабільний розвиток освітньої  галузі району. 

Функціонувало  18 закладів дошкільної освіти, у яких виховувалось 748 

дитини, 12 дітей старшого дошкільного віку у населених пунктах, де відсутні 

заклади дошкільної освіти, відвідують групи при закладах загальної 

середньої освіти (с. Михайлівка, с. Левківці). Таким чином, показник 

охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти 

складає 94%, діти віком від 5 до 6 років охоплені дошкільною освітою на 

100%. 

В районі діє 23 заклади загальної середньої освіти, в яких навчається 

2148 учнів. 

Забезпечується щоденний підвіз 6 шкільними автобусами  218  учнів до 

9 навчальних закладів.  

У 2018 навчальному році освітній процес  у закладах району 

забезпечували 346 педагогічних працівники. 

Призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад  стали 17 учнів.  



Успішно реалізовано І етап освітньої реформи  «Нова українська 

школа». 

У 23 класах освітніх закладів району  навчаються 259  учнів  першого 

класу.    

Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації забезпечив всі перші 

класи району:дошками  з роликовим  органайзером, ноутбуками, 

багатофункціональними пристроями (3 в одному) - принтер, ксерокс, сканер, 

дидактичним  матеріалом  на суму 90,9 тис.грн., телевізорами-плазмою, 

новими технологічними  сучасними мобільними  столами, стільцями, 

шафами  для зберігання засобів навчання.  Загалом у кожен клас Нової 

української школи залучено сукупного фінансового ресурсу у сумі 98,6 

тис.грн. 

   На покращення матеріально-технічної бази та проведення капітальних 

і  поточних ремонтів використано коштів державного бюджету 350 тис.грн., 

обласного бюджету 255 тис.грн., районного бюджету 712,4 тис.грн. 

Реалізуючи  заходи з енергозбереження виготовлені проектно-

кошторисні документації та проведені роботи по заміні віконних блоків на 

метолопластикові у  закладах освіти району (220 шт.) Загальна сума складає 

1644,9 тис. грн. 

При значній підтримці сільських рад відділом освіти вдалося провести 

поточні ремонти   у Кинашівському закладі дошкільної освіти на суму 60,0 

тис. грн. (ремонт підвалу та відмощення), Мазурівському закладі дошкільної 

освіти  - 60 тис.грн. (ремонт фасаду),  Нестерваському закладі дошкільної 

освіти – 119 тис.грн. (ремонт підвальногоприміщення), Шуро-Копіївському 

закладі дошкільної освіти – 100 тис. грн. (ремонт  стелі), Печерському закладі 

загальної середньої освіти -  86 тис.грн.(ремонт харчоблоку, перенесення 

електролічильника у Печерському закладі дошкільної освіти). Загальна сума- 

425 тис.грн. 

Рішенням сесії районної ради додатково було виділено кошти у сумі 1 

261 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази та оплати інших 

послуг. 

Загалом для підготовки закладів освіти району до 2018-2019 навчального 

року залучено коштів:  

- спонсорські – 1млн. 60тис.грн. 

- органів місцевого самоврядування бюджетного рівня – 636 тис.грн.  

- батьківських – 287 тис.грн. 

  У 2018 році завершилася робота по реконструкції частини приміщення 

Тарасівського закладу загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів  під дитячий 

садок. 

У 2018 році у 15 Конкурсі було виграно 5 проектів:  

- у  Білоусівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

«Створимо музей Костя Широцького – збережемо спадщину рідного краю», 

«Тепло і затишок Нової української школи», 

Богданівський ЗЗСО І-ІІІ ст.– «Здорові діти – здорова нація», 

Крищинецький ЗЗСО І-ІІІ ст. – заміна вікон,   



Печерський – заміна вікон.  

Рішенням 26 сесії  Тульчинської районної ради 7 скликання від 

20.09.2018 року №444 була створена комунальна установа «Тульчинський 

районний інклюзивно-ресурсний центр». 23.10.2018 року установа 

зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, рішенням 

районної ради від 20 грудня 2018 року № 496 та призначено директора ІРЦ.  

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   

На належному  рівні і культурно-масова робота галузі фізичної культури  

і спорту. Згідно Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів на 2018 рік на належному рівні реалізовано 82 заходи  (78  у 2017 

році) з видів спорту, що культивуються в районі із залученням різних вікових 

груп. Не збавили переможної ходи провідні команди й спортсмени району 

як6 СК «Гепард». ФК «Патріот», ВК «Колос»,  ФК «Поділля»- Кирнасівка, 

ФК «Фенікс»- Ганнопіль, дитячо-юнацькі команди спортивних закладів 

району тощо. 

Збережено й низку традиційних турнірів обласного та всеукраїнського 

ґатунків, що стали візитівкою ГРС Кучерявого  та Голішевського з 

волейболу, кубок Перемоги зі змінених єдиноборств ММА, Кубки 

Незалежності з футболу, турнір пам‘яті Опалінського з боротьби вільної та 

інші. 

Загальна сума бюджетних та спонсорських коштів, залучена на 

спортивну роботу (харчування під час змагань, навчально-тренувальні збори, 

заробітня плата, придбання спортивного інвентарю) склла 3 мл. 498 тис. грн. 

ДІТИ. ПРОБЛЕМНІ СІМ Ї 

На первинному обліку служби у справах дітей районної державної 

адміністрації станом на 01.01.2019 року перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Кількість дітей охоплених сімейними 

формами влаштування становить 88 дітей, під опікою та піклуванням 

громадян перебуває 59 дитини, виховуються у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях 28 дітей, тимчасово влаштована в сім’ю родичів, 

знайомих – 1 дитина. В інтернатних закладах усіх форм підпорядкування 

виховується  9 дітей. На місцевому обліку дітей, які можуть бути 

усиновленими, перебуває 35 дітей.  

На даний час в районі функціонує 5 прийомних сімей та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у яких виховується 8  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

Протягом року 5 дітям надано статус дитини-сироти, 17 дітей взято на 

облік складних життєвих обставин. 

Станом на 01.01.2019 року, на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, перебуває 38 дітей з 17 сімей. 

Було проведено 48 рейдових відпрацювань з них: попереджено 34 

батьків, за неналежне виконання батьківських обов’язків.  

Протягом звітного періоду службою у справах дітей було забезпечено 

проведення 12 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто 91 

питання (щодо доцільності позбавлення громадян батьківських прав, щодо 



доцільності надання дозволу на вчинення правочинів з нерухомим майном, 

визначення місця проживання дітей, визначення способу участі у вихованні 

дітей, тимчасове влаштування дітей до закладів, продовження терміну 

перебування дітей у закладах, та ін.).  

У 2018 році  за рахунок коштів державного бюджету було придбано  

житло для дитячого будинку сімейного типу для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Також було придбано 

за кошти державного бюджету та кошти місцевого бюджету житловий 

будинок  для особи з числа дітей – сиріт (Холодівська сільська рада). Кошти 

виділені на район з державного бюджету використанні в повному обсязі. 

Загальна кількість сімей, які перебували на обліку складних життєвих 

обставин у 2018 році та охоплено послугами Центру  соціальних служб для 

сім ї, дітей та молоді– 82 сім’ї, в яких виховується 197 дітей. Протягом року 

під соціальним супроводом перебувало 15 сімей, в них 33 дитини, 14 сімей, 

взято під соціальний супровід та знято –  за рішенням Комісії з питань 

захисту дитини, 1 сім’я – за рішенням Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми.  На обліку служби у справах дітей перебувало 45 дітей із 19 сімей, в 

яких батьки ухилялись від виконання батьківських обов язків. Із них 

соціальним супроводом забезпечено 10 сімей, 23 дітей.  

Здійснено 23 перевірки цільового використання коштів по народженню 

дитини. Припинено виплати в 3 сім’ях. В 6 сім’ях існує загроза нецільового 

використання відповідних коштів. Дані сім’ї перебувають на обліку сімей в 

складних життєвих обставинах.   

КУЛЬТУРА 

У  звітному період проведено ремонтні роботи в 21 закладі культури на 

загальну суму  2530,6 тис. грн. з них місцевий бюджет 1773,8 тис. грн., інші 

джерела 756,8 тис. грн.. 

Найбільше коштів було вкладено: 

- капітальний ремонт даху Шпиківського міського будинку культури – 

729,7 тис. грн.; 

- у капітальний ремонт та реконструкцію системи опалення 

Заозерненського сільського будинку культури – 547,0 тис. грн.; 

- у поточний ремонт Бортницького сільського будинку культури 106,3 

тис. грн.; 

- у заміну вікон та реконструкцію системи опалення Михайлівського 

сільського будинку культури – 350,0 тис. грн.; 

- у заміну вікон Суворовського сільського будинку культури № 2  -  49,8 

тис. грн.; 

- у поточний ремонт приміщення Тиманівського народного художнього 

музею ім. Т.Г. Шевченка – 119,8 тис. грн.. 

У звітному періоді для придбання технічного оснащення та іншого 

обладнання для закладів культури було використано 501,9 тис. грн. 

 



Популяризуючи українську традиційну культуру і мистецтво було 

проведено ряд серйозних і змістовних заходів серед яких: 

 - вперше започаткований заслуженим артистом України Олексієм Ричко 

всеукраїнський фестиваль «Від Поділля до Карпат»; 

-  другий міжнародний оперний фестиваль «OperaFest Tulchin»; 

- Тиманівський фестиваль традиційних подільських страв «Диво з 

горнятка». 

У звітному періоді народні та зразкові аматорський колективи району 

були учасниками 10 міжнародних, 7 всеукраїнських та 8 обласних 

фестивалів. Кожний другий здобув призове місце.  

 Тульчинська центральна районна бібліотека працювала над  реалізацію 

проекту «Діалог поколінь» за сприяння німецького фонду «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє» на суму 14 тис. євро. Працювали 

інформаційний центр по наданню безоплатної правової допомоги «Право» та 

Туристично-інформаційний центр. 

 

 

 


