
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

Вінницької районної державної адміністрації за 2019 рік 

 

 Згідно з Типовим порядком проведення публічного звіту керівника органу 

виконавчої влади, з метою належного інформування громадськості про діяльність 

Вінницької районної державної адміністрації, до вашої уваги надається публічний звіт про 

проведену роботу у 2019 році, яка спрямовувалася на забезпечення збалансованого 

соціально – економічного розвитку району, ефективного використання наявних 

природних, трудових та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів 

у пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, 

поліпшення добробуту та соціального захисту населення, що і визначено пріоритетом 

Стратегії розвитку Вінницького району до 2020 року та Програми соціально –

економічного розвитку району на 2019 рік. Серед пріоритетів у соціальній політиці – 

робота з молоддю, захист ветеранів, учасників АТО, вдів і дітей загиблих, реалізація 

комплексних програм соціальної сфери. 

 

 На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України своєчасно затверджено 

як районний, так і сільські та селищні бюджети. 

Питання наповнення дохідної частини бюджету району знаходиться на постійному 

контролі. 

До загального фонду місцевих бюджетів району за  2019 рік надійшло  власних 

доходів в сумі  185,4млн.грн, що становить  105,4% до  річного плану (заплановано 

175,7млн.грн), понад план надійшло 9,5млн.грн. Перевиконання планових показників 

відбулось за рахунок понадпланових надходжень по податку на доходи фізичних осіб – 

2,2млн.грн, податку на нерухоме майно –  1,9млн.грн, акцизному податку – 1,8млн.грн та 

єдиному податку – 1,8млн.грн  Порівняно з 2018 роком надходження збільшились на 

27,5млн.грн, в тому числі по податку на доходи фізичних осіб на  17,0млн.грн, єдиному 

податку на 5,3млн.грн, та акцизному податку на 3,3млн.грн.  

Планові показники за 2019 рік виконали 23 місцевих бюджетів району із 24-х. 

Невиконання відбулося по Писарівській сільській раді на 80,7тис.грн або 1,2% по причині 

недоотримання з державного бюджету акцизного податку з ввезеного на територію 

України та виробленого на території України пального.  

Найвищий рівень виконання до планових показників помісячного розпису мають 

Бохоницька сільська рада – 131,6%, Вінницько-Хутірська сільська рада – 122,8%, 

Оленівська сільська рада – 121,7%. 

Найнижчий відсоток виконання до планових річних показників мають сільські ради: 

Стадницька – 100,7%, Жабелівська – 100,7%,  та Некрасівська  – 100,8%.   

Крім власних доходів до бюджету району надійшла базова дотація з державного 

бюджету в сумі 25,3млн.грн, стабілізаційна дотація в сумі 0,1млн.грн та додаткова дотація 

з обласного і  бюджетів ОТГ в сумі 19,4млн.грн, що становить 100,0% до річного плану,  

субвенції з державного бюджету в сумі 132,5млн.грн, що становить 100% до річного 

плану  та субвенції з місцевих бюджетів  в сумі 250,5млн.грн, що становить 90,8% 

планових показників. Всього надійшло власних доходів і міжбюджетних трансфертів в 

сумі 613,1млн.грн, що становить 97,5% до річного плану (629,1млн.грн). 

До спеціального фонду за 2019 рік надійшло 64,3млн.грн, з яких 58,2млн.грн – це 

власні надходження бюджетних установ, 2,6млн.грн –кошти пайової участі, 0,6млн.грн – 

кошти від відчуження комунального майна, 1,4 млн. грн. – екологічний податок,  

0,7млн.грн – надходження коштів від продажу землі, 0,7млн.грн – надходження до 

цільових фондів. Також до спеціального фонду надійшло 13,5млн.грн.  іншої субвенції з 

місцевих бюджетів. 



Протягом 2019 року по зведеному бюджету району проведено видатків загального 

фонду в сумі 553,2млн.грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 

93,7% до уточненого плану на рік  (заплановано 590,6млн.грн). 

Кошти місцевих бюджетів району в першу чергу спрямовувались на фінансування 

соціально-культурної сфери, так, на зазначені цілі використано  456,3млн.грн, або 82,5% 

всіх видатків загального фонду, в тому числі на: 

- освіту –  178,5млн.грн; 

- охорону здоров’я – 66,3млн.грн; 

- соціальний захист населення та соціальне забезпечення – 189,5млн.грн; 

- культуру і мистецтво – 18,7млн.грн;  

- фізичну культуру і спорт – 3,5млн.грн.  

Із загальної суми видатків загального фонду на захищені статті використано 

516,8млн.грн, або 93,4%, в тому числі: на оплату праці працівників бюджетних установ з 

нарахуваннями – 251,6млн.грн, медикаменти – 3,9млн.грн, продукти харчування – 

9,0млн.грн, оплату енергоносіїв – 23,2млн.грн, трансферти населенню – 185,8млн.грн, 

трансферти органам державного управління інших рівнів. 

По  спеціальному фонду за  звітний період  проведено видатки в сумі 138,8млн.грн (з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 137,3% до плану на  рік з 

урахуванням внесених змін (заплановано 101,1млн.грн), зокрема 113,6млн.грн на видатки 

розвитку, в т.ч.: 

–  придбання обладнання і предметів довгострокового користування –    5,3млн.грн; 

–  капітальне будівництво – 66,3млн.грн; 

–  капітальний ремонт – 30,4млн.грн;  

–  реконструкцію – 11,6млн.грн. 

 
Впорядкування містобудівної документації району проводиться шляхом 

оновлення та виготовлення генеральних планів населених пунктів району. 

Протягом січня-грудня 2019 року у Вінницькому районі розроблено та затверджено : 

4 генеральні плани: смт. Стрижавка та Вороновиця, сіл Майдан та Слобода-

Дашковецьк; 

4 плани зонування: смт. Стрижавка та Вороновиця, сіл Майдан та Слобода-

Дашковецька, 

15 детальних планів території:  

Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею 7,7 га для 

будівництва виробничих будівель з розміщенням мобільної асфальтобетонної установки 

BENNINGHOVEN ECO 4000, за межами населених пунктів на території Вороновицької 

об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області;   

- Детальний план території орієнтовною площею 9,0 га, під розміщення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та 

споруд на території с. Гуменне (вул. Лугова) Гуменської сільської ради Вінницького 

району Вінницької області;  

- Детальний план території для будівництва торгівельно-офісних будівель та мийки 

самообслуговування у с. Зарванці Вінницького району Вінницької області;  

- Детальний план території (земельних ділянок загальною площею 26,2 га) для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибні ділянки) в селищі Березина в межах кварталу (вулиця Проектна, 4 селища 

Березина, автомобільна дорога М-21 Житомир-Могилів-Подільський (через Вінницю), 

вул. Незалежності селища Березина та вул. Проектна, 9 селища Березина Вінницького 

району Вінницької області; 

- Детальний план території земельної ділянки площею 1,1 га для будівництва 

виробничо-складського комплексу на території Писарівської сільської ради Вінницького 

району Вінницької області, за межами населеного пункту; 



- Детальний план території (земельної ділянки орієнтовною площею 8,5 га) для 

індивідуального садівництва та будівництва і експлуатації об’єктів громадського 

призначення на території Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького 

району Вінницької області (за межами населеного пункту); 

- Детальний план території (земельної ділянки площею 0,0502 га) для будівництва 

магазину по вул. Л. Українки, 22А в с. Гуменне Вінницького району Вінницької області; 

- Детальний план території для розміщення будівель та споруд готельно-

ресторанного комплексу «Казка» на території Дорожненської сільської ради Вінницького 

району Вінницької області, за межами населеного пункту, в лісовому масиві 

Михайлівського лісництва, урочище «Дубовий гай»; 

- Детальний план території для будівництва, експлуатації та обслуговування 

зерноскладу та території Степанівської сільської ради Вінницького району Вінницької 

області (за межами населеного пункту); 

- Детальний план території  будівництва комплексу з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки і обладнання на території Писарівської сільської ради 

Вінницького району Вінницької області, за межами населеного пункту; 

- Детальний план території  будівництва комплексу з продажу та обслуговування 

сільськогосподарської техніки і обладнання на території Писарівської сільської ради 

Вінницького району Вінницької області, за межами населеного пункту; 

- Детальний план території на ділянці (кадастровий номер 0520688900:01:015:0022) 

площею 9,8 га для будівництва сонячної електростанції на території Якушинецької 

об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами 

населеного пункту; 

- Детальний план території будівництва будівлі 2 торгівельного центру будівельних 

матеріалів, що розташований за адресою: Вінницька обл. Вінницький р., с. Зарванці; 

- Детальний план території для будівництва магазину на території Ільківської 

сільської ради Вінницького району Вінницької області за межами населеного пункту; 

- Детальний план території (земельної ділянки площею 1,2345 га) для будівництва та 

обслуговування будівель і споруд з технічного обслуговування сільськогосподарської 

техніки та торгівельно-складського комплексу на території Стрижавської селищної ради 

Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту). 

 Видано 625 будівельних паспортів та 59 містобудівних умов і обмежень на 

забудову земельних ділянок, 353 висновки по проекту відведення або зміни цільового 

призначення земельних ділянок та 7 паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

 У  районі 33 промислових підприємства основного кола, найбільші з них: ТОВ 

«Птахофабрика Поділля», ПП «Михалич і Ко», ТОВ «Ковінько Ковбаси», ПП 

«Екомолпродукт», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Торговий дім ТВМ».Виручка від реалізації 

продукції за січень-грудень 2019 року склала 2,8 млрд  грн, що на 25,9 %  більше  за 

аналогічний період минулого року (становить 3,4 % до загального обсягу по області).   

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень- грудень 2019 

року склав 34753,1 грн. 

Промисловими підприємствами району збільшено обсяг виробництва продукції 

порівняно з відповідним періодом 2018 року: м’ясних та ковбасних виробів на 24,4 %; 

борошно пшеничне чи пшенично-житнє – на 18,6 %; висівки, відходи та інші залишки від 

перероблення пшениці – у 3,5 рази. Поряд з цим зменшилося виробництво молока та 

вершків згущених підсолоджених на 6,9%. 

 З метою активізації інвестиційних процесів для залучення іноземних та 

вітчизняних інвестиційних ресурсів, покращення інвестиційного клімату, для сталого 

економічного зростання та підвищення якості життя населення на офіційному веб-сайті 

районної державної адміністрації розміщено базу даних майна, земельних ділянок, 

придатних для інвестиційних проектів. 



На території Бохоницької сільської ради побудували сонячну електростанцію 

загальною площею 10,8 гектарів, потужністю 4900 кВт з розрахунковим річним 

виробітком електроенергії – 6393 мВт/годину. Новозбудований об’єкт ввели в 

експлуатацію в січні 2019 року. Підприємству надано дозвіл на підключення «зеленого 

тарифу» та було розпочато роботу з 01 березня 2019 року. 

Протягом 2020 року планується будівництво закладів торгівлі та сфери послуг в 

населених пунктах району: с.Агрономічне, с.Зарванці, с.Якушинці, с.Вінницькі Хутори та 

інших. 

У 2020 році планується спорудження сучасної, екологічно безпечної електростанції 

на території Якушинецької ОТГ площею 10 га, яка працюватиме на сонячному світловому 

випромінюванні. Проект реалізовуватиметься за рахунок 100%  залучення іноземних 

інвестицій за сприяння «Фонду підтримки будівельної галузі» (Німеччина). 

ТОВ «БЕСНЕНЕРГО» продовжує роботу з будівництва  сонячної електростанції на 

території села Сосонка Вінницького району Вінницької області. Прогнозні показники: 2,5 

МВт, 15 млн. грн. на рік, планується створити 10 нових робочих місць. На сьогодні 

затверджено нормативно-грошову оцінку, подано заявку на виготовлення проектно-

технічної документації, після чого планують виконувати проектно-монтажні роботи. 

Станом на 01.10.2019 року з початку інвестування в економіку району залучено 

9405,7 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на                           2198,9 тис. дол. 

США більше (30,5%),  ніж було на 01.01.2019 року.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення станом на 01.10.2019 року 

становить 117,5 дол. США. 

Іноземні інвестиції вкладені  в такі галузі економіки: сільське                господарство 

– 4100,0 тис. дол. США (43,6%), промисловість –                                  1233,2 тис. дол. США 

(13,1%). 

У січні-вересні 2019 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 512,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 24,1 % менше  від 

обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018 року. Частка Вінницького 

району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій становила 5,6%, і це – 1 місце 

серед районів області. 

 У січні-грудні 2019 року підприємствами району виконано будівельних робіт на 

суму 478,9 млн. грн.,  що становить 4,7% до загального обсягу по області   (січень-грудень 

2018 року – 471,8 млн. грн.). 

 У січні–вересні 2019 року  в районі прийнято в експлуатацію житла загальною 

площею  59,0 тис.м2, що складає 223 % до минулого року (становить 30,3 % до загального 

обсягу по області). 

Зовнішній торговий оборот у січні-грудні 2019 році склав 66,4 млн. дол. США та 

збільшився, проти аналогічного періоду 2018 р., на 22,9 млн. дол. або на 52,7 %. 

 Обсяги експорту становили 53,8 млн. дол. США,  імпорту – 12,6 млн. дол. США. 

В порівнянні до 2018 року  експорт  збільшився  на 71%,  імпорт -  на 5,1%.  

Коефіцієнт покриття у експортом імпорту складає 4,3, тобто, експортовано у 4,3 

рази більше, ніж імпортовано.  

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 37,3 млн. дол. США. 

З метою залучення додаткових коштів, вирішення проблем життєзабезпечення 

територіальних громад району, у 2019 році від Вінницького району на 16 обласний 

конкурс проектів розвитку територіальних громад  переможцями визнано 5 проектів 

Вінницького району: 

1. «Спортивна громада - здорове майбутнє!» (Сосонська сільська рада). Загальна 

вартість проекту становить 570 тис. грн 

2.  «Освітлення вулиць - крок влади на зустріч громаді» (с.Олександрівка, 

Оленівська сільська рада). Загальна вартість проекту –    440 тис. грн.  

3. «Школа здорового майбутнього!» (Стадницька сільська рада). Загальна вартість 

проекту – 500 тис. грн., обласний бюджет – 50 тис. грн., районний бюджет – 150 тис. грн. 



4.  «Вшануймо пам'ять Кобзаря» (Писарівська сільська рада). Загальна вартість 

проекту – 158 тис. грн.. 

5.  «Спорт – об’єднає наші громади!» (Медвеже-Вушківська сільська рада, 

Бохоницька сільська рада, Пултівецька сільська рада, Агрономічненська сільська рада). 

Загальна вартість проекту – 750 тис. грн.        

З районного бюджету на спів фінансування проектів переможців було виділено 

693,243 тис. грн.  

Поряд з цим, перемложцями було визнано 4 проекти об’єднаних територіальних 

громад: 

 «Реконструкція мереж вуличного освітлення» (Вороновицька ОТГ), вартість 

проекту – 479,986 тис. грн. 

 «Реконструкція сільського стадіону по вул.Садова, 28б, в с.Яришівка Тиврівського 

району Вінницької області» (Луко-Мелешківська ОТГ), вартість проекту – 967 тис. грн., 

обласний бюджет – 107,025 тис. грн. 

 «Тепла школа - запорука здорової нації» (с. Лисогора, Якушинецька ОТГ), вартість 

проекту – 806,059 тис. грн. 

 «Завершення капітального ремонту мереж вуличного освітлення с. Майдан 

Чапельський Вінницького району Вінницької області» 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2018 рік" залишки коштів  за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій на початок року збережені на рахунках 

загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 

2019 році з урахуванням їх цільового призначення 

Продовж року здійснювалися роботи по об’єктах, на які виділені кошти у попередніх 

роках.  

Субвенція з державного бюджету 2017 року використана в сумі  37,5 тис. грн. 

(«Завершення будівництва ЗОШ I-II ступенів в с. Ільківка по вул. Зарічна Вінницького 

району Вінницької області. Нове будівництво» – 29,4 тис. грн.; "Капітальний ремонт 

приміщень Степанівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ в с. Степанівка Вінницького району, 

Вінницької області (коригування ПКД) – 8,1 тис. грн.). 

На 01.01.2020 року  використано  субвенції з державного бюджету 2018 року 5,8 млн. 

грн., а саме: 

- на реконструкцію будівлі головного корпусу Вінницької центральної районної 

клінічної лікарні в частині прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих 

хворих - 550,795  тис. грн.; 

- капітальний ремонт пологового відділення Вінницької центральної районної 

клінічної лікарні -2255,0 тис. грн. та з районного бюджету 72,4 тис.грн; 

- придбання медичного обладнання для отоларингологічного відділення Вінницької 

центральної районної клінічної лікарні– 30,984 тис. грн. та з районного бюджету 

1,0 тис.грн; 

- капітальний ремонт (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької 

центральної районної клінічної лікарні II -га черга – 209,0 тис. грн. та з районного 

бюджету 8,0 тис.грн; 

- капітальний ремонт даху “Агрономічненської середньої загальноосвітньої школи 

I—III ступенів” – 208,0 тис. грн. та з районного бюджету 499,35 тис.грн; 

- реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі Вінницько-

Хутірського НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ – 1833,596 тис. грн. та з районного 

бюджету 956,449 тис.грн; 

- капітальний ремонт доріг в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області 

– 721,153 тис. грн. та з сільського бюджету 40,157 тис. грн..; 



- придбання меблів для сільського будинку культури с. Некрасово Вінницького 

району Вінницької області – 21,0 тис. грн. та з сільського бюджету 920,0 грн.. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року               №39-р, 

від 05.06.2019 № 365-р  та від 10.07.2019 № 500-р  визначено 7 об’єктів по Вінницькому 

району, на які виділено субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку в сумі  8,749 млн.грн. 

Головними розпорядниками коштів є територіальні громади району, Вінницька 

центральна районна клінічна лікарня та відділ освіти районної державної адміністрації.  

Станом на 01.01.2020 року  використано  субвенції з державного бюджету 2019 

рокув сумі  6,5 млн. грн., а саме: 

- капітальний ремонт (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької 

центральної районної клінічної лікарні, II-га черга – 2019,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт пологового відділення Вінницької центральної районної 

клінічної лікарні– 787,291 тис. грн.; 

- завершення будівництва ЗОШ I-II ступенів в с. Ільківка. Нове будівництво – 544,3 

тис. грн.; 

- капітальний ремонт даху “Агрономічненської середньої загальноосвітньої школи 

I—III ступенів”– 792,0 тис. грн..; 

- капітальний ремонт автомобільної доріг в с. Агрономічне Вінницького району 

Вінницької області – 2291,0 тис. грн.. 

- придбання меблів для сільського будинку культури с. Некрасово Вінницького 

району Вінницької області – 80,0 тис. грн. та з сільського бюджету 1,1 тис. грн.. 

Залишок невикористаних коштів субвенції з державного бюджету 2019 року на 

кінець грудня складає 2235,89 тис.грн. 

 У  районі 33 промислових підприємства основного кола, найбільші з них: ТОВ 

«Птахофабрика Поділля», ПП «Михалич і Ко», ТОВ «Ковінько Ковбаси», ПП 

«Екомолпродукт», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Торговий дім ТВМ».Виручка від реалізації 

продукції за січень-грудень 2019 року склала 2,8 млрд  грн, що на 25,9 %  більше  за 

аналогічний період минулого року (становить 3,4 % до загального обсягу по області).   

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень- грудень 2019 

року склав 34753,1 грн. 

Промисловими підприємствами району збільшено обсяг виробництва продукції 

порівняно з відповідним періодом 2018 року: м’ясних та ковбасних виробів на 24,4 %; 

борошно пшеничне чи пшенично-житнє – на 18,6 %; висівки, відходи та інші залишки від 

перероблення пшениці – у 3,5 рази. Поряд з цим зменшилося виробництво молока та 

вершків згущених підсолоджених на 6,9%. 
Однією із стратегічних ліній району є розвиток підприємництва. Відповідно до 

даних Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, станом на 01.01.2020 року в районі 

4209 діючих суб’єктів  малого і середнього підприємництва,  які об’єднують 8141 

працюючих.  

Надходження до місцевого бюджету від діяльності суб᾿єктів малого і середнього 

підприємництва з початку 2019 року в районі становлять                    194,1 млн. грн., а його 

частка в надходженнях до місцевого бюджету становить 56,3%. 

За даними моніторингу за 2019 рік в районі започаткували діяльність 682 

новостворених суб’єктів господарювання (71- юридичних та  611 фізичних осіб-

підприємців). 

Одночасно припинили господарську діяльність (з наростаючим підсумком з початку 

року) 556 суб’єкти  господарської діяльності (15 – юридичних та  541 фізичних осіб-

підприємців). 

Мережа підприємств роздрібної торгівлі Вінницького району представлена 248 

діючими об’єктами торгівлі, які здійснюють реалізацію продовольчих (101), 



непродовольчих товарів (41) та товарів змішаної групи (106).  

У галузі ресторанного господарства району працює 65 об’єкт: 18 – ресторани, 43 – 

кафе, 4 – барів.  

На території району розташовано 13 аптек, 28 газо- та автозаправних станцій. 

Вінницькою райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування 

забезпечується проведення ярмарків на ринках району.  

На території району працює 3 ринки, для здійснення торгівельної діяльності 

підприємцями району, де товаровиробники мають можливість реалізовувати вироблену 

сільськогосподарську продукцію. 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту  по району  у січні-вересні 2019 року 

склав 1939,8 млн. грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився  на  

174,7 млн. грн. або на 9,9 %.  

Триває робота з удосконалення надання адміністративних послуг. 

    З метою підвищення якості та прозорості надання адміністративних послуг  

рішеннями сесії сільських та селищних рад в районі створено три Центри надання 

адміністративних послуг при виконкомі Якушинецької, Агрономічної сільських рад та 

Вороновицької селищної ради.Рішенням 19 сесії Стрижавської селищної ради 7 скликання 

від 22.02.2017 року № 9 створено ЦНАП у смт Стрижавка, однак його відкриття 

планується у 2020 році, після проведення ремонтних робіт, модернізації приміщення, 

встановлення обладнання, програмного забезпечення та проходження навчання 

працівниками.В рамках третього раунду Програми «U-LEAD з Європою» відібрано Лука-

Мелешківську ОТГ та Стрижавську селищну раду для участі у Фазі впровадження в 

частині створення / модернізації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).  

 Зобов’язання Стрижавською селищною радою по декларації виконано, проведено 

капітальний ремонт приміщення, на що рішенням сесії  селищної ради було виділено 

кошти в сумі 957819 грн. Очікується виконання зобов’язань зі сторони U-LEAD по 

наданню меблів, комп’ютерної техніки, забезпеченню інформаційною системою та 

навчання працівників.  

Лука-Мелешківська ОТГ відмовилася від участі в Програмі. 

Територіальними громадами визначено та затверджено перелік адміністративних 

послуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг Вороновицька ОТГ 

– 51 адмінпослуга, Якушинецька ОТГ – 124, Агрономічна сільська рада – 37. 

До основних адміністративних послуг, які надаються в територіальних громадах 

можна віднести послуги з реєстрації місця проживання, державної реєстрації речових прав 

на нерухомість та бізнесу, земельні відносини, соціальні послуги.  

У Центрах надання адміністративних послуг с. Агрономічне та Якушинці 

надаються адміністративні послуги з видачі ІD – карток та закордонних паспортів.  

Протягом 2019 року в Центрах надання адміністративних послуг району надано 

23280 послуг. 

Відповідно до узгодженого рішення між Вінницькою районною державною 

адміністрацією та виконавчим комітетом Вінницької міської ради про співпрацю у сфері 

надання адміністративних послуг від 15.07.2013 року, з 22.07.2013 року населення 

Вінницького району отримує адміністративні послуги через Центр надання 

адміністративних послуг м. Вінниці «Прозорий офіс».  

За 2019 рік жителям району в Центрі надання адміністративних послуг надано 

представниками відділу з питань державної реєстрації районної державної адміністрації – 

4399 адміністративні послуги: державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців - 4349 та державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно - 

50; управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 

- 33710; управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькому районі - 11975 

адміністративних послуг (у 2 кварталі 2019 року Вінницьке приміське об'єднане 

управління Пенсійного фонду України Вінницької області було реорганізовано шляхом 



приєднання до Головного Управління Пенсійного фонду України Вінницької області, 

тому кількість адміністративних послуг пенсійного забезпечення з 2 кварталу 2019 року 

розраховується на обласному рівні). 

 Із загальної кількості адміністративних послуг по району (101 послуга), середній 

показник за 1 місяць становить 4284 адмінпослуг, всього надано 51409 адмінпослуг. 

 Протягом 2019 року через адміністратора в Центрі надання адміністративних 

послуг надано 1325 адміністративних послуг, з них 1262 – відділом містобудування і 

архітектури райдержадміністрації, 53 – Вінницькою райдержадміністрацією по земельним 

питанням, 10 – документи дозвільного характеру Держпродспоживслужби. 

 За 2019 рік в районний бюджет надійшло за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 102,6 тис. грн, в 

бюджети Агрономічної сільської ради – 131,0 тис. грн, Стрижавської селищної ради – 64,5 

тис. грн. 

 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень отримали бюджет Стрижавської селищної ради – 325,5 тис. грн та 

Агрономічної сільської ради – 273,4 тис. грн. 

 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг» передано повноваження виконавчим комітетам сільських та 

селищних рад надання адміністративних послуг в сфері реєстрації місця проживання 

фізичних осіб та надання відомостей з Державного земельного кадастру. За 2019 рік 

сільські та селищні бюджети району поповнилися на 608,2 тис. грн за плату щодо надання 

інших  адміністративних послуг. 

 Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 

22.03.2019 року № 94 «Про здійснення допорогових закупівель», структурні 

підрозділи райдержадміністрації та підвідомчі заклади впроваджують процедури 

допорогових електронних закупівель товарів, вартість яких більша ніж 5000 грн. та 

більша ніж 50000 грн. для робіт з будівництва, реконструкції, капітального або поточного 

ремонту приміщень та споруд, але не перевищує вартості, що встановлена в абзацах 

другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», з 

використанням електронної системи «Prozorro» та інтегрованих до неї авторизованих 

електронних майданчиків. 

За січень-грудень 2019 року структурними підрозділами районної державної 

адміністрації, закладами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

районного бюджету проведено 392 електронних закупівель та укладено відповідні 

договори. Надпорогових процедур оголошено 78 з них відкриті торги – 41, переговорна 

процедура - 37. Проведено 179 допорогових процедур, оприлюднено 135 звітів про 

укладання договорів. 

З початку 2019 року загальна економія за завершеними закупівлями бюджетними 

закладами району, що здійснювались через систему електронних закупівель ProZorro, 

перевищила 6,3 млн. грн., що  складає 8,3% від очікуваної вартості закупівлі.  На 

допорогових закупівлях зекономлено 1,2 млн. грн., на відкритих торгах – 5,1 млн. грн. 

Найбільшої економії на закупівлях у ІV кварталі 2019 року на відкритих торгах отримали 

відділ освіти районної державної адміністрації (247,5 тис. грн.) при природного газу для 

навчальних закладів району. Вінницька центральна районна клінічна лікарня на 

допорогових закупівлях лікарських засобів та інших товарах заощадила 205,9 тис. грн.. 

бюджетних коштів.  

Райдержадміністрацією спільно з Вінницькою районною філією Вінницького 

обласного центру зайнятості продовжується робота з підготовки, перепідготовки, 

навчання кадрів для малого і середнього бізнесу, проводилися семінари з орієнтації 

на підприємництво та само зайнятість для безробітних та незайнятих громадян. 

Чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості протягом 2019 року 



становить 4176 осіб, з них отримували послуги у поточному році 2677 осіб. З числа 

облікового населення, які здійснювали пошук роботи статус безробітного мали 1618 осіб. 

Працевлаштовано незайнятих громадян протягом  звітного періоду  – 1083 осіб. З 

числа незайнятого населення, які працевлаштовані, статус безробітного мали 594 осіб. 

Центр зайнятості  активно співпрацює з роботодавцями Вінницького району та м. 
Вінниці з метою внесення в базу даних про вакансії пропозицій щодо роботи з 
особливими умовами організації праці та інших форм зайнятості. Протягом звітного 
періоду роботодавцями подано 10 вакансій для осіб з інвалідністю, з них 2 
укомплектовані.  

 У Вінницькій районній філії Вінницького обласного центру зайнятості проводиться 

індивідуальна робота з питань працевлаштування осіб, які потребують соціального 

захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці,працевлаштовані 279осіб 

, в т.ч. 175 безробітних. 

У звітному періоді центром зайнятості виплачена одноразова допомога по 

безробіттю для розвитку підприємницької діяльності  4  безробітним, з них 1 особа з числа 

учасників АТО, 2 особи з інвалідністю. 

Продовжується робота по розбудові інфраструктури споживчого ринку, 

подальшому розвитку та організації надання побутових послуг. 

Так, побутові послуги здійснюють близько 70 суб’єктів господарювання району, із 

них 7 лазень, 18 перукарень, 6 об’єктів з ремонту та пошиття одягу, 3 - з ремонту та 

пошиття взуття, 2 - з ремонту складної побутової техніки,  18 - з ремонту транспортних 

засобів, 3 – з ремонту та виготовлення металовиробів, 2 - з ремонту та виготовлення 

меблів, 3 - з фотопослуг,  7 - з ритуальних послуг. 

Протягом 2019 року розпочали свою діяльність підприємці у сфері перукарських 

послуг та ремонту складно-побутової техніки у смт Стрижавка. 

У ІІІ кварталі 2019 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами 

сфери послуг району, становив 113,9 млн. грн.  Населенню району було реалізовано 

послуг на 13,5 млн. грн. Частка послуг, реалізованих населенню – 11,7 %. 

З метою розвитку виробництва і промоції товарів, що виробляються в області та 

відзначення лідерів торгівельної, харчової та переробної галузей, що застосовують 

інновації та новітні підходи у виробництві та реалізації власної продукції, обласною 

державною адміністрацією у травні-червні 2019 року проводився регіональний конкурс 

«Краща торгова марка Поділля – 2019». Так з 12 переможців по області переможцями 

від Вінницького району стали 4 підприємства - це ПП «Еко-молпродукт», ТОВ «Ковінько 

і ковбаси» та ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «БРІЗ -Т», ТОВ Зерносвіт». 

На постійному контролі в райдержадміністрації знаходиться питання роботи 

транспорту. 

На території Вінницького району пасажирські перевезення здійснюють                           

17 суб'єктів підприємницької діяльності, з них – 4 юридичних особи та  13 фізичних осіб. 

Маршрутними перевезеннями охоплено всі населені пункти району. 

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, виконаних 

підприємцями – фізичними особами) за січень-грудень 2019 року перевезено 3029,3 тис. 

пасажирів, пасажирооборот становив 193,4 млн.пас.км. 

У порівнянні з січнем-груднем 2018 року обсяг перевезених  пасажирів зменшився  

на 11,0%, а пасажирооборот збільшився  на 0,4 %.  

Райдержадміністрацією спільно з перевізниками вишукуються можливості щодо 

покращення перевезення пасажирів з дотримання вимог якості та безпеки. 

На будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг в 2019 році було 

передбачено коштів з місцевих бюджетів  на суму 15,3 млн. грн., субвенції з державного 

бюджету на соціально-економічний розвиток - 3,46 млн. грн. та 1,2 млн. грн. - субвенція з 

бюджету міста Вінниці.  



За січень-грудень 2019 року використано в загальній сумі 19 млн. грн.: коштів 

місцевих бюджетів 14,8 млн.грн. (12,4 млн. грн. - на капітальний ремонт доріг та 2,3 млн. 

грн. - на поточний ремонт доріг), 1,2 млн. грн. - кошти субвенції з бюджету Вінницької 

ОТГ та 3,0 млн.грн. субвенція державного бюджету. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт проїзної частини по 1-

му провул. Променевий та 2-му провул. Променевий СДТ “Весна” в с. Агрономічне 

Вінницького району Вінницької області використано 2012,0 тис. грн. та 40,1 тис. грн. - 

кошти бюджету сільської ради;  на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 

Гагаріна в с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області використано 1000,0 

тис. грн. та 250 тис. грн. - кошти бюджету Вінницької ОТГ. 

Крім того,за рахунок бюджету міста Вінниці здійснено роботи по капітальному 

ремонту доріг в населених пунктах Вінницького районну: 

- с. Бохонники, вул. Зарічна Молодіжна на суму 403,512 тис. грн.; 

-  с. Вінницькі Хутори, вул. Жолонка на суму 499,184 тис. грн. 

Станом на 01.01.2020 року  завершені  роботи з капітального ремонту доріг в 

с.Вінницькі Хутори на суму 6,3 млн. грн., в с. Дорожне - 377,4 тис.грн., с.Писарівка - 2,2 

млн. грн, с.Агрономічне - 2,6 млн. грн. та смт Стрижавка - 859,3 тис. грн. 

Сільськогосподарську діяльність на території району здійснюють                       

140 агроформування, в т.ч. приватних підприємств – 10, господарських  товариств – 33, 

фермерських господарств - 93, інших суб’єктів                 господарювання – 4. 

Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх форм власності в 

рослинництві є вирощування зернових культур (пшениця, ячмінь, кукурудза, ) і технічних 

культур (соняшник, соя, озимий ріпак), в тваринництві – виробництво м’яса і молока, 

яєць. 

Під урожай 2019 року посіяно 2359 га озимого ріпаку, 8934 га озимої пшениці та 

288га озимого ячменю, 357 га ярої пшениці, 1190 га ярого ячменю. З пізньої групи посіяно 

9472 га кукурудзи на зерно, 5968 га соняшнику, 2295 га сої. Вся посівна площа  по 

сільгосппідприємствах в цьому році складає складає 30,5 тис.га.  

Урожайність ріпаку склала 30ц/га, озимої пшениці 55ц/га, ярої пшениці 44ц/га, 

озимого ячменю 49ц/га, ярого ячменю 44ц/га. Урожайність соняшник у склала 32ц/га, сої 

21ц/га, кукурудзи на зерно 93 ц/га. 

Під урожай 2020 року посіяно 8600га озимих зернових та 1250га озимого ріпаку. На 

даний час посіви знаходяться в доброму та задовільному стані. 

Господарства, які утримують тваринницьку галузь, заготовили 9384 тонни силосу 

що складає 12,9 тонни на корову.  

За січень-грудень 2019року зменшилось проти відповідного періоду минулого року 

виробництво молока  на 7,0%, зменшилось виробництво яєць на 8,8%, вирощування м’яса 

збільшилось – на 34,8%, реалізація м’яса збільшилась на 36,4% 

На корову надоєно по 5622кг молока, що проти січня-грудня минулого року менше 

на 22кг, середньодобовий  приріст ВРХ склав 433грами,  що на  5  грами більше січня-

грудня 2018 року, свиней 337 грам, або на рівні січня-грудня минулого року, на курку-

несучку отримано по 259 штук  яєць, або на 18 штуки менше, ніж у відповідному періоді 

минулого року. 

На підтримку аграрного сектора району надійшло з державного бюджету коштів на 

суму 1,7 млн. грн. 

Отримали дотацію 330 громадянина Вінницького району, які займаються 

тваринництвом в індивідуальному господарстві на утримання 622 голів молодняка великої 

рогатої худоби в сумі 1010,9 тис. грн. 

За 2019 рік бюджетну дотацію за утримання корів молочного напрямку виплачено 

ПСП «Агрофірмі «Батьківщина» (смт Стрижавка) у сумі 90 тис. грн. та ТОВ 

«Михайлівське» (с. Михайлівка) – 453,6 тис. грн. 



Середньомісячна зарплата одного працівника в аграрному секторі району складає 

9022,0 грн. або на 15,1% зросла порівняно з відповідним періодом минулого року. 

В районі проводиться системна робота, спрямована на дотримання всіма 

суб»єктами господарювання державних гарантій в оплаті праці, посилення 

контролю за впровадженням заробітної плати, не нижче законодавчо встановленого 

рівня, легалізації заробітної плати та зайнятості. У ІІІ кварталі 2019 року в економіці 

району було зайнято 7929 осіб штатних працівників. Загальний фонд оплати праці 

штатних працівників –  202,7 млн. грн. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ квартал 2019 року 

становить 8522 грн. (по області – 9675 грн.). Розмір заробітної плати, порівняно з 

відповідним періодом минулого року збільшилась на 691  грн., або на 8,8%. 

Відповідно переліку суб’єктів господарювання, які підлягають статистичному 

спостереженню, згідно оперативних даних заборгованість із виплати заробітної плати 

станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка здійснюється 

завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, 

малозабезпечених, оскільки здебільшого представники саме цього прошарку населення 

потребують підтримки. 

Протягом 2019 року з державного та місцевого бюджетів профінансовано видатків 

на суму 210,972 млн. грн.  

Станом на 01.01.2020 року на обліку в управлінні перебуває 13410 одержувачів 

різних видів допомог, компенсацій та субсидій. 

За 2019 рік сім’ям з дітьми виплачено державної допомоги на суму 51891,50 тис. 

грн. 

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям одержують 298 сімей 

району, в яких виховуються 701 дитина, у тому числі 102 багатодітні сім'ї, в яких 

виховується 421 дитини. Середній розмір допомоги у багатодітній сім’ї становить 2881,25 

грн. 

За 2019 рік 1018 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виплачено 

допомоги на суму 24088,19 тис.грн. 

409 осіб отримали компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 

І та ІІ групи та особам, яким виповнилося 80 і більше років на загальну суму 1057,6 тис. 

грн. 

Субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг надано 

6716 сім’ям на суму 79,2 млн. грн.. 

Субсидію для придбання твердого палива та скрапленого газу виплачено готівкою 

501 сім'ї на суму 1681,2 тис.грн. 

Станом на 01.01.2020 року в управлінні перебуває на обліку 445 внутрішньо 

переміщених осіб, з них 191 - працездатного віку, 104 - дітей, 126 - пенсіонерів, 21 - осіб з 

інвалідністю.  

Проведена виплата щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 106 сім’ям на загальну суму 1891,04 тис.грн. 

Управління здійснює відшкодування за надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу, послуг зв’язку, за 

пільговий проїзд та санаторно-курортне лікування, забезпечення протезно – 

ортопедичними виробами та інших пільг, передбачених законодавством.  

Створено та підтримується в актуальному стані Єдиний державний автоматизований 

реєстр пільговиків району, до якого включено18595 осіб, які мають право на пільги. 



На сьогоднішній день забезпечено сто відсоткове наповнення Централізованого 

банку даних з проблем осіб з інвалідністю, в частині забезпечення осіб з інвалідністю 

засобами пересування і реабілітації. 

Питання забезпечення повного і всебічного захисту прав та інтересів 

військовослужбовців, учасників антитерористичної операції перебуває на постійному 

контролі в органах влади. 

Станом на 01.01.2020 р. на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги у районі перебуває 945 учасників АТО та 16 сімей 

військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у ході 

проведення антитерористичної операції в східних областях України.Управління 

щомісячно проводить відшкодування витрат підприємствам – надавачам цих послуг за 

надані пільги. 

За даними сільських та селищних рад на обліку для поліпшення житлових умов 

перебуває 36 учасників бойових дій учасників АТО. 

За рахунок районного бюджету надана:  

- щомісячна грошова допомога хворим з нирковою недостатністю для придбання 

медикаментів супроводу гемодіалізу-22 особам на суму 250,0 тис.грн.  

- щомісячна адресна грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок війни, які 

отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення - 25 особам на суму 231,8 

тис.грн. 

- щомісячна соціальна грошова допомога членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд -17 особам на суму 40,8 

тис.грн. 

- одноразова  матеріальна допомога учасникам АТО, які мають трьох і більше дітей 

віком до 18 років, а також дітей які навчаються у загальноосвініх, професійно-технічних 

та вищих навчальних закладах до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 

ними 23 років – 19 особам на загальну суму 106,7 тис.грн 

       Освітня стратегія району спрямована на забезпечення функціонування і 

розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості 

освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог 

суспільства, стану соціально – економічного розвитку , запитів громадян і потреб 

держави і району. 

У Вінницькому районі функціонує 25 закладів загальної середньої освіти, 12 

самостійних закладів  дошкільної  освіти  та  8  дошкільних підрозділів  у  складі  НВК  ( 

с. Медвідка, с. Вінницькі Хутори, с. Побережне, с. Степанівка, с. Оленівка,  с. Мізяківські 

Хутори, с. Великі Крушлинці, с. Широка Гребля).  

У закладах загальної середньої освіти району всіма видами харчування охоплено 

5 103 учнів (82 % від загальної кількості). 

За рахунок коштів районного бюджету забезпечені безкоштовним гарячим 

харчуванням 2224 учні 1-4 класів, 390 учнів 5-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, а також учнів із малозабезпечених сімей, 

переселенців та учасників АТО.   

Середня вартість харчування учнів пільгових категорій  (з урахуванням усіх 

складових) становить – 11 грн., дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

– 11 грн. Загалом середня вартість харчування становить – 11 грн. на день за одну дитину. 

У КЗ «Великокрушинецький НВК:ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» організовано бутербродну форму 

харчування. 

В загальному по закладах освіти району на організацію харчування учнів за рахунок 

районного бюджету за 2019 рік використано коштів  в сумі  3 858,112 тис. грн.     

У рамках соціального забезпечення та підтримки сімей з дітьми у 2019 році на 

оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій в санаторіях та літніх таборах за 

рахунок районного бюджету та за рахунок субвенції з бюджету м. Вінниці на 



оздоровлення дітей, які проживають в населених пунктах, прилеглих до полігону твердих 

побутових відходів сіл: Стадниця, Малі Крушлинці, Гавришівка, Сосонка виділено 

980,000 тис.грн. (150,000 тис. грн. – субвенція м. Вінниця; 830,000 тис. грн. кошти 

районного бюджету). Коштів використано на суму – 963,684 тис. грн. Відділом освіти 

Вінницької районної державної адміністрації в  ТОВ «ЛОСК «Маяк-ЛТД» оздоровлено 

198 дітей. 

На придбання  фототехніки, інтерактивної панелі, проекторів, ноутбуків,  

телевізорів, електроплит  для закладів загальної середньої освіти використано коштів на 

суму 1388,223 тис. грн. (за рахунок залишку освітньої субвенції використано коштів в 

сумі 977,405 тис. грн., за рахунок районного бюджету в сумі 314,378 тис. грн., за рахунок 

коштів сільських  і селищних рад в сумі 86,440 тис. грн., за рахунок коштів обласного 

бюджету в сумі 10,0 тис. грн.).  

На придбання фотоапарату та кольорового принтеру для відділу освіти ВРДА (ЦНІЗ 

закладів загальної середньої освіти Вінницького району) використано коштів на суму 

28,000 тис. грн. за рахунок районного бюджету. 

На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 

видатки розвитку використано за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 59,284 

тис. грн. 

Для забезпечення  якісної сучасної  та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»   закуплено дидактичного матеріалу на суму – 370,700 тис. грн., 

одномісних парт зі стільцями – 636,552 тис. грн., комп’ютерного обладнання - 518,000 тис. 

грн. 

Виготовлення та коригування  ПКД на суму 1 330,276 тис. грн.: 

- виготовлення ПКД на реконструкцію ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Писарівка, 

Вінницького району, Вінницької області (завершення будівництва) - 800,004 тис. грн. 

(300,004 - районний бюджет; 500,000 тис. грн. – субвенція Писарівської сільської ради); 

- коригування ПКД та експертизи по об’єкту «Реконструкція будівель навчально-

виховного закладу  ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей смт. Стрижавка» Вінницького району – 80,430 

тис. грн. ( районний бюджет); 

- виготовлення ПКД та проведення робіт по заміні вікон в Пултівецькій СЗШ І-ІІІ ст. 

– 449,842 тис. грн. (350,000 тис. грн. – районний бюджет; 99,842 тис. грн. - залишки 

освітньої субвенції). 

Здійснено реконструкцію та реставрацію закладів загальної середньої освіти на суму 

20 293,078 тис. грн.: 

-реконструкція покрівлі з влаштуванням скатного даху будівлі Вінницько-

Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ - 2 790,046 тис. грн. (1 833,596 тис. грн. - державний 

бюджет; 956,450 тис. грн. – районний бюджет); 

-реконструкція будівель навчально-виховного закладу  ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей смт. 

Стрижавка» Вінницького району на суму 17 503,032 тис. грн. ( за рахунок ДФРР - 

15 910,032 тис. грн.; за рахунок районного бюджету - 1 393,000 тис. грн.; за рахунок 

субвенції Стрижавської сільської ради - 200,000 тис. грн.); 

Здійснено капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти на суму  3 661,296 

тис. грн.: 

-капітальний ремонт будівлі Стадницької ЗОШ І-ІІ ст. із заміною покрівлі та 

утеплення фасадів  на суму 2 161,946 тис. грн. (1 670,995 тис. грн. - залишки освітньої 

субвенції; 490,951 тис. грн. - районний бюджет); 

-капітальний ремонт даху «Агрономічненської середньої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів»  на суму 1 499,350 тис. грн. (792,000 тис. грн. -  за рахунок  залишку освітньої 

субвенції з державного бюджету; 208,000 тис. грн. - державний бюджет; 499,350 тис. грн. - 

районний бюджет). 

В 2019 році завершено роботи по капітальному ремонту даху Малокрушлинецької 

СЗШ І-ІІІ ст. на суму 137,077 тис. грн. (залишки освітньої субвенції) та капітальному 



ремонту приміщень Степанівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ  на суму 61,280 тис. грн. 

(8,110 тис. грн. - державний бюджет; 53,170 тис. грн. - районний бюджет).  

Здійснено нове будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Ільківка на суму 573,697 тис. грн. - 

державний бюджет. 

Здійснено нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 

ігровими видами спорту на території Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 684,961тис. грн. 

(588,000 тис. грн. - державний бюджет; - за рахунок субвенції Стрижавської сільської ради 

- 96,961 тис. грн.) 

На підвіз учнів, дітей та вихованців до загальноосвітніх навчальних закладів освіти 

та у зворотному напрямку за рахунок районного бюджету використано коштів на суму  - 

163,804 тис.  грн.  

Відшкодування витрат педагогічним працівникам за підвезення до місця роботи та у 

зворотньому напрямку у селах та селищах Вінницького району за рахунок районного 

бюджету використано коштів на суму – 493,014 тис. грн.  (витрати на підвезення до місця 

роботи та у зворотньому напрямку відшкодовано 205-ти педагогічним працівникам).  

На виплату стипендій обдарованим дітям за особливі досягнення в галузі науки, 

освіти, мистецтва, спорту та громадську активність – 198,374 тис. грн.          

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку використано коштів 10,860 тис. грн. 

(допомогу виплачено 6-м дітям в розмірі 1810 грн.). 

Для організації спортивно-масової роботи в районі використовується 15 спортивних 

залів, 9 спортивних кімнат, 26 футбольних полів,  24 спортивних майданчики, з них 3 зі 

стандартним тренажерним обладнанням та 2 з синтетичним покриттям, один стрілецький 

тир.  

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  

використано коштів на суму – 26,118  тис. грн. (19,398 тис. грн. – на придбання матеріалів, 

обладнання та інвентарю, а також 6,720 тис. грн. -  на оплату послуг суддям та 

обслуговуючому персоналу  для проведення змагань). На проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  використано коштів на суму 

– 24,468  тис. грн. (16,228 тис. грн. – на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю та  

8,240 тис. грн. – на оплату послуг суддям та обслуговуючому персоналу  для проведення 

змагань). 

Головним  завданням лікувально – профілактичних закладів охорони здоров»я 

району є забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення 

захворювань.  

Вінницька ЦРКЛ за даними ЦСУ обслуговує населення 80296 чол. 
Крім того надає медичну допомогу населенню 3-ох сіл Тиврівського району, які ввійшли 

до складу Лука Мелешківської ОТГ (+1243) та 3-ох сіл Літинського району, які ввійшли 

до складу Якушинецької ОТГ (+3105). Також відповідно до наказів Департаменту охорони 

здоров`я Вінницької ОДА від 16.01.2019 року №120 та від 06.02.2019 року №247 згідно 

прописаного маршруту пацієнтів у Вінницьку ЦРКЛ транспортуються пацієнти для 

надання екстреної та невідкладної медичної допомоги з 20 сіл Липовецького району, 2-ох 

сіл Жмеринського району та пацієнти з Тиврівського району. Також госпіталізуються діти 

з соматичною патологією зони обслуговування Турбівського ППБ. 
Розвинена мережа допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів: кабінет 

функціональної діагностики, УЗД, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЛФК, клініко-

діагностична лабораторія, серологічна лабораторія, рентгенологічний та ендоскопічний 

кабінети. Населення Вінницького району забезпечене стоматологічною допомогою: лікар-

стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-терапевт, госпрозрахункове зубопротезне відділення. 
Приміщення поліклініки розраховане на 415 відвідувань в зміну. 

         Лікарський прийом ведеться в поліклінічному відділенні №1, яке розміщене в 

головному корпусі лікарні та поліклінічному відділенню №2 в смт Вороновиця. 



Станом на 01.01.2020 року ліжковий фонд складає - 298 стаціонарних ліжок. 

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 37,1 на 10 тис. населення. У складі 

лікарні функціонує 14 відділень (в т.ч. 1 хірургічне відділення та 4 терапевтичних 

відділення на 41 ліжко у сільській місцевості в с. Писарівка, Міз.Хутора, Лука - 

Мелешківська та смт. Вороновиця). 
За   2019 рік проведені заходи по оптимізації мережі Вінницької ЦРКЛ. 

Станом на 01 січня 2019 року було скорочено 2 ліжка для патології вагітних 

гінекологічного відділення. 
Постійно здійснюється аналіз завантаження ліжок стаціонарних відділень, 

ефективність їх роботи та аналізується функція посади лікарів поліклінічного відділення. 

Особлива увага буде приділяється аналізуванню роботи терапевтичних відділень в с. Лука 

Мелешківська, с. Писарівка та с. Мізяківські Хутора. На даний час іде підготовка 

документації по оптимізації ліжкового фонду та штатних посад. 

Станом на 01.01.2020 року на обліку у лікря-ендокринолога знаходиться 370 

пацієнтів з цукровим діабетом, який потребує інсулінотерапії (в тому числі 25 дітей). 

Протягом 2019 року було виділено коштів з державного бюджету 1884,2 тис. грн., з 

місцевого – 398,0 тис. грн., від ОТГ – 106,3 тис. грн.. 
Проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази лікарні. 

Завершено роботи по реконструкції будівлі головного корпусу ВЦРКЛ в частині 

прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих хворих на суму 1 967,1 тис.грн. 
Проводиться капітальний ремонт пологового відділення (профінансовано 2 831,813 

тис. грн.. залишок фінансування 484,586 тис. грн..). Капітальний ремонт (утеплення стін 

та заміна покрівлі) будівлі ВЦРКЛ (ІІ черга) - профінансовано 2 513,550 тис. грн.. залишок 

фінансування 494,449 тис. грн... 
На даний час у Вінницькій ЦРКЛ активно впроваджується медична інформаційна 

система (МІС).  

В 2019 році також відбулося поповнення комп`ютерною технікою та програмним 

забезпеченням для роботи в медичній інформаційній системі. На даний час закуплено 21 

комп`ютер, 22 багатофукціональних пристрої, 23 UPS та програмне забезпечення на 13 

місць. До кінця року заплановано запустити ще 12 автоматизованих робочих місць. 

Відповідно Урядової програми «Безкоштовна діагностика» у Вінницькій ЦРКЛ на 

даний час забезпечено 23 автоматизованих робочих місця (АМР): лабораторія ВЦРКЛ та 

смт Вороновиця - 2, рентгенологічна служба ВЦРКЛ та смт Вороновиця - 4, 

ендоскопічний кабінет - 1, хірургічна служба - 7, акушерсько-гінекологічна служба - 5, 

УЗД кабінет - 2, функціональна діагностика - 1.  

В цілому в  поліклінічному відділенні працює 45 автоматизованих робочих місця. В 

стаціонарних відділеннях ( в тому числі відділення екстреної невідкладної допомоги) 

працює 30 АРМ . 

 Інтернет мережа та програмне забезпечення в даних кабінетах є в наявності. 

14.11.2019 року відбулася реєстрація закладу в електронній системі охорони 

здоров`я. 08.01.2020 року проведено реєстрацію підрозділів закладу та станом на 

16.01.2020 року відбівається реєстрація  лікарів та отримання ними КЕП. 

Бюджет  КНП «Вінницька центральна клінічна лікарня» на 2019 рік складає – 

57 837,498 тис. грн., в тому числі на заробітну плату – 36 802,301 тис. грн., нарахування на 

оплату праці – 7 816,156 тис. грн., медикаменти – 12457,793 тис. грн., харчування – 

1 887,890 тис. грн., енергоносії – 4 458,329 тис. грн. 
Станом на 01.01.2020 року заклад профінансовано на 99,98%. 
Заклад в лютому 2019 року отримав ліцензію на медичну практику та ліцензію на 

наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. В 2017 році пройдено 

акредитацію та отримано підтвердження вищої акредитаційної категорії. Акредитація 

проводиться відповідно наказу МОЗ України від 20.12.2013 р. № 1116, згідно якого заклад 

перед проведенням акредитації отримав сертифікат про відповідність системи управління 

якістю, впровадженої у закладі, яка відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ 



ІSО 9001:2015. В 2015, 2016, 2018 та 2019  роках було проведено наглядові аудити 

представниками стандартметрологї та зроблено висновки, що заклад продовжує 

відповідати ДСТУ ІSО 9001:2015 Системи управління якістю. 
У закладі, для приведення у відповідність до табелю оснащення відповідним 

медичним обладнанням, постійно проводяться закупівля відповідної апаратури та 

інструментів.  

За 2019 рік було придбано: 

- Електрокардіограф Міdas 6/12 – 28,9 тис. грн. (за кошти зі спеціального рахунку 

Вінницької ЦРКЛ); 

- Стерилізатор паровий М1 – 170,0 тис. грн. 

- Напівавтоматичний двоканальний коагулометр – 78,0 тис. грн.. 

- Візок для перевезення пацієнтів «Modern» - 8,623 тис. грн. 

- Візок медичний з регулюванням висоти для перевезення пацієнтів – 17,525 тис. грн..  

- Запасні частини для ендоскопічної системи – 32,0 тис. грн.. 

- Електрокоагулятор високочастотний зварювальний – 85,0 тис. грн.. 

- Холтерівська система ЕКГ – 66 тис. грн.. 

- Апарат високочастотний електрохірургічний «ЕХВА-200» – 36,0 тис. грн.. 

- Кольпоском МК-200 – 142,2 тис. грн.. 

- Візок для перевезення пацієнтів зі знімними ношами 2 шт. – 12,4 тис. грн.. 

- Автомобіль Сітроен – 329,550 тис. грн. 

- ЕКГ «Мідас» - 6/12 – 19,5 тис. грн.. 

 

До складу районного центру первинної медико-санітарної допомоги увійшли 

структурні підрозділи: 

- 13 амбулаторій ЗПСМ; 

- 26 ФАПів. 

За  2019 рік видатки ЦПМСД на: 
-наркотичні засоби та безкоштовні ліки видатки становили 200021,00 грн. 
Видатки по КПК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» - 

1923728,00 грн. 
Туберкулін – 53885,00 грн. 

Орфанні захворювання – 1186952,00 грн. 

Безоплатне та пільгове забезпечення населення лікарськими засобами за рецептами 

лікарів – 682891,00 грн. 

За 2019 рік  закуплено: 
-меблів на суму 568369,8 грн. 
-матеріалів та реактивів для лабораторних досліджень та вироби медичного 

призначення на суму 75,0 тис.грн. 
В лабораторію закуплено медичного та лабораторного обладнання на суму 543390 

грн. Проведено поточний ремонт Сосонської АЗПСМ на 203 тис.грн. Загальна вартість 

закупленої оргтехніки склала 207,7 тис.грн. 

Проведено поточний ремонт приміщення Вінницької (сільської) АЗПСМ, яка 

обслуговує жителів с.Агрономічне, Бохоники, Горбанівка, Ільківка, Майдан, Ксаверівка, 

Зарванці. В амбулаторії працює 8 сімейних лікарів. Закуплено нові меблі, частково 

оновлено оргтехніку. Відремонтовано та закуплено меблі в палату денного стаціонару при 

Вінницькій (сільській) АЗПСМ, де пацієнти можуть отримати внутрішньовенні вливання, 

ін’єкції під наглядом свого сімейного лікаря. Така стаціонарно замінна допомога дає 

можливість надавати необхідну медичну допомогу без цілодобового перебування пацієнта 

в стаціонарі. В цьому ж приміщенні в вихідні та святкові дні функціонує пункт надання 

невідкладної допомоги жителям району. Для покращення якості проведення 

профілактичних оглядів дітям та ефективної діагностики захворювань було закуплено 

ЕКГ апарат, який призначений для обстеження дітей з періоду новонародженості також 

пікфлуометри, пульсоксиметри, глюкометри, яким забезпечили кожен кабінет сімейного 



лікаря. Загалом обладнання для АЗПСМ було закуплено на суму близько 92 тис.грн. На 

ремонт приміщення витрачено більш ніж 150 тис.грн.. фінансування здійснено за рахунок 

власних коштів. 

На І поверсі адміністративної будівлі розпочала свою роботу клініко - діагностична 

лабораторія КНП « Вінницький районний медичний ЦПМСД», в якій за направленням від 

сімейного лікаря виконують такі обстеження: загальний аналіз крові, загальний аналіз 

сечі, цукор крові, загальний холестерин, також можуть бути проведені швидкі тести на 

СНІД, Гепатит В, С, тропоніни. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням: 

гематологічним аналізатором, біохімічним аналізатором, необхідною кількістю 

мікроскопів, та спеціальними лабораторними меблями, а досвідчений персонал якісно і 

швидко проведе всі необхідні обстеження. Всього оснащення лабораторії закуплено на 

суму 511,5 тис.грн. за рахунок власних коштів. 

Відремонтовано частину приміщення І поверху адміністративного корпусу КНП 

«Вінницький районний медичний ЦПМСД». Вартість ремонту приміщення включно з 

лабораторією скала понад 800 тис грн. виділених з районного бюджету. 4 кабінети 

укомплектовано новими меблями, комп’ютерною та оргтехнікою. Загальна вартість 

обладнання склала більше 250 тис.грн. фінансування здійснювалось за кошти власних 

надходжень. 

 49 сімейних лікарів Вінницького районного медичного центру ПМСД уклали 

63481 договорів з пацієнтами на медичне обслуговування, що складає 88,9 %. 

У 2019 році проведено ремонт фельдшерського пункту села Медвеже Вушко та 

Мізяківсько-Хутірської АЗПСМ. Також здійснено закупівля меблів для сімейних лікарів 

Стрижавської АЗПСМ. 

 Протягом 2019 року районною державною адміністрацією багато уваги 

приділялось збереженню та розвитку національної культури, культурних звичаїв, 

традицій та обрядів, активізації роботи закладів культури. 

 В районі працює 82 заклади культури системи Міністерства культури України.  

- 42 клубних установ та 1 центр культури  та дозвілля Якушинецької сільської 

ради в с.Якушинці ( 3 філії центру культури та дозвілля в селах Майдан, Зарванці та 

Ксаверівка) 

- центральна районна бібліотека та 25 бібліотек-філій централізованої 

бібліотечної системи. Поряд з цим 6 бібліотек Якушинецької, Сокиринецької та Лука-

Мелешківської об’єднаних територіальних громад працюють, як самостійні бібліотеки. 

- 4 мистецьких навчальних заклади. 

- 3 музейних заклади.  

Протягом 2019 року відділом культури і туризму проведено відповідну роботу по 

забезпеченню діяльності мережі закладів культури, зміцненню та раціональному 

використанню матеріально-технічної бази, проведенню ремонтів їх приміщень. 

Так, за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських та селищних рад, 

спонсорських коштів проведено ремонти приміщень 22 сільських (селищних) будинків 

культури і клубів.  

          Загальна вартість виконаних ремонтних робіт клубних установ за рахунок коштів 

районного бюджету, бюджетів сільських, селищних рад та спонсорських коштів становить 

5466,6 тис. грн.: 

- капітальний ремонт системи електропостачання кімнат гурткової роботи 

Стрижавського селищного будинку культури, виконано роботи на суму – 87,3 тис.грн. 

- поточний ремонт приміщення та прилеглої території Бохоницького сільського 

будинку культури, виконано роботи на суму – 61,6 тис.грн. 

- поточний ремонт фасаду, сцени та приміщень Агрономічного сільського будинку 

культури, виконано роботи на суму – 226,4 тис.грн. 

- поточний ремонт приміщення, встановлення вікон та дверей, виконано роботи на 

суму – 81,7 тис.грн. 



- капітальний ремонт приміщення Стадницького сільського будинку культури, 

виконано роботи на суму – 400,0тис.грн. 

- поточний ремонт кімнат гурткової роботи та перекриття даху Побережненського 

сільського будинку культури, виконано роботи на суму – 71,0 тис.грн. 

- поточний ремонт кімнати гурткової роботи та частковий ремонт даху 

Степанівського сільського будинку культури, виконано роботи на суму – 103,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт з заміни покрівлі та ремонту фойє Сосонського сільського 

будинку культури, виконано роботи на суму – 1106,8. тис.грн.  

-  поточний ремонт 2 закладів культури Якушинецької ОТГ виконано роботи на 

загальну суму – 3048,0 тис.грн. 

- поточні ремонти закладів культури Вороновицької ОТГ в т.ч.: підвального 

приміщення Вороновицького селищного будинку культури, виконано роботи на суму – 

8,6 тис.грн. та поточний ремонт приміщення кімнати гурткової роботи Комарівського 

сільського клубу, виконано роботи на суму – 16,0 тис.грн. 

Протягом звітного року завершено роботи по ліквідації аварійності та відновлено 

роботу Некрасовського сільського будинку культури, відкрито Махнівський сільський 

клуб. 

Відповідну роботу проведено протягом року по зміцненню матеріально-технічної 

бази закладів культури. 

За рахунок коштів державного бюджету, районного бюджету, бюджетів сільських 

та селищних рад,  спонсорських коштів за звітний період було придбано музичних 

інструментів, звукопідсилюючої   апаратури, сценічних костюмів, меблів, інших 

технічних засобів, обладнання та інвентаря на загальну суму 2834,4 тис. грн. в тому числі 

103,0 тис.грн. – кошти державного бюджету, 2561,5 тис. грн. – бюджетних коштів та 78,9 

тис. грн. – спонсорські кошти. 

Загальна сума видатків на зміцнення матеріально-технічної бази, проведення 

ремонтних робіт закладів культури  клубного типу складає 8301,0 тис. грн. 

Для оновлення книжкового фонду бібліотек-філій централізованої бібліотечної 

системи придбано нової  літератури на суму 215,3 тис. грн. 

Протягом звітного року в клубних установах було організовано та проведено 4032 

ряд культурно – мистецьких та дозвіллєвих заходів, які відвідали понад 250,8 

тис.глядачів.  

Аматорські творчі колективи району прийняли участь та гідно представили район в 

Міжнародних,  Всеукраїнських  та обласних культурно-мистецьких заходах, фестивалях, 

конкурсах. Так, зокрема зразковий аматорський хореографічний колектив «Вихиляси» 

Сосонського сільського будинку культури приймали участь в Міжнародному 

багатожанровий конкурс «Super star – 2019» (м.Яремче Івано-Франківська область), 

народний аматорський фольклорний гурт «Подільські музики» Вінницького районного 

будинку культури приймали участь в 25 ювілейній Міжнародній туристичній виставці 

UITT 2019 «Україна – Подорожі та Туризм» (м.Київ), зразковий аматорський 

хореографічний колектив «Сонечко» Агрономічного сільського будинку культури 

приймали участь в Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та молодіжної творчості 

«Празький зорепад 2019» (м.Прага, Республіка Чехія). 

У 2019 році у Вінницькому районі проведено ряд природоохоронних заходів – це 

очищення водоймища ставу «Гонтовий» та капітальний ремонт гідроспоруди ставу 

«Панський» в селі Стадниця, на що використано 1,2 млн. грн. коштів, які надійшли від 

екологічного податку. 

За кошти обласного природоохоронного фонду продовжувалися роботи по 

реконструкції каналізації в селі Агрономічне, на що витрачено 1,2 млн. грн. обласного 

бюджету та 97,7 тис. грн. – сільського на коригування проєктно-кошторисної 

документації для ліквідації негативних наслідків, які виникли під час виконання основних 

робіт (трапився обвал ґрунту). 



Планується продовження робіт по будівництву каналізації в смт Стрижавка, для 

цього відкориговано проєктно-кошторисну документацію на суму 171,3 тис. грн. та 

подано заявку на фінансування з обласного природоохоронного фонду у 2020 році.  

У 2019 році відповідно до районної Програми охорони навколишнього природного 

середовища у Вінницькому районі на 2017-2020 роки здійснено заходи по ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ в селах Мізяківські Хутори, Сосонка  та захоронено 1096 м3  

побутових відходів, на що використано 150,0 тис. грн. з районного бюджету. 

Вивіз ТПВ на території району здійснює  4 підприємства КУП «ЕкоВін», ФОП «Кулик 

В.В.», КП «Надія», КП «Турбота». Здійснюється реалізація заходів проекту “Зелена 

школа”  в  навчальних закладах району. Впроваджено роздільне збирання сміття  в 15 

територіальних громадах району.  

Сільськими радами придбано 40 контейнерів для твердих побутових відходів на суму 

367,6 тис. грн., в тому числі Бохоницькою сільською радою за кошти обласного 

природоохоронного фонду. 

З метою захисту населення і території району від можливих надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру створена та функціонує Вінницька 

районна  ланка обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту.  

У 2019 році проведено 7 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто  7 питань. 

Підготовка та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях протягом року 

здійснювалась по двох напрямках: 

- підготовка працюючого населення – за місцем роботи та в Навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області; 

- підготовка непрацюючого населення – в системі консультаційних пунктів з 

цивільного захисту при органах місцевого самоврядування. 

Діти шкільного та дошкільного віку отримували підготовку  під час  проведення 

«Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчально-виховних закладах та «Дня цивільного 

захисту» в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Практична підготовка  органів управління та сил цивільного захисту району діям у 

надзвичайних ситуаціях здійснювалась під час проведення  1-го районного штабного 

тренування та 14-ти спеціальних об’єктових навчань на підприємствах району. 

В 2019 році успішно виконані завдання щодо комплектування Збройних сил України та 

інших військових формувань сектору оборони з числа призовників та 

військовозобов’язаних району. 

План призову громадян України на строкову військову службу у звітному періоді 2019 

року виконано на 100%. При плані - 60 чоловік, фактично призвано з району 60 юнаків.  

План відбору громадян України на військову службу за контрактом у звітному періоді 

2019 виконано на 102%. При плані – 85 чоловік, фактично відібрано 87 осіб. 

Протягом 2019 року було призвано на строкову службу 3 особи  з числа офіцерів запасу 

(план – 10 чоловіки, що складає 30%). 

За 2019 рік 256 осіб, які  не досягли  60 років, були поновлені на військовому обліку. 

Проводились  заходи всебічного забезпечення функціонування пунктів управління 

територіальною обороною. Пункти управління, основний і запасний, готові до роботи. 

 Практична підготовка підрозділів та штабу територіальної оборони здійснювалась 

під час 4-ого командно-штабного тренування, 2-х спільно штабних тренувань, 16-ти занять 

за окремим планом бойової підготовки. 

 Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, що Вінницький район відчуває позитивні 

наслідки реформ, що проводяться в державі Урядом за підтримки Президента України, які 

спрямовані на підвищення рівня життєзабезпечення населення, якості надання послуг, 

руху країни до Європейських стандартів, а також подякувати всім, хто допомагав і буде 

допомагати нам досягати поставлених цілей для покращення добробуту громади району. 


