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 В 2018 році робота апарату райдержадміністрації та 

структурних підрозділів райдержадміністрації, органів 

місцевого самоврядування, промислових та аграрних  

підприємств, установ та організацій бюджетної та 

соціальної сфер, малого та середнього  бізнесу  району була 

спрямована на забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку району, ефективного використання 

наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, 

виконання планових завдань із наповнення бюджетів усіх 

рівнів, економне споживання енергоносіїв,  вирішення 

актуальних проблем життєдіяльності району, задля 

досягнення основної мети поліпшення добробуту та 

соціального захисту населення. 

Досягнення даної мети є неможливим без 

запровадження дієвого формату менеджменту, 

орієнтованого на результат, в основі якого лежить глибокий 

аналіз поточної ситуації в розрізі галузей, та дієвий 

контроль за виконанням завдань. А оцінку ефективності 

виконання завдань слід робити, спираючись на кількісні та 

якісні показники в галузях економіки та соціально-

гуманітарній сфері. 

Агропромисловий розвиток.  

                     Рослинництво 

 Аграрний  сектор, є провідною галуззю економіки і має 

значний потенціал  для розвитку району. Свою виробничу 

діяльність здійснюють  88  сільськогосподарських 

підприємств, в тому числі 60 фермерських господарств. 

 Загальна посівна площа району складає 58,0 тис. га, в 

тому числі аграрними підприємствами 40,7 тис.га. 



 Найбільшу питому вагу – 61,0 %  у структурі  займають 

зернові та зернобобові культури, в т. ч. рання група 

зернових – 24,8 %,  та  технічні - 37,9 %. 

 Подяку заслуговують усі працівники сільського 

господарства району за їх наполегливу працю та гарні 

показники роботи.  

 Виробництво культур зернових і зернобобових у 

сільськогосподарських підприємствах району становить у 

вазі після доробки понад 146,5 тис.тонн. при урожайності 

83,9 цнт/га., що є найвищим показником серед районів 

області. 

 З площі 10,1 тис. га площ ранніх зернових, які 

підлягали до збирання  намолочено, у вазі після доробки, 

понад  59,7 тис. тонн зерна при середній урожайності  59,3 

цнт/га ( по області 49,4 цнт/га). 

  Щедрим урожаєм віддячила кукурудза, площа якої до 

збирання складала 13,2 тис. га, де намолочено понад  161,6 

тис. тонн  при урожайності  123 цнт/га. 

 Соняшника обмолочено на площі понад 9,2 тис.га при 

урожайності 29,7 цнт/га. 

 Під  урожай 2019 року господарствами району  по всіх 

категоріях господарств посіяно  озимих культур на 

загальній площі  12,1  тис. га, з них озимих колосових – 8,7 

тис.га та озимого ріпаку 3,2 тис.га, посіви знаходяться в 

доброму та задовільному стані.   

  Тваринництво 

         За 12 місяців 2018 року вироблено 797 тонн м’яса, що 

складає 107% до минулого року. 

         Реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі 840 

тонну, або на 16 % більше,  ніж у минулому році. 

         В 2018 році вироблено 571 тонну молока, середній 

надій молока на одну корову склав 5383 кілограми, що на 

13% більше ніж в минулому році. 



   Станом на 01.01.2019 року в районні нараховується 

ВРХ -162 голови в т.ч. корів 112 голів, свиней – 3292 

голови, птиці 1860 голів. 

          На зимово - стійловий період 2018/2019 років 

заготовлено сіна 810 тонн, сінажу 750 тонн, силосу 380 

тонн, що складає до потреби відповідно 360%,  167% та 

201%. 

         Орендна плата   

 У 2018 році за оренду земельної частки (паю) 

нараховано 34,1 млн.грн. , плюс укладено додаткових угод 

до договорів на суму 43,7 млн.грн., що складає 8,2% до 

нарахування орендної плати від грошової вартості 

орендованих земель .    

  Станом на 01.01.2019 року виплачено понад   108,7  

млн.грн., що становить  139 % від нарахованої.  Середній 

відсоток орендної плати склав 11,4%.   

          Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника за січень – листопад  2018 року становить  12566 

грн., що у 2 рази  більше, ніж у минулому році на 

відповідну дату. 

Розвиток промисловості. 

 Промисловими підприємствами району основного кола 

в  2018 році вироблено продукції в діючих цінах на суму – 

1,2 мільярда  грн. Темп росту обсягів виробництва склав 

123,4% до 2017 року. 

 Ріст обсягів виробництва маємо: 

- в добувній галузі – 176,3%  

- в хімічній галузі –  117,6%  

- в будівельній галузі – 140,6 %  

 - у галузі машинобудування – 74 %.  

 Станом на 01.01.2019 року на підприємствах зайнято 

1432 працівники. Заборгованості із виплати заробітної 

плати немає. 

 Обсяг реалізованої промислової продукції по району у 

січні–листопаді 2018 року склав 837,0 млн.грн., (+12% до 11 



міс. 2017 року), що становить 1,2% до всієї реалізованої 

продукції по області. 

Будівельна та інвестиційна діяльність.    

Будівельними організаціями району (з кола звітуючих 

підприємств) протягом 2018 року виконано будівельних 

робіт на 6,8 млн. грн., що становить 0,1% до загального 

обсягу по області. 

Житлове будівництво.  У січні-вересні 2018 року в 

районі прийнято в експлуатацію 1126 м2  загальної площі 

житлових будівель (нове будівництво). Загальна площа 

прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним 

періодом попереднього року зменшилась на 75,5%.  

Протягом останніх років відбувається збільшення 

обсягу освоєння капітальних інвестицій. У 2017 році у 

фактичних цінах освоєно 186,9 млн.грн. 

У січні – вересні  2018 року підприємствами та 

організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування 

освоєно 205,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що 

більше відповідного періоду 2017 року в 1,6 рази або на 74,3 

млн. гривень. На 1 особу сума капітальних інвестицій 

становить 4873,7 грн., що на 1794,8 грн. більше ніж у 

відповідному періоді минулого року.  

  У своєму звіті на сесії районної ради я відзначив 

важливим пріоритетом роботи місцевих органів виконавчої 

влади та самоврядування залучення приватних інвестицій в 

розвиток економіки району. 

 Ми  постійно проводимо аналіз наявних в нас в районі 

ресурсів, як то вільні виробничі площі, земельні ділянки, 

кваліфіковані трудові ресурси та пропонуємо їх інвесторам.  

 В 2018 році райдержадміністрацією спільно з 

облдержадміністрацією та міським головою Гніванської 

міської ОТГ проведено роботу щодо можливості 

розміщення на території Гніванської ОТГ нового 



підприємства із переробки сільськогосподарської продукції. 

Вартість проекту складає 500 млн. євро.  

 В 2018 році товариством з обмеженою 

відповідальністю «Органік» реалізовано проект з 

будівництва овочесховища потужністю 2,5 тис.тонн., 

вартість проекту склала 3,0 млн.грн. 

 В 2019 році Товариством з обмеженою 

відповідальністю  «Органік» в смт Сутиски заплановано 

будівництво  тепличного комплексу по вирощуванню овочів 

площею 10 га, вартість проекту 5,5 млн.грн. Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Краснянське спеціалізоване 

підприємство «Агромаш» в 2019 році продовжується 

реалізація проекту з будівництва автопрофілакторія 

загальною вартістю 3,6 млн.грн. 

 Слід також відмітити, що в 2018 році за ініціативи та 

наполегливості селищного голови Дідуха Л.Б. та за 

сприяння народного депутата України Мельничука І.І. 

район отримав 1 млн. 636 тис.грн. субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  

соціально-економічного розвитку окремих територій, а 

саме: 856 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні вікон та 

дверей ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт.Сутиски та 870 тис.грн. на 

реконструкцію будівлі роздягальні стадіону в смт.Сутиски. 

Кошти субвенції освоєні в повному обсязі. 

 Також, в 2018 році проект «Реконструкція футбольного 

майданчика із влаштуванням штучного покриття ліцею-

інтернату поглибленої підготовки в галузі науки по вул. 

Тиверська, 14 в смт.Тиврові» було включено до переліку 

об’єктів, що фінансувалися у 2018 році за рахунок 

бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України», що дало 

можливість отримати фінансування з державного бюджету 

в сумі 674,121 тис.грн. Дякую депутатському корпусу 

Тиврівської селищної ради та селищному голові Кицишину 

Сергію Миколайовичу за фінансову підтримку даного 



проекту, яка буде надана в 2019 році з селищного бюджету 

в сумі 193 тис. 278 грн. На даний час кошти державного 

бюджету у вигляді авансового платежу перераховано 

підрядній організації.  

 Також, громади району приймають участь в 

конкурсних програмах . В  2018 році 7 проектів  здобули 

перемогу в 15 обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад, на їх реалізацію з обласного 

бюджету отримано  1 млн. 320 тис.грн., в тому числі на 

проекти екологічного напрямку отримано 662,0 тис.грн. (в 

2017 році 8 проектів на суму 1 млн. 246 тис.грн.) 

Зовнішньоекономічна діяльність.  

У січні – жовтні 2018 року обсяги експорту товарів 

становили 18,2 млн. дол. США, що на 6,9% менше до 

обсягів за аналогічний період попереднього року.  

Обсяги імпорту склали 7,9 млн.дол. США, або на 4,6% 

менше  до січня – жовтня 2017 року. Сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами становило 10,3 млн. дол. Коефіцієнт 

покриття експортом імпорту становить 2,3. 

З метою переорієнтації підприємств на інші ринки 

збуту підприємствам району постійно надається інформація 

щодо виставок, ярмарок, форумів та аналогічних заходів, 

які проводяться в Україні та за її межами. 

Обсяг залучених в економіку району прямих 

іноземних інвестицій на 01 жовтня 2018 року становив 6,9 

млн. дол. США, що становить 3,1 % до загального обсягу по 

області. 

  

 

 

 

 



Мале підприємництво 
 

За даними моніторингу, протягом 2018 року в районі 

започаткував діяльність 161 новостворений суб’єкт 

господарювання, що на 32% менше ніж у 2017 році, із яких 

15 – юридичних осіб (у 1,5 рази більше) та 146 – фізичних 

осіб-підприємців (на 35,4% менше). 

Одночасно припинили господарську діяльність 203 

суб’єкти господарювання (1 – юридична особа та 202 – 

фізичні особи-підприємці), що на 66% менше  ніж у 2017 

році. 

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від 

діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2018 році 

становить 102,6 млн.грн., або 32,6% від загальних обсягів 

надходжень, що на 10% більше ніж у 2017 році. 

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності 

суб’єктів малого підприємництва у 2018 році в порівнянні з 

2017 роком зросла на 18,3%, або на 9,2 млн.грн. і становить 

59,4 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до 

місцевих бюджетів складає 33,8%. 

Надання адмінпослуг 

В районі діє Центр надання адміністративних послуг 

при Тиврівській райдержадміністрації. В  Центрі надається 

109 видів адміністративних послуг. 

В цілому, протягом 2018 року Центром надано 21379 

адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 7,6% 

менше порівняно з попереднім роком. 

У 2018 році за надання адміністративних послуг до 

районного бюджету надійшло 533,5 тис.грн., що на 18,6 

тис.грн. або на 3,4% менше порівняно з 2017 роком. 

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2018 році 

з районного бюджету профінансовано 50,0 тис.грн, що на 

рівні з 2017 роком. 



Ринок праці та заробітна плата 

Кількість зареєстрованих безробітних у січні-грудні 

2018 року становила 1443 особи, що менше проти січня-

грудня 2017 року на 119 осіб. 

Протягом 2018 року за сприянням служби зайнятості 

отримали роботу 696 осіб, що більше проти 2017 року на 9 

осіб.  До громадських та інших робіт тимчасового характеру 

залучено у 2018 році 209 осіб, що більше ніж у 2017 року на 

11 осіб.  

Заробітна плата є основним джерелом доходів населення 

району. Середньомісячний розмір заробітної плати в 

розрахунку на одного штатного працівника за ІІІ квартал 

2018 року склав 6803 гривні, що на 26,2 відсотка більше 

порівняно з  відповідним періодом минулого  року.  

Заборгованості із виплати заробітної плати станом на 

01.01.2019 року по району немає. 

 

 Бюджет. 

Станом на 01.01.2019 року до загального фонду 

зведеного бюджету району надійшло всього  доходів (без 

урахування трансфертів) в сумі 108 млн. 843 тис.грн., що 

становить 107,5% щодо уточнених планових призначень 

затверджених органами місцевого  самоврядування на 

звітний період.  

В порівнянні з відповідним періодом минулого року (без 

урахування надходжень до бюджетів м.Гнівань та 

с.Яришівка) надходження збільшились на 16 млн. 500 

тис.грн., або на 17,9%. (факт на 01.01.2018 року у 

співставних умовах –92 млн. 297 тис.грн). 

  В тому числі  податку та збору на доходи фізичних осіб 

надійшло 65 млн. 500 тис.грн, що становить 108,6% щодо  

уточнених планових призначень на 2018 рік.  В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року (без урахування 

надходжень до бюджетів м.Гнівань та с.Яришівка)  

надходження  даного податку збільшились на 10 млн.2 



тис.грн., або на 18,4% (факт на 01.01.2018 року у 

співставних умовах – 55 млн.291тис.грн). 

Забезпечено виконання зведеного бюджету району в 

розрізі усіх місцевих бюджетів та основних джерел 

надходження доходів. 

По видатках зведений  бюджет району за 2018 рік  

виконаний у сумі 445 млн. 583 тис.грн., або на 98,6 

відсотків до уточненого річного  призначення. 

В першу чергу кошти бюджету району спрямовувались 

на захищені статті видатків, на які  використано 362млн. 

837 тис.грн., або  на 81,4 відсоток усіх видатків, у тому 

числі на оплату праці працівників бюджетних установ з 

нарахуваннями 161 млн. 232 тис.грн., на медикаменти 72,8 

тис. грн., на продукти харчування 5 мнл. 837 тис. грн., на 

інші виплати населенню 182 млн.151 тис.грн., на оплату 

енергоносіїв  13 млн.544 тис.грн., інші видатки 82 млн. 746 

тис.грн. 

 

      На  фінансування  соціально-культурної сфери  

використано  382 млн. 347 тис.грн., що становить  85,9 

відсотків усіх видатків: у тому числі на освіту – 148 

млн.102 тис.грн., на охорону здоров’я – 37 млн.285 тис.грн., 

на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 186 млн. 

980 тис.грн., на культуру – 8 млн.409 тис.грн., на фізичну 

культуру і спорт –1 млн. 570тис.грн., інші видатки – 38 

млн.грн. 

     На утримання органів місцевого самоврядування 

спрямовано 25 млн. 234 тис.грн. що становить 5,7 відсотки 

від загальної суми видатків. 

Прострочена заборгованість по заробітній платі з 

нарахуваннями на звітну дату відсутня. 

              Для забезпечення ефективного використання 

бюджетних коштів та їх економії в 2018 році бюджетні 

установи, що фінансуються за рахунок коштів державного 

та районного бюджетів працювали із застосуванням 



системи електронних закупівель ПРОЗОРО.  Так, За січень 

- грудень 2018 року проведено 383 процедури закупівель на 

загальну суму 28,8 млн.грн., сума економії склала 2,2 

млн.грн., що на 400,0 тис.грн. або 22% більше відповідного 

періоду минулого року. 

   Шановні присутні, в умовах сьогодення, важливим 

напрямком роботи є виконання заходів з цивільного захисту 

та оборонної роботи. 

  У  2018 році   проведено: 

- 9 засідань районної постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій на яких розглянуто 26 питань пов’язаних із 

забезпеченням безпеки  життєдіяльності  населення 

району; 

-  7 спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного 

захисту; 

- З 10 по 16 жовтня комісією  Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області проведено комплексну 

перевірку  цивільного захисту райдержадміністрації та  

спеціалізованих служб району; 

- забезпечено виконання на 98%  плану  комплектування 

слухачами району навчально-методичного центру 

цивільного захисту та  безпеки життєдіяльності 

Вінницької області; 

- проведено технічну інвентаризацію 20 захисних споруд 

цивільного захисту району; 

- разом з Тиврівським районним військовим комісаріатом 

проведено 14 командно-штабних навчань та спільних 

штабних тренувань з питань територіальної оборони; 

- забезпечено на 100% план комплектування збройних сил 

України військовозобов’язаними  на строкову службу та  

на 75%  план комплектування на контрактну службу; 

- в навчальних закладах району проведено «Тиждень 

безпеки дитини» та «Місячник цивільного захисту». 

 



 Житлово-комунальне господарство. 

                        Ремонт доріг 

За рахунок коштів місцевих бюджетів (сільський, 

селищний, міський) на реконструкцію вулиць і доріг 

комунальної власності використано 1,6 млн.грн., 

відремонтовано близько 4 тис. м.кв., на поточний ремонт та 

утримання доріг використано 2 млн. 440  тис.грн. 

В смт. Сутиски за рахунок співфінансування з 

обласного бюджету проведено капітальний ремонт 

дорожнього покриття спуску до річки Південний Буг 

(обласний бюджет - 452,1 тис. грн., місцевий - 418,3 

тис. грн.).  

Тиврівським дорожньо-ремонтним пунктом філії 

«Немирівський райавтодор» в 2018 році проведено роботи з 

поточного (ямкового) ремонту доріг на суму 7,7 млн.грн. 

відремонтовано 14,5 тис. м.кв. дорожнього полотна. На 

експлуатаційне утримання використано близько 1 млн.грн., 

в тому числі на облаштування узбіч використано близько 

300,0 тис. грн., на вирубку порослі близько 650,0 тис. грн., 

виконано роботи протяжністю 1,2 км з ремонту 

білощебеневого покриття з додаванням нового матеріалу на 

суму 52,0 тис. грн.  

 

Будівництво мереж водопостачання 

 

В 2018 році згідно Загальнодержавної програми “Питна 

вода” виділено кошти із державного бюджету на 

будівництво свердловин в с. Дзвониха та смт. Сутиски, в 

сумі  339,0 тис. грн. та 360,0 тис. грн. відповідно, які 

успішно реалізовано. З місцевих бюджетів витрачено 

відповідно 69,0 тис.грн., та 89,0 тис. грн.  

В Гніванській ОТГ в  2018 році за рахунок обласного 

бюджету було розпочато реалізацію трьох проектів по 

будівництву та реконструкції водопровідних мереж. З 



обласного бюджету було виділено 1,3 млн. грн., з місцевого  

майже 34 тис.грн. для будівництва 6,5 км водогону в с. 

Могилівка та реконструкції водопровідних мереж по вул.  1 

Травня та вул. Паркова м. Гнівань. 

Основним напрямком роботи було і залишається 

підвищення стандартів роботи в сфері медичного 

обслуговування, соціального захисту населення, освіти,  

культури та спорту.  

Медицина.   Первинний рівень 

В 2018 році проведено реорганізацію комунального 

закладу «Тиврівський районний центр первинної медико – 

санітарної допомоги» в комунальне некомерційне 

підприємство «Тиврівський районний центр первинної медико 

– санітарної допомоги». 

У КНП «Тиврівський РЦПМСД» проведено 

оптимізацію штатних посад -  структура центру ПМСД 

складається  із адміністративно-господарської частини і 

лікувально-профілактичного підрозділу, який в своєму 

складі має 7 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини, 2-х фельдшерсько-акушерських пунктів  і 16 

фельдшерських пунктів  (із 33 у 2017 році), штатний розпис 

затверджений в кількості 111,25 штатних одиниць. 

Комунальним некомерційним підприємством 

«Тиврівський РЦПМСД»  15.08.2018 року  підписано 

договір із Національною службою здоров’я України.  

  В Краснянській амбулаторії проведено ремонт котла 

на суму 47 тис. грн., в Сутисківській амбулаторії ремонт 

котла на суму 48 тис. грн., проведено заміну котла та 

ремонт системи теплопостачання Селищенської амбулаторії 

на суму 30 тис. грн.  

 Амбулаторії та ФП  забезпечені медикаментами та 

перев’язувальними матеріалами для надання невідкладної 

медичної допомоги. 

 З 1 березня в Гніванській ОТГ теж працює комунальне 

некомерційне підприємство «Гніванський ЦПМСД» , яке 



складається з 2 амбулаторій, 1- ФАП  і 1- ФП. Штатний 

розпис затверджений в кількості 58 штатних одиниць. В 

2018 році проведено капітальний ремонт даху в Гніванській 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, вартість 

робіт склала  678 тис.грн. 

 На виконання  урядової програми «Доступні ліки» 

лікарями виписано 31470 рецептів, отоварено  в аптечній 

мережі  29029 рецептів, що складає 93 %  від виписаних 

рецептів  на загальну суму 1 млн. 414 тис. грн. (В 2017 році  

виписано 25173 рецепти, отоварено  в аптечній мережі  

19164 рецепти, що складало 76 %  від виписаних рецептів  

на загальну суму 852,3 тис. грн.) По Гніванський ОТГ 

виписано 3228 рецептів, отоварено  в аптечній мережі  2763 

рецепти, на загальну суму 133,3 тис. грн.  

 

На виконання Закону України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» заклад 

підключено до електронної системи охорони здоров’я, усі 

лікарі первинного рівня надання медичної допомоги 

зареєстровані в “eHealth”, на даний час на одного лікаря 

первинної ланки припадає в середньому 1 415 підписаних 

декларації. 

 Станом на 28.01.2019 року в електронну систему 

надійшло 21 230 декларації. В районі підписанням 

декларацій охоплено 75% населення 

Середня заробітна плата лікарів первинної ланки у 2018 

році в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросла 

на у 2,4 рази. 

 

Вторинний рівень Протягом звітного періоду в 

Тиврівській ЦРЛ проведені поточні ремонти терапевтичного, 

дитячого, та пологового відділення, і відділення екстреної 

медичної допомоги (ЕМД)    витрачено  41 тис. 920 грн.  



Відремонтовано та введено в експлуатацію ліфт 

поліклініки Тиврівської ЦРЛ, вартість робіт склала - 17 тис. 

грн.  

Придбано обладнання за рахунок коштів району на 

загальну суму -392 тис. 217 грн., в тому числі наркозний апарат – 

202 тис 765 грн., аналізатор біохімічний напівавтоматичний – 59 

тис. 200 грн., концентратор кисневий – 24 тис. 990 грн., 

електрокардіограф, холодильники - 4 шт., персональний 

комп'ютер, опромінювані бактерицидні - 2 шт. та ін.  

За рахунок благодійних коштів придбано велоергометер 

вартісю -194 тис. 805 грн.  

Проведено першу чергу ремонту у хірургічному 

відділенні вартістю - 380 тис. грн. Власними силами бувше 

відділення переливання крові реорганізовано в екстрену 

операційну.  

Згідно рішення № 524 від 23.10.2018р. 25 сесії 7 

скликання Тиврівської районної ради Тиврівська ЦРЛ 

реорганізована в комунальне некомерційне підприємство 

«Тиврівська ЦРЛ».  29.12.2018 року проведено реєстрацію 

комунального некомерційного підприємства «Тиврівська 

центральна районна лікарня».  

Важливим напрямком роботи що проводиться є 

соціальний захист окремих категорій громадян. 

З 01.01.2018 по 31.12.2018 року за призначенням субсидії 

на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива звернулось 12119 заявників, призначено 

7554 сім’ям. 

       Станом на 01.01.2019 року пільги на житлово-

комунальні послуги надано на суму 6 млн. 205,9 тис. грн., 

на тверде паливо та скраплений газ на суму 541,5 тис. грн., 

на послуги зв’язку на суму 83,1 тис. грн., на інші 

передбачені законодавством пільги 357,2 тис. грн. 

Надано щомісячну допомогу 5 сім’ям загиблих 

(померлих) осіб, смерть яких пов’язана з участю в 



антитерористичній операції на суму 81,6 тис. грн., та 

інваліду АТО 1 групи  на суму 17,4 тис. грн. 

Родинам новонароджених надано 84 штуки одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні 

дитини. 
 

Освіта  

   Протягом 2018 року в районі функціонували 25 

дошкільних закладів комунальної власності, в т.ч. дві 

«Школи – сад», в яких функціонувало 58 груп, 

виховувалися 1353 дитини дошкільного віку. 

Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років всіма її 

формами і складає 90 % від загальної кількості, та 100 % 

дітей 5 – річного віку. 

1 лютого 2018 року відкрито додаткову групу в 

Селищенському ЗДО на 20 місць.  

З метою задоволення побажань і потреб дітей 

громадськості населених пунктів району в найближчий час  

планується створити ЗДО у закладі загальної середньої 

освіти:       

- НВК «ЗОШ І ст..- ДНЗ» с.Василівка  на 25 дітомісць;  

- додатково відкрити 1 групу в Гніванському ДНЗ № 4 

на 15 дітомісць. 

У 2017-2018 році проходило пілотне впровадження 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти 

відповідно до Концепції Нової української школи. 

Загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. смт. Сутиски (директор 

Дідух М.Б.) увійшла до 100 шкіл по впровадженню 

Концепції.  А вже в цьому навчальному році до «Нової  

української  школи» долучились всі освітні заклади району. 

Ця реформа мала фінансову підтримку, чітку і логічну 

структуру і сьогодні, я вважаю, що нам вдалося втілити її в 

життя.   

 



За активної підтримки держави, органів місцевої 

влади, місцевого самоврядування та батьківської 

громадськості в усіх закладах загальної середньої освіти 

району створено новий  освітній простір: сучасний дизайн, 

нове навчальне обладнання. Усі школи отримали набори  

ЛЕГО та плейбокси.  

Закладені кошти субвенції на Нову українську школу 

по Тиврівському району та Гніванській ОТГ в загальній 

сумі становлять 1 млн. 402 тис. грн. На придбання 

забезпечення кабінетів початкової школи затрачено 1 475 

075,80 грн., з них 1 402 000 грн – кошти державної субвенції  

та 73 075,80 грн. – кошти місцевих бюджетів на умовах 

співфінансування.  Для потреб Нової Української школи 

придбано: 28 кольорових принтерів, 27 плазмових 

телевізорів, 547 комплектів одномісних парт та стільців, 

пазлові килимки, друковані засоби навчання, різні засоби 

наочності та інші дидактично-роздаткові  матеріали. 

  В 2018 році в районі  функціонував 31 

загальноосвітній навчальний заклад де навчався 4491 учень.  

У 2018-2019 навчальному році в районі відкрито 31 

перший клас, в яких навчаються 493  першокласники. 

47  вчителів початкової школи, які навчають учнів 

перших класів у 2018 році, пройшли он-лайн навчання на 

платформі «EdEra» та курси підвищення кваліфікації за 

Типовою освітньою програмою МОН України під 

керівництвом регіональних тренерів  на базі районних 

локальних центрів.  

 У 2018 році завершили  навчання 181 випускник 11-х 

класів. З них 5 учнів закінчили школу із золотою медаллю 

та 10 із срібною. 15 учнів підтвердили медалі, а 16 - не 

підтвердили. 



9 клас  закінчили  452 учні і отримали свідоцтва про 

базову загальну середню освіту. З них 29 учнів отримали 

свідоцтва з відзнакою. 

На сьогодні, основним моніторингом якості освіти 

залишається зовнішнє незалежне оцінювання. Приємно 

зазначити, що з 7 випускників області, які склали ЗНО на 

200 балів, учень Тиврівського ліцею – інтернату 

поглибленої підготовки в галузі науки – Мазуренко Юрій 

отримав  200 балів з математики.  

Найвищий показник навчальних досягнень за 

результатами ЗНО з усіх предметів здобули учні 

Тиврівського ліцею, що становить 45%. 12 учнів 

Тиврівського ліцею отримали 12 балів з української мови, 

математики, історії, географії, фізики.  

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» 

складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, 

що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за 

підсумками ЗНО 2018 року. Приємно зазначити, що 

Тиврівський ліцей – інтернат поглибленої підготовки в 

галузі науки посів 5 місце. Гніванська альтернативна школа 

І-ІІІ ступенів № 1 ввійшла в 20-ку кращих результатів (на 16 

місці) та Гніванська ЗОШ № 3  посіла - 21 місце. 

Важливим показником роботи закладів освіти є участь 

у різноманітних заходах навчального характеру. Так, 

щороку близько двох тисяч учнів навчальних закладів 

району залучаються до участі в інтелектуальних змаганнях: 

олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях  на районному, 

обласному, всеукраїнському рівнях. 

У 2018 році обласному  етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад учні нашого району вибороли 37  

призових місць та зайняли І місце в області. Учням-

переможцям олімпіад виплачено грошову стипендію в сумі 

– 50 000 грн. державного бюджету.   

В районному етапі 2018-2019 навчального року  взяли 

участь 880 учнів з яких 83 переможці  візьмуть участь в 

http://osvita.ua/school/rating/
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обласному  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 

року.  

         В позашкільних закладах системи освіти у 2018 році 

займалися 1030 дітей. За останні роки не було допущено 

скорочення мережі позашкільних  закладів освіти. В районі 

і надалі функціонують 2 заклади  позашкільної освіти, 

оскільки  станція юних натуралістів та станція юних 

техніків м.Гнівань об’єдналися в комунальний заклад ЦПО 

«Простір» м.Гнівань. у 2018 році на базі цих закладів  

працювало 59 гуртків, за такими напрямами: науково-

технічний, художньо-естетичний, еколого-

натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, соціально-

реабілітаційний, гуманітарний. 

Гуртки працювали на базі 11 закладів загальної 

середньої освіти району.  

       Як результат, позашкілля Тиврівщини має вагомі 

здобутки. Переможці районних конкурсів достойно 

представляли Тиврівщину в 24 обласних заходах і здобули 13 

перемог. Щороку проводиться більше 20 районних 

організаційно-масових заходів для учнівської молоді району.  

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами в районі є одним із завдань 

освіти.  

      У 2018 році інклюзивною освітою охоплено 16 учнів у 

14 навчальних закладах. Відповідно до Постанови КМУ від 

18 лютого 2017 р.№88 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими потребами» район отримав 221,600 тис. грн.: 

- на придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного 

матеріалу та особливих наочних засобів, які дають 

змогу виконувати дитиною індивідуальну програму 

її розвитку використано  – 66,480 грн, 

- для  проведення корекційних занять – 155,120 грн.  



Слід зазначити, що кошти станом на 01.01.2019 р. 

використані  на  98 %.  

       Відповідно до рішення сесії районної ради від 

22.08.2018 р. № 499, в районі створено  «Інклюзивно – 

ресурсний центр Тиврівського району» Тиврівської 

районної ради Вінницької області, з державного бюджету 

виділено кошти в сумі 180,700 грн. на придбання 

обладнання. Всі кошти використано  на закупівлю 

оргтехніки та меблів, дидактичного обладнання відповідно 

до нормативних актів МОНУ.  

З метою удосконалення та оптимізації мережі закладів 

освіти, урізноманітнення варіантів освітніх послуг, на 

підставі рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 26 

квітня 2018 року «Про заклади освіти Тиврівської районної 

ради» загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступеню 

смт.Сутиски перейменовано в Сутисківську спеціалізовану 

загальноосвітню школу-інтернат Тиврівської районної ради 

Вінницької області. У закладі освіти запроваджено 

поглиблене вивчення предметів технічного (інженерного) 

циклу та створюються спецкласи спортивного профілю. 

   Протягом останніх трьох років з метою створення 

осередків якісної освіти,  проводиться  робота щодо 

оптимізації та реорганізації мережі: реорганізовано 4 

заклади, в результаті чого створено дві «школи-сад» та 

об’єднано загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступеню 

смт.Сутиски з Сутисківським навчально-виробничим 

комбінатом (як вище зазначено) в Сутисківську 

спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат Тиврівської 

районної ради Вінницької області.  

У цьому навчальному році заплановано створення двох 

комунальних закладів освіти «школи - сад» у с.Василівка та 

с.Довгополівка.  

         В районі  організовано  безкоштовне гаряче 

харчування, за рахунок державної субвенції  дітям – 

сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, 



учням 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», особам з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах. Учні 1-4 класів харчувалися у 2018 

році за рахунок коштів виділених з районного та місцевих 

бюджетів. На харчування було виділено з районного 

бюджету – 1 млн. 524,9 тис.грн, субвенції місцевих рад – 1 

млн. 137,1 тис.грн, благодійні кошти – 98,9 тис.грн. 

Вартість харчування на одного учня  становила – 12 грн, 

інтернатні заклади – 48 грн. 

    Охоплено харчуванням – учні 1-4 кл. – 1894 дитини, 5-9 

кл. – 1742 дітей, 10-11 кл. – 118 дітей.  

На даний час навчальні заклади району забезпечені 

підручниками  для 1-х, 5-х та 10-х  класів на 100%.  

Позитивно вирішено в районі питання підвозу дітей до 

освітніх закладів.  

У 2018-2019 навчальному році організовано підвіз 417 

учнів та 75 педагогічних працівників 7 шкільними 

автобусами та 3 рейсовими, які  безкоштовно перевозять 

учнів. На районну програму «Шкільний автобус» у 2018 

році витрачено –     547, 8 тис.грн. 

  На вирішення проблемних питань, що стосуються 

матеріальної бази закладів освіти на 2018 рік (вересень-

грудень) використано  понад 2 млн. грн. проведено ряд 

робіт: 

 придбання дидактичних матеріалів та посібників 

для шкіл – 66 480 грн.; 

 Проведено облаштування кімнати для інклюзії в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Селище – 20 000 грн.; 

 ЗОШ І-ІІ ст.. с.Дзвониха - капітальний ремонт 

приміщення корпусу № 2 – 198 304,95 грн. 

 Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в 

ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Сутиски в сумі – 856 000 грн. 



 Інклюзивно-ресурсний центр (комп'ютерна 

техніка, меблі, для проведення занять – 180 700 

грн. 

 Заміна димохідної труби (котельня)-Тростянецька 

ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 92 238,60 грн. 

 Часткова заміна димохідної труби – Тиврівський 

ліцей поглибленої підготовки в галузі науки – 41 

776,99 грн. 

 Ремонт приміщення спортивного залу в ЗОШ І-ІІІ 

ст. смт.Тиврів в сумі 51 294,06 грн. 

 Реконструкція футбольного майданчика в 

Тиврівському ліцеї поглибленої підготовки в 

галузі науки в сумі – 679 624,60 грн. 

 частково замінено двері та вікна в  

загальноосвітніх навчальних закладах району (ЗСО 

І-ІІ ст. с. Яришівка, ЗСО І-ІІ ст. с. Пилява, ЗСО І-ІІ 

ст. с. Черемошне, ЗСО І-ІІ ст. с. Рогізна, ЗСО І-ІІ 

ст. с. Гришівці, ЗСО І-ІІІ ст. с. Селище, ЗСО І-ІІ ст. 

с. Шершні) на суму – 250 000 грн. 

 За рахунок коштів державного бюджету закуплено 

обладнання для ЗСО І-ІІІ ст. смт. Тиврів, 

Тиврівського ліцею-інтернату, ЗСО І-ІІІ ст. смт. 

Сутиски, ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Гнівань, на суму 490 

тис. грн., а саме інтерактивні дошки, ноутбуки та 

проектори, персональні комп’ютера.  

 Придбано обладнання  для  математичного  класу 

на суму – 360 тис. грн.. Обласний бюджет 

 За кошти селищної ради та благодійного фонду 

допомоги розвитку ліцею, облаштовано систему 

відеоспостереження на суму понад 60 тис. грн. 

 

 



 

В Гніванській ОТГ: 

-  проведено капітальний ремонт покрівлі КЗ ЦПО 

«Простір» на суму – 318 933 грн.; 

- Облаштовано майданчик для скейта  - 67 800 грн.; 

- Придбано інтерактивну дошку в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 

– гімназія №2» м. Гнівань  на суму – 35 000 грн.; 

- Облаштовано модуль зв’язку в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія №2» м. Гнівань  на суму – 11 742 грн. 

Плануються роботи щодо проведення ремонтних робіт 

актових залів в ЗСО І-ІІІ ст. смт. Тиврів та ЗСО І-ІІІ ст. №1 

м. Гнівань, перекриття даху в ЗСО І-ІІІ ст. с. Ворошилівка.  

В районі проведено паспортизацію багатодітних родин, 

відповідно до якої в районі нараховується 472 сім’ї , в яких 

виховується 1666 дітей. За звітний період видано 68 

посвідчень батьків багатодітної родини та 176 посвідчень 

дитини з багатодітної сім’ї, почесні звання «Мати – 

героїня» присвоєно Президентом України восьми 

мешканкам району. На оздоровчу кампанію дітей та молоді 

з районного бюджету у 2018 році виділено 300 тис.грн. 

Всього оздоровлено 152 дітей пільгових категорій. Дітям-

сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування 

надається одноразова допомога по досягненню повноліття у 

розмірі 1810 гривень. 

У 2017 році виплачено – 21 720 (12 дітям), у 2018 р. 

виплачено 23530 (13 дітям). 

У 2018-2018 н.р. трьом дітям –сиротам випускникам 

виплачено – 33, 480 ( що становить 11.160 на одну дитину). 

 

 Спорт 

За підсумками обласного рейтингу 2017 року відділ у 

справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури та 

спорту райдержадміністрації з розвитку олімпійських і 

неолімпійських видів спорту посів друге місце серед 



районів першої групи Вінницької області, набравши понад 

сім тисяч очок. На звітну дату, рейтингових показників за 

підсумками 2018 року ще немає, але зважаючи  на ті 

позитивні тенденції які ми маємо, сподіваємося знову 

посісти  призове місце. 

Районна дитячо – юнацька спортивна школа (директор 

Павленко А.М.) два роки поспіль посідає перші місця за 

сумою набраних очок у змаганнях обласного і 

всеукраїнського рівнів серед спортивних шкіл області без 

категорії. 

 Так, у 2018 році спортом у Тиврівській районній 

дитячо – юнацькій спортивній школі займалися 360 юних 

спортсменів, функціонувало 5 відділень з олімпійських 

видів спорту. Найбільш масовими видами спорту якими 

займалися діти та молодь є : футбол – 223 учні, баскетбол – 

62, тхеквондо ВТФ – 35 учнів. Тренувальні заняття 

проходили  на базі загальноосвітніх закладів та спортивних 

об’єктах Тиврівського району, а саме м. Гнівань , смт. 

Тиврів , смт. Сутиски , с. Дзвониха , с. Велика Вулига , с. 

Селище , с. Тростянець , с. Красне. 

   Упродовж 2018 року вихованці ДЮСШ  взяли участь 

у 75 змаганнях районного, обласного та всеукраїнського 

рівня. Найбільш вагомими були виступи наступних 

спортсменів :  

- команда юнаків 2002 – 2003 років народження стала 

чемпіоном Першості Вінницької області з футболу 

- команди дівчат 2003, 2004 р.н., стали бронзовими та 

срібними призерами чемпіонату Вінницької області з 

міні – футболу. 

- команди дівчат 2003/2004, 2005/2006, 2007 р.н., стали 

срібними  призерами чемпіонату Вінницької області з 

баскетболу. 

- Шевчук Станіслав, Вершигора Роман, Бєлий Олександр, 

Козленко Сергій, Комоса Андрій неодноразові призери 

та переможці змагань з тхеквондо ВТФ різного рівня. 



- Стасюк Олександр срібний призер Чемпіонату України з 

стрільби кульової 

  Станом на 01.01.2019 року на розвиток олімпійських 

видів спорту у Тиврівській РДЮСШ використано                

958 тис. грн., що на 14,8  тис.грн більше ніж у 2017 році.   

Досить потужно працюють представники освітянського 

фізкультурного активу, що зумовило здобуття першого 

місця за підсумками 2017 – 2018 навчальному році в 

обласній спартакіаді серед школярів.  

У 2018 році на функціонування галузі фізичної 

культури та спорту з районного бюджету виділено 1 млн. 

570 тис.грн., що значною мірою зумовлює досягнення 

вищезазначених позитивних результатів. 

 

Культура 

В районі функціонує 36 будинків культури, з них 1 

районний, 1 міський та 1 селищний. На їх базі працює 7 

колективів, які мають звання «народний» та 1  «зразковий» 

хореографічний ансамбль «Калинонька», 5 «зразкових» 

колективів працює в Гніванській дитячій музичній школі. 

Колективи та окремі виконавці  закладів культури району 

стали переможцями та лауреатами  67 конкурсів і 

фестивалів з них: районних - 4; обласних -9; регіональних – 

5; всеукраїнських - 19 та  12 міжнародних.  

Протягом 2018 року в районі відбулось  54  культурно-

освітніх та розважальних масових заходи. Вже традиційно в 

с. Канава народний артист України Микола Янченко провів 

черговий авторський фестиваль «Мамина піч». 

Станом на 1 січня 2019 р. на зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури району використано 3 млн. 

760 тис.грн. з них 3 млн.489 тис.грн. бюджетні кошти. 

Так, в 10 закладах культури  та 1 об’єкті культурної 

спадщини здійснено ремонти  на загальну суму 3053,2 тис. 



Зокрема: завершено роботи  з реконструкції будівлі 

Тиврівського районного будинку культури;  в 

Краснянському сільському будинку культури  проведено 

капітальний ремонт  даху, в Василівському сільському 

будинку культури  проведено капітальний ремонт 

приміщень; в Рахнополівському сільському клубі проведено 

ремонтні роботи по реконструкції приміщення виділеного 

під сільський клуб. 

Значні роботи проведено в Гніванській ОТГ. Так, за власні 

бюджетні кошти громади проведено капітальний ремонт 

даху в Демидівському сільському будинку культури на суму 

650,0 тис.грн та капітальний ремонт приміщення на суму 

117,0 тис.грн.; в Могилівському сільському клубі здійснено 

поточний ремонт приміщень на що витрачено 50,0 тис.грн. 

На придбання використано 709,2 тис.грн. 

Тривають організаційні заходи з благоустрою пам’ятки 

Національного значення могили соратника Богдана 

Хмельницького Данила Нечая. Виготовлено  облікову 

документацію за 12,4 тис.грн. В 2018 році продовжено 

роботи  по благоустрою пам’ятки - виготовлено проект 

землевідведення та проектно-кошторисну документацію по 

благоустрою,  на що витрачено кошти в сумі 56, 6 тис.грн. з 

районного бюджету.  

У районі функціонує 35 бібліотек,  з них доросла та 

дитяча районні бібліотеки, а також 3 міські бібліотеки в 

Гніванській ОТГ. 

У 2018 році бібліотечний фонд поповнився на 2793 

примірники друкованої продукції, передплачено 238 

примірників періодичних видань на суму 74,4 тис.грн. 

Сільськими територіальними громадами придбано 222  

примірника  книг на суму  17,4 тис.грн.  

З обмінно-резервного фонду надійшло  615 примірників 

книг на суму  

 49,3 тис. грн. 



У бібліотеках району  34    комп’ютери, з них  20 

комп’ютерів у 6 бібліотеках підключено до системи 

«Інтернет». 

 

Суспільно-політична ситуація.  

Станом на 01.01.2019 р. в районі налічується 56 

діючих громадських об’єднань. 

В липні 2018  року створено громадську раду при 

Тиврівській райдержадміністрації.  

Налагоджено співпрацю між районною державною 

адміністрацією та громадськими організаціями, в основі 

якої закладено взаєморозуміння, усвідомлення основних 

проблем району та визначення шляхів їх розв’язання, задля 

збереження стабільності суспільно-політичної та соціально-

економічної ситуації в районі. 

 

Звернення громадян 

 За 2018 рік районною державною адміністрацією 
зареєстровано та розглянуто 814 звернень, що на 140 
звернень або 14,7% менше ніж у 2017 році. З них: поштою - 
452, на особистому прийомі -44,від інших органів влади - 
318. Колективних звернень -25. 

Найбільше звернень надійшло з питань соціального 
захисту населення - 691; комунального господарства – 32; 
аграрної політики і земельних відносин – 30; охорони 
здоров’я – 23; праці і заробітної плати – 12; освіти, 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності – 9; 
транспорту та зв’язку – 9 та інші.  

Протягом 2018 року  було проведено 10 засідань комісії з 

розгляду звернень громадян на отримання одноразової 

грошової допомоги та було надано матеріальної допомоги 

на суму 858 тис. 500 грн. 

В грудні 2018 року в районі проведено засідання Ради 

регіонального розвитку Тиврівського району, на якому 

детально обговорено напрямки роботи на 2019 -2021 роки 

та затверджено перелік пріоритетних проектів, що 



заплановані до реалізації на цей період. Таким чином, 

завдання на короткостроковий та середньостроковий період 

поставлені. Необхідно в 2019 році, не втрачаючи часу, 

приступити до їх виконання. 

 Підводячи підсумки про проведену роботу в 

звітному періоді висловлюю щиру подяку керівникам 

органів місцевого самоврядування, депутатам усіх рівнів, 

керівникам підприємств, установ, організацій за те, що ми 

працювали в цих непростих умовах однією командою, 

знаходили спільну мову у вирішенні важливих економічних 

і соціальних питань. Але найбільші слова вдячності -  

громаді району – за розуміння спільних проблем та 

підтримку всіх наших починань.   

 

           ______________________________ 

 


