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Публічний звіт заступника голови Козятинської районної державної 

адміністрації  Булавського Ігоря Олександровича за 2019 рік 

 
Шановна громадо, члени колегії, шановні гості та запрошені! 

 

На виконання Закону України «Про державну службу», згідно з Типовим 

порядком проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, з 

метою належного інформування громадськості про діяльність Козятинської 

районної державної адміністрації, до Вашої уваги надається звіт про проведену 

роботу у 2019 році, який був оприлюднений на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації та облдержадміністрації. 

Підводячи підсумки за 2019 рік слід зазначити, що районною державною 

адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування, місцевими 

органами виконавчої влади, установами і організаціями, громадськими 

об’єднаннями проводилася цілеспрямована робота для забезпечення зростання 

економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського 

комплексу району. 

В 2019 році структура Козятинської райдержадміністрації складалась з 

апарату, куди входило 5 відділів та 3 сектори і 12 самостійних структурних 

підрозділів,  з них  3  управління,  3 відділи,  5 секторів та  служба у справах 

дітей. Керівництво райдержадміністрацією, здійснювалось головою 

райдержадміністрації (до листопада), заступником голови райдержадміністрації 

та керівником апарату.  

    Для забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності 

населення району, в полі зору районної державної адміністрації, систематично 

знаходяться питання забезпечення громадської безпеки, територіальної 

оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

Громадська безпека. 

  Протягом 2019 року працівниками Козятинського відділення поліції 

проводилась робота, спрямована на профілактику адміністративних та 

кримінальних правопорушень, виявлення фактів незаконного обігу наркотиків, 

вогнепальної зброї та боєприпасів,  неповнолітньої злочинності та недопущення 

будь-яких правопорушень на особливо важливих об’єктах Козятинського 

району.  

Протягом 12 місяців 2019 року Козятинським  відділенням поліції 

зареєстровано – 9024 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події. В ході службової діяльності виявлено 75 кримінальних 

правопорушень, особисто розкрито 75. По адміністративному законодавству 

складено 1647 адміністративних протоколи.   

За звітний період на території обслуговування для забезпечення охорони 

громадської безпеки були задіяні 436 працівників відділу поліції, члени 

громадських формувань та 4 пересувні мобільні групи. Було здійснено 1289 

прийомів громадян, проведено 83 загальних виступів профілактичного 

характеру на загальних зборах громади сіл Козятинського району.  
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Налагоджена співпраця з райвійськкоматом, результатом якої є 

виконання поставлених завдань щодо призову громадян України на строкову 

військову службу та за контрактом.  

 У квітні-червні та жовтні-грудні 2019 року проводився призов на 

строкову військову службу громадян України. Наряд по Козятинщині щодо 

призову до лав ЗС України та інших військових формувань складав 77 чоловік. 

Призвано і відправлено у війська 80 чоловік.  

Територіальна оборона. 

Система територіальної оборони Козятинського району була створена в 

2015 році.  

Згідно плану підготовки протягом 2019 року  з особовим складом штабу  

територіальної оборони проводились  щомісячні заняття, 2 навчальні збори, 6 

штабних тренувань.  

На виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної 

адміністрації від 27 червня 2019 року №476 в період з 12 по 18 серпня 2019 

року на базі фондів КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Глуховецької селищної ради проведено командно-штабне навчання з 

управлінням окремого батальйону територіальної оборони.  

В ході  навчання з особовим складом проведені заняття з вогневої 

підготовки, тактичної підготовки в польових умовах та в умовах населеного 

пункту, підйому по тривозі, відпрацьовані питання тилового, речового, 

продовольчого забезпечення, організації проживання, харчування. Вирішені 

питання забезпечення місця дислокації батальйону тепло, водо, 

електропостачанням, зв’язком. 

Запобігання виникненню та подолання наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

В протягом 2019 року проведено 11 засідань районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було розглянуто 

18 питань. На виконання заходів з попередження та ліквідації НС з резервного 

фонду районного бюджету виділено коштів в сумі понад 280 тис. грн. 

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту області на 2019 

рік, 4 вересня проведено командно-штабне навчання з органами управління 

Козятинської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту.  

Було відпрацьовано питання організації переведення цивільного захисту 

району з мирного на особливий період. Основною метою навчань було 

поглиблення знань, набуття практичних умінь і навичок та відпрацювання 

взаємодії між службами. 

До проведення командно-штабних навчань залучався керівний склад 

органів управління цивільного захисту, районна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби 

цивільного захисту району, сили і засоби районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, структурні 

підрозділи райдержадміністрації. Департаментом цивільного захисту ОДА 

відмічено, що районна державна адміністрація володіє достатнім потенціалом 
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щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та діям в умовах особливого 

періоду.  

Зростання конкурентоспроможності економіки району. 

Зростання конкурентоспроможності економіки району залежить від 

виконання програми економічного і соціального розвитку району, поліпшення 

розвитку сільських територій та наповнення місцевих бюджетів.  

Виконання бюджету. 

До зведеного бюджету Козятинського району за 2019 рік по загальному 

фонду з врахуванням дотацій та субвенцій надійшло 402,4 млн. грн., або 99,0% 

до річного уточненого плану. До плану 100,0% отримано базову, додаткову 

дотації на освіту та охорону здоров’я, освітню, медичну субвенції. 

Недоотримано 2,0 млн. грн.. субвенції на соціальний захист населення у зв’язку 

з відсутністю у її потребі та повернуто 0,9 млн. грн. субвенцій до місцевих 

бюджетів по охороні здоров’я, культурі, освіті із-за не освоєння її установами 

та сільськими радами. 

Власних доходів загального фонду бюджету району  отримано  142,2 млн. 

грн., виконання забезпечено на 114,5% до уточненого річного плану. Порівняно 

з 2018 роком  їх одержано на 22,3 млн. грн. більше, або більше на 18,5 %. 

1. Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі 79,0 млн. 

грн., виконання забезпечено на 114,6% до уточненої річної суми. Відповідно до 

минулого року  його отримано більше на 14,5 млн. грн., або на 22,4%. 

2. Податку на майно в частині плати за землю отримано в сумі 17,6 млн. 

грн., виконання забезпечено на 121,2% до уточненого річного призначення. 

Відповідно до минулого року одержано на 4,1 млн. грн. більше, або на 23,3%.   

3. Єдиного податку за 2019р. одержано в сумі 29,6 млн. грн., виконання 

забезпечено на 108,2% до уточненого річного плану. Порівняно з 2018 роком    

отримано на 1,5 млн. грн. більше, або на 5,3%. 

4. Внутрішніх податків на товари та послуги (а саме акцизного податку)  

надійшло 9,4 млн. грн., виконання забезпечено на 111,2% до уточненого 

річного плану. Порівняно з 2018 роком    отримано на 1,1 млн. грн. більше, або 

на 13,3%. 

За звітний період виконання дохідної частини по власних надходженнях 

загального фонду бюджету району до показників затверджених місцевими 

радами із 33 бюджетів забезпечили всі 33. 

З місцевих бюджетів Козятинського району за 2019 рік здійснено 414,1 

млн. витрат  і порівняно з 2018 роком їх обсяг зменшився на 94,4 млн. грн. або 

на 18,6% внаслідок переходу на монетизацію виплати субсидій населенню.  

Заборгованість по місцевих бюджетах району станом на 01 січня 2020 

року повністю відсутня. 

Заробітна плата працівникам бюджетної сфери району з місцевих 

бюджетів за 2019 рік виплачена в повному обсязі.  

ProZorro 

 Протягом 2019 року в Козятинському районі бюджетними установами з 

використанням системи ProZorro проведено 198 електронних закупівель, 

вартість яких становить  близько 39,5 млн.грн., економія коштів становить 0,9 

млн.грн. 
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            Загалом за 2019 рік проведено 154 допорогових закупівель, економія 

коштів по допорогових закупівлях склала 1,6% від загальної кількості 

закупівель. 

            Тендерних закупівель проведено 44, економія коштів становить 6% від 

загальної кількості закупівель. 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

Важливу роль у формуванні бюджету району відіграє також стан розвитку 

малого підприємництва району.  

Станом на 1 січня 2020 року на території Козятинського району 

зареєстровано 1491 діючих суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 400 

юридичних та 1091 фізичних осіб-підприємців. 

 Протягом 2019 року було знято з обліку 62 фізичних осіб та 

зареєстровано 25 юридичних осіб на спрощеній формі оподаткування. 

Надходження до місцевого бюджету у 2019 році від суб’єктів малого 

підприємництва склали 154,2 млн.грн., що на 27,3 млн.грн. більше, ніж у 2018 

році. Надходження до бюджетів усіх рівнів за 2019 рік від суб’єктів малого 

підприємництва склали 290,2 млн.грн., що на 56,4 млн.грн. більше, ніж у 2018 

році. 

 Протягом 2019 року суб’єктів малого і середнього підприємництва на 

єдиному податку зареєстровано 677 осіб, з них 62 юридичних осіб і 615 

фізичних осіб. Порівняно з 2018 роком в 2019 році зареєстровано 8 нових 

юридичних осіб та припинили діяльність 489 фізичних осіб. Сума надходжень 

єдиного податку за 2019 рік склала 11,2 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. більше ніж 

за минулий період. 

Спрощення адміністративних процедур. 

Для створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних 

послуг в Козятинській районній державній адміністрації функціонує СНАП 

(сектор з питань надання адміністративних послуг).  В 2019 році через  сектор 

надано 12780 адміністративних послуг, в тому числі 2689 консультацій та 5400 

он-лайн послуг. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 

28 грудня 2018 року № 350 через СНАП надається 94 послуги структурними 

підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади України. 

За 2019 рік до місцевих бюджетів за надання адміністративних послуг 

було перераховано близько 200 тис. грн. 

Агропромисловий  комплекс являється основою економіки району. В цій 

сфері працює 140 суб’єктів господарської діяльності, в обробітку яких  

знаходиться  76 тис. га ріллі.  

Структура валового виробництва сільського господарства: рослинництво – 

92%; тваринництво – 8% . 

            80 відсотків, або 4,6 млрд. грн. виробництва валової продукції району 

належить аграрному сектору. У 2019 році сільськогосподарські підприємства 

району отримали валовий збір зернових культур 240,4 тис. тонн із площі 33,5 

тис. га при урожайності 71,7 ц/га. 
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 У 2019 році із площі 2,7 тис. га накопано 119,3 тис. тонн цукрового 

буряка, при середній урожайності 445,5 ц/га. Переробку цукрового буряка 

району здійснював Юзефо-Миколаївський цукровий завод. 

 Що стосується розвитку орендних відносин, то за 2019 рік 

агроформуваннями Козятинського району повністю проведено розрахунки за 

оренду – за землю пайового фонду нараховано та виплачено – 114 млн. 418 

тис.грн.      

На протязі 2019 року в сільськогосподарських підприємствах працювало 

1560 чоловік, що на 17% менше в порівнянні 2018 роком.                                                      

 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 11 

місяців 2019 року складає 8187,4 грн., що на 16,8% більше проти 2018 року. 

Заборгованості із виплати заробітної плати немає. 

  Промисловість 

Основними підприємствами, що виробляють промислову продукцію в 

регіоні залишаються Жежелівський кар’єр, ТОВ АКВ «Українське каолінове 

товариство», Глуховецький каоліновий комбінат, ТзОВ «Юзефо-Миколаївська 

АПК». Обсяг реалізованої промислової продукції в 2019 році по Козятинському 

району становить  біля 930 млн.грн., або 1,1% до всієї реалізованої продукції 

області, що становить 22,7 тис.грн. на 1 особу. 

 Торгівля 

            Станом на 01.01.2020 року в районі працює 192 підприємства роздрібної 

торгівлі, з них: 131 одиниць змішані, 33 – продуктові та 28 – непродовольчі. 

            Оптовий оборот очікується  – 36,0 млн.грн., що складає 108,1% до 

минулого року. 

            Роздрібний товарооборот очікується – 62,3 млн.грн., що складає 454,7% 

до 2018 року. 

Енергозбереження та використання альтернативних  і 

відновлюваних джерел енергії. 

З метою зменшення обсягів споживаних енергоресурсів у 2019 році 

завершені роботи з утеплення фасадів, перекриття та капітального ремонту 

даху дошкільного відділення Вернигородоцького ЗНВК. Відповідно до 

кошторису вартість виконаних робіт склала 652 тис.грн. 

            В навчальних закладах освіти у 2019 році було проведено заміну 

дерев’яних вікон на енергозберігаючі в кількості 18 од. на суму 118,4 тис.грн. 

            1 березня 2019 року офіційно розпочала роботу перша у Козятинському 

районі сонячна електростанція «Іванківці», котра розміщена на земельній 

ділянці площею 3,0 га в с. Іванківці. Потужність сонячної ЕС становить 1,35 

МВт, обсяг інвестицій – 33,0 млн.грн, частка обладнання українського 

виробництва становить – 22%,  створено  4 робочих  місця. 

            У березні 2019 року були проведені громадські слухання з питання 

забудови земельної ділянки, а саме – розміщення об’єкта альтернативної 

електрогенерації (сонячної електростанції), із площею проектування 8 га, 

потужністю 8 МВт поблизу с. Пляхова. На сьогоднішній день підготовлено 

земельну ділянку. Завершено розроблення та погодження необхідної проектної 

документації. Повідомлення про початок будівельних робіт вже подано. В 

лютому-березні 2020 планується початок монтажних робіт. 
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            28 листопада 2019 року офіційно запрацювала біогазова станція ТОВ 

«Юзефо-Миколаївська біогазова компанія» потужністю 3мВт. З 1 тони 

сировини планується отримувати 100-140 м. куб. біогазу, з якого в свою чергу 

генеруватимуть 3 мВт-год електричної та аналогічну кількість теплової енергії. 

Вироблену електроенергію планується постачати у загальну мережу за 

«зеленим» тарифом. 

            Інвестиційний розвиток 
            Ще одним напрямком розвитку економіки району є проведення 

цілеспрямованої політики в напрямку залучення як державних, так і приватних, 

вітчизняних та  іноземних інвестицій.  

            За 2019 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно понад 530 млн.грн. 

            В сільськогосподарську галузь інвестовано близько 320 млн.грн. 

            Найбільшими інвестиційними в 2019 році були проекти: 

            - ТОВ «Він-Агро-Експорт» в с. Махаринці, потужністю близько 65 тис. 

тонн, вартістю 12-13 млн. дол. В жовтні 2018 року розпочато будівництво 

зерноперевантажувального комплексу, на протязі 2019 року в даний проект 

вкладено 272 млн.грн.  

            - ТОВ «Юзефо-Микаліївська АПК»,  завершено  будівництво біогазової 

станції, вартість проекту склала 7,5 млн. євро.   

- «Іванківці» ТОВ «Сервіс - трансавто» - виробництво електричної 

енергії з альтернативних джерел (33,0 тис.грн.). 

- Нове будівництво під’їзної колії при ст.Козятин-1 на території ТОВ 

«АГКОД» с. Сокілець (20 млн.грн.); 

- Розпочато будівництво елеватора «Сігнет-Центр» на території                              

с. Козятин, (орієнтовна вартість 241 млн.грн.); 

- СТОВ «Хлібороб» с. Зозулинці  -  виробництво електричної енергії з 

альтернативних джерел СЕС ( орієнтовна вартість  8 млн. грн..); 

В 2019 році  активізувалася робота  по  розробці проектів розвитку 

територіальних громад району. Район прийняв участь в  16-му  обласному 

конкурсі розвитку проектів розвитку територіальних громад.  Переможцями 

стали 28 проектів району на загальну суму 7,1 млн.грн., в тому числі на їх 

реалізацію спрямовано коштів з: 

            - районного бюджету 1,7 млн.грн 

            - місцевих бюджетів району 3,3 млн. грн. 

            - партнерські кошти -1,4 млн. грн..   

 

            Експорт-імпорт товарів 

            За  звітний період експорт товарів очікується близько 38,0 млн. дол. 

США, що складає 124,2% до аналогічного періоду 2018 року. 

            Імпорт товарів очікується 6 млн. дол. США, що складає 127,7% до 

аналогічного періоду 2018 року.  

            Зовнішньоторговельні операції здійснювались в Польщею, Білорусією, 

Туреччиною та ін. 
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            В експорті вагоме місце займають продукти рослинного походження, в 

основному зернові культури. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 
           Важливу роль в розвитку цивілізованого суспільства займає екологічна 

безпека навколишнього середовища та включає в себе заходи, спрямовані на 

охорону та санітарне очищення, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, 

поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ).  

            Благоустрій 

            З метою утримання територій населених пунктів району у належному 

вигляді, проведено весняну акцію з благоустрою та озеленення території 

Козятинського району. Участь в акції взяли представники сільських, селищних 

рад, учнівська молодь, вчителі, працівники культури, держслужбовці та значна 

частина мешканців району. 

            Видатки на фінансування заходів із благоустрою територій сільських, 

селищних рад склали 4 млн. 458,8 тис.грн. 

Поводження з твердими побутовими відходами. 

            Для організації повноцінного сортування компонентів твердих 

побутових відходів у Козятинському районі завершено будівництво 

сміттєсортувального підприємства продуктивністю 40тис.тон/рік (70 тис.м3) 

поблизу Козятинського міського полігону ТПВ на території Пляхівської 

сільської ради, замовником якого є КП «Чисте місто» Козятинської міської 

ради.  

            1 листопада 2019 року сміттєсортувальна лінія офіційно запрацювала. 

Усі відходи діляться на 5 фракцій – пластик, скло, метал, картон та папір. 

Відсортоване сміття пресуватимуть і складатимуть на території полігону, де в 

перспективі планують побудувати склади для зберігання, це стосується 

пластикових відходів.  

 

Розвиток інфраструктури. 
Ремонт доріг. 

На виконання Програми ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення Козятинського району на 2016-

2020 роки  протягом  звітного періоду на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого значення відремонтовано 25,8тис.кв.м.дорожнього 

покриття на суму понад 23,8 млн.грн. (із них понад 20,0 млн.грн. – за рахунок 

коштів Державного дорожнього фонду).  

На співфінансування робіт з ремонту та утримання доріг загального 

користування місцевого значення відповідно до укладених угод передбачено та 

профінансовано кошти у вигляді міжбюджетного трансферту до обласного 

бюджету в загальній сумі 1220 тис.грн. На співфінансування робіт з ремонту та 

утримання доріг загального користування місцевого значення відповідно до 

укладених договорів передбачено кошти для ДП «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Вінницькій області» в загальній сумі 1300 тис.грн., в т.ч.: 



8 
 

з районного бюджету – 500 тис. грн. та сільських бюджетів – 800 тис.грн. з них 

профінансовано – 1298,681 тис.грн.   

          Водопостачання 

            Для забезпечення населення якісною питною водою була проведена 

робота щодо покращення в районі ситуації з водопостачанням населення як для 

власних потреб так і для забезпечення сільської соціальної інфраструктури. 

Протягом 2019 року на будівництво мереж водопостачання використано 2278 

тис.грн. 

            Будівництво мереж водопостачання по с. Пиковець (вик. робіт на суму 

~1578 тис.грн.) та с. Пустоха (вик. робіт на ~400 тис.грн). Зазначені проекти 

планується реалізувати протягом 2019-20 років із залученням коштів 

Державного бюджету України спрямованих на розвиток територій.  

У 2019 року на будівництво мережі водопостачання було освоєно 9 тис.грн..  

 

Будівництво. 

Протягом 2019-го року розроблено 4 детальних плани територій,  які 

дадуть можливість для будівництва 4-х об’єктів на території району, такі як: 

- будівництво комплексу по зберіганню, сушці та переробці зерна з 

під’їзною автомобільною дорогою та під’їзною залізничною колією при станції 

Козятин-1 на території Сокілецької сільської ради ; 

- розміщення, будівництво, експлуатація та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій - це 3-х 

сонячних електростанцій на території Сокілецької,  Пляхівської, Козятинської 

сільських рад. 

 

Розвиток соціальної та культурно-туристичної сфери 

Козятинського району. 

 
Освіта. Упродовж  2019 року забезпечувалась ефективна і стабільна 

діяльність закладів освіти, виходячи з фактичних обсягів фінансування.  

          У районі нараховується 25 закладів дошкільної освіти:   з них  3  ЗДО (що 

функціонують, як самостійні заклади дошкільної освіти – Кордишівський ЗДО, 

Махаринецький та Махнівський ЗДО) та   22 дошкільних відділень при ЗНВК 

«Школа-дитячий садок».  Завершуються  ремонтні роботи по відкриттю ІІ 

групи дошкільного відділення Вернигородоцького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-

дитячий садок» з районного бюджету  виділено – 200,0 тис. грн.  

У 2019-2020 н. р. у закладах освіти Козятинського району  навчається 341 

першокласник  у 30 класних кімнатах згідно вимог НУШ.  

У 2019 році район найкраще спрацював по проведенню тендерів по 

забезпеченню якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа».  

У всіх закладах проведені усі необхідні ремонтні роботи  у кабінетах, де  

навчаються учні перших класів щодо реалізації Концепції державної політики 

«Нова українська школа». 
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У 2019 році з державного бюджету на НУШ виділено 1090,034 тис.грн, з 

яких: 

-283,796 тис. грн.  на дидактичні матеріали; 

-318,004 тис. грн. на придбання меблів; 

-488,234 тис. грн. на придбання комплектів обладнання. 

З районного бюджету виділено 300,0 тис. грн. 

 За виділені кошти  придбанню 28 комплектів меблів (парта + стілець), за 

державні кошти -  необхідний дидактичний матеріал. 

Вищевказані кошти використано в повному обсязі, закуплене обладнання, 

меблі, дидактика направлено до закладів освіти для використання учнями у 

навчальному процесі.         

 Організоване  харчування дітей: всіма видами харчування охоплено 

100% учнів 1 – 11 класів, за рахунок бюджету гарячими обідами  забезпечені 

учні 1 – 4 класів, учні пільгових категорій (сироти, діти без батьківської опіки, 

діти – інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти-переселенці, діти, батьки 

яких є учасниками АТО (по кожному навчальному закладу окремо затверджено 

списки); гарячими сніданками – учні, які підвозяться до місця навчання і 

додому.  

В районі забезпечено 100% підвіз учнів. Усього у перевезенні залучено 11 

шкільних автобусів (включаючи автобус ЗНВК «Школа – інтернат - гімназія») 

та 3 приватні перевізники.    

У вересні  - грудні 2019 року придбано 2 шкільних автобуси: для  

Махнівської  школи вартістю  - 1,8 млн. грн. (кошти  державного бюджету – 

1,03 млн. грн. з районного - 817 тис. грн) та для Козятинської школи-гімназії за 

1,8 млн. грн. (кошти державного бюджету – 1, 03 млн. грн.  районний – 816 

тис. грн.). Зазначимо, що останній автобус для шкіл району було придбано у 

2013 році. 

       Учні Козятинського району другий рік поспіль виборюють 7 місце серед 

районів і міст  Вінницької області в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських предметних олімпіад  - 22 перемоги наших «олімпійців»,  6 - 

призерів обласного етапу Конкурсу-захисту МАН.  

   Придбано математичний клас для опорної школи – Козятинського ЗНВК 

І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»№9.  (305,142 тис. грн. – з них -  30,0 тис. грн. – 

районний бюджет), який урочисто було відкрито у грудні 2019 р.  

Рішенням 22 сесії 7 скликання Козятинської районної ради від 04.10.2018 

р. № 09-22-07  створено комунальну установу  «Інклюзивно - ресурсний центр»   

Козятинської районної  ради Вінницької області.    

У лютому  2019 року проведено конкурс на заміщення вакантних посад 

практичних психологів, вчителя-логопеда, вчителя - реабілітолога комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Козятинської районної ради. 

          Свою діяльність Інклюзивно-ресурсний центр розпочав з 1 березня 2019 

року. Центр має на меті забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти. Станом на 01.12.2019 року було проведено 90 комплексних 

психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини. З районного бюджету 

виділено для ремонту приміщення для ІРЦ  - 300,0 тис. грн. 
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 У грудні 2019 року придбано 1 спеціальний автомобіль, вартістю 1,4 млн. 

грн.., з районного бюджету виділено – 150,0 тис. грн., який  призначений для 

надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно - розвиткових послуг 

працівникам  інклюзивного центру. 

       У  2019   році виховну та позашкільну роботу району було спрямовано на 

реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді, а  також Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017-2020 роки рік.   

23 квітня  2019 року на базі Кордишівської СЗШ І-ІІІ ст. проведено 

районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). Участь у грі взяли 4 команди, 36 учасників.   

В травні Команда-переможець гри районного етапу -  рій «Корд» 

Кордишівської СЗШ І-ІІІ ст. виборов І  місце серед 33 команд, котрі 

представляли міста і райони Вінницької області в обласному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), а збірна команда Козятинського району  представляла Вінниччину 

на ІІІ етапі Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

«Сокіл» («Джура») Самарська Січ – 2019. 

Позашкільна робота. 

         В закладах загальної середньої та дошкільної освіти району працювало 86 

гуртків Позашкільного навчально-виховного центру. Позашкільною освітою 

охоплено 1361 вихованець, в тому числі  діти соціально незахищених категорій. 

Результатом роботи керівників гуртків є те, що протягом року було 

проведено 44 районних заходів, в яких взяли участь 3040 школярів. Наші 

вихованці вибороли 64 призових місць в обласних конкурсах.    

Вперше 2 команди району (рій «Подільські козачата» Козятинського 

ЗНВК №9 та «Корд» Кордишівської СЗШ) захищали честь Вінницької області 

на Всеукраїнській дитячо-юнацький військово-патріотичній грі «Сокіл» 

(«Джура»), яка проходила у Дніпропетровській області.  

         В травні 2019 року команда педагогічних працівників Козятинського 

району взяла участь у 37-х обласних змаганнях з туристського багатоборства 

серед педагогічних працівників Вінниччини, які проходили у с. Воробіївка 

Немирівського району та  виборола ІІ місце, поступившись команді-переможцю 

лише одним балом.  

Захист прав та інтересів дітей, запобігання сирітству, бездоглядності 

та безпритульності.  

  В службі у справах дітей на обліку перебуває 72 дитини сироти та дітей 

позбавлених батьківського піклування, з них 20 дітей-сиріт та 52 дитини 

позбавлені батьківського піклування. Із загальної кількості під опікою 

перебуває - 58 дітей. В прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу -

14 дітей. 

Протягом року поставлено на первинний облік 18 дітей які залишилися без 

батьківського піклування: з них 2 дитини усиновлено, 12 влаштовано під 

опіку/піклування, 4 дитини влаштовано в дитячий будинок сімейного типу. 

На території Козятинського району створені та діють 7 прийомних сімей, в 

яких виховується 13 дітей та 1 будинок сімейного типу. 
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Протягом року  працівниками служби проведено  10 рейдів по обстеженню 

умов проживання 14 сімей, виявлено 2 сім’ї, в яких проживають та 

виховуються діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

ініційовано притягнення до відповідальності 2 батьків.  

      

Медицина 

В галузі охорони здоров’я медичну допомогу надають Козятинська 

центральна районна лікарня та Козятинський  центр первинної медико-

санітарної допомоги. 

Козятинська центральна районна лікарня забезпечує надання вторинного 

рівня медичної допомоги населенню району та м. Козятина.  

          В поліклінічне відділення  КП «Козятинська ЦРЛ» в 2019 р. населенням 

зроблено 154 046 відвідувань. В кабінетах поліклініки хірургічного профілю 

виконано 2 681  амбулаторних оперативних втручань. 

Профілактичних оглядами було охоплено 8 992  осіб, що становило 99,6% від 

тих, що підлягали оглядам. 

Для забезпечення цілодобової  стаціонарної медичної допомоги в  2019р. 

функціонувало 250 ліжок. В стаціонарні відділення КП «Козятинська ЦРЛ» в 

2019 р. госпіталізовано 10 650 пацієнтів. В стаціонарах виконано  2411 

оперативних втручання. В порівнянні з минулим роком хірургічна активність в 

стаціонарі зросла. 

Зареєстровано зростання  рівня  перинатальної смертності 2,8 до 5,3 на 

1000 новонароджених, але даний показник є нижче відповідного середньо 

обласного - 9,6 на 1000 новонароджених. В результаті використання сучасних 

перинатальних технологій  знизився рівень захворюваності  новонароджених.    

Зі значним навантаженням працювали лікувально-діагностичні відділення 

КП «Козятинська ЦРЛ»: 

- клінічною лабораторією виконано 425 954 досліджень, 

- рентгенологічним відділенням виконано 13 408 досліджень; 

- в кабінеті функціональної діагностики виконано 23 716 досліджень. 

Потреби в препаратах та компонентах крові для надання медичної 

допомоги були повністю забезпечені відділенням трансфузіології                      

КП «Козятинська ЦРЛ», яким було заготовлено 248,6л донорської крові. 

 З метою переходу на нову модель фінансування, заключення угод з 

НСЗУ проведена робота щодо комп’ютеризації закладу. В підрозділах 

стаціонару та поліклініки встановлено 50 комп’ютерів. Впроваджена та 

використовується медико - інформаційна система. КП «Козятинська ЦРЛ», а 

також, спеціалісти зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.        

В 2019 році для КП «Козятинська центральна районна лікарня 

Козятинської  районної   ради»  було   додатково   виділено   кошти з районного 

бюджету і ОТГ біля 6 млн.грн - на придбання медикаментів і предметів 

медичного призначення - на початку року; продуктів харчування, на поточний 

ремонт педіатричного відділення, ремонт флюорографа і флюоромобіля; 

ремонту теплотраси; придбання програмного продукту, комп’ютерів і 

оргтехніки, на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення проходження військово-лікарської комісії призовників; 
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погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі і нарахувань на 

заробітну плату працівникам лікарні. 

Також для погашення кредиторської  заборгованості   по  заробітній   платі   

і нарахувань на заробітну плату працівникам  лікарні з обласного бюджету 

виділено - 4118,0 тис. грн. З державного бюджету виділено 588,0 тис, грн. для 

придбання медичного обладнання.   

В листопаді  2019 року  центральну районну лікарню з робочим візитом 

відвідав голова облдержадміністрації В. Скальський, який ознайомився з 

роботою закладу та дав позитивну оцінку його роботі. 

Первинну медичну допомогу населенню району надає «Козятинський 

районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», який було 

створено 01.06.2018р. шляхом реорганізації Комунальної установи.   

На  звітний період до складу Центру входять 12 лікарських амбулаторій, 1 

фельдшерсько-акушерський пункт, 42 фельдшерських пункти.  

Первинна медична допомога дорослим та дітям надається лікарями 

ЗПСМ, дільничними терапевтами та дільничними педіатрами.  

Медичну допомогу надають 14 лікарів загальної практики-сімейної 

медицини, 5 терапевтів, 2 педіатри та 98 середніх медичних працівників, в тому 

числі 39 завідувачів ФАП/ФП.  

Центром розроблений детальний план впровадження медичної реформи.  

Після реорганізації  Центр  отримав нову ліцензію на проведення медичної 

практики, обрав медичну інформаційну систему та підключився до електронної 

системи охорони здоров’я. Всіх лікарів, реєстраторів, частково медичних сестер 

забезпечено автоматизованим робочим місцем.  

Протягом 2019р. здійснено ремонт лікарсько – профілактичних закладів 

району. Були відремонтовані кабінети прийому пацієнтів по Козятинській,  

Махнівській та Сигнальській  амбулаторії. Проводилися поточні ремонти по 

фельдшерських пунктах с. Молотківці, с. Чернички, с. Безіменне та с. Сокілець.  

В Йосипівській амбулаторії  замінено твердопаливний котел. Відремонтовано 

каналізація в Махнівській  амбулаторії. У Козятинській амбулаторії замінено 24 

старих вікна та 21 двері на енергозберігаючі на суму 363,5 тис. грн..  

 В селі Білопілля в листопаді 2019р. завершилось будівництво нової  

амбулаторії за кошти державного бюджету на загальну суму -   9,7млн.грн. 

Білопільська  АЗПСМ забезпечена всім необхідним обладнанням згідно 

табеля оснащення та  забезпечує  повний перелік послуг первинної медико-

санітарної допомоги. Медичні послуги у новій  амбулаторії надає 1 сімейний 

лікар (є 2 штатні посади), 2 медсестри загальної практики-сімейної медицини, 

медреєстратор, 1 водій та одна молодша сестра. Крім того, для забезпечення 

Білопільської амбулаторії закуплено службовий автотранспорт вартістю  552 

тис. грн..  
Триває кампанія щодо вибору лікаря з надання первинної медичної 

допомоги. На  початок 2020 року  з населенням району  підписано  27797 

декларацій, що складає 84,1% (обласний показник  -83,7% ).   

У Козятинському районі продовжує працювати  програма «Доступні ліки». 

Протягом 2019р. було виписано хворим 23474 пільгових рецепта  для 

отримання медикаментів на суму 778,1 тис.грн.  
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У 2019 році на утримання ФАП та ФП з районного бюджету та бюджетів 

сільських та селищних рад було передано субвенцію на суму 4,8млн.грн.  в 

тому числі 52,9 тис. грн. на невідкладну допомогу. 

Для забезпечення пацієнтів пільговими рецептами для отримання 

медикаментів по постанові КМУ №1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань» з районного бюджету було виділено – 400,0 тис. грн. 

 

Соціальний захист. 

На реалізацію програм соціального захисту громадян району та отримання 

ними встановлених законодавством пільг, житлових субсидій, інших 

соціальних виплат та гарантій у 2019 році з бюджетів усіх рівнів задіяні  149,6 

млн.грн., з яких 113,3 млн. грн. обліковані районними структурами, 36,3 – 

Мінсоцполітики.  

Заплановані видатки профінансовані на 100 % та використані на 

призначення громадянам району понад 40 видів соціальних виплат та надання 

послуг.  

В районі успішно реалізований новий механізм монетизації житлових 

субсидій з лютого  2019 року та пільг з жовтня. З метою  інформування 

населення з актуальних соціальних питань, в тому числі і запровадження 

монетизації пільг та субсидій були організовані робочі виїзди, якими була 

охоплена переважна кількість  громад району. Близько півтори тисячі громадян 

отримали фахові роз’яснення. 

Забезпечено 100-відсоткове фінансування коштами районного бюджету 

заходів районної Комплексної програми соціального захисту населення  

Козятинського району, зокрема: 

- відшкодовані витрати підприємств залізничного транспорту за 

перевезення пільгових категорій населення на 30,2 тис.грн.; 

- проведена своєчасна виплата компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги в сумі  126,8 тис.грн.; 

- виплачено грошову допомогу жителям району на суму 128,8 тис.грн. в 

тому числі продовжена традиція грошової підтримки 16 сімей  загиблих Героїв 

Козятинщини. 

Козятинський район один з небагатьох районів, який забезпечив 

придбання житла  пільговим категоріям населення.  В листопаді  2019 р. 

придбано 2 квартири для  дітей сиріт із села Безіменна та селища Глухівці на 

загальну суму 708,4 тис.грн.   

За рахунок коштів державного бюджету реалізовано право по придбанню 

житла для учасників АТО. Закуплено  2 квартири на загальну суму 1,5 млн. грн..  

Придбано  2  спеціально обладнаних автомобіля марки Пежо Рифтер  

вартістю  1,6 млн. грн. для перевезення осіб з інвалідністю для медико-

соціальних відділень с. Махнівка і с. Самгородок, які збережені в районі на базі 

дільничних лікарень.  

Заробітна плата. 
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Нарахування та виплата заробітної плати здійснювалась у відповідності 

дотримання державних соціальних гарантій. У 2019 році продовжується 

тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати. 

 Приріст середньомісячної  заробітної плати склав 27% до минулого року.  

 Середньомісячна заробітна плата по району (згідно прогнозних 

показників) одного штатного працівника збільшилась в порівнянні з минулим 

роком на 19,7% та складає 8259 грн. 

Заборгованості з виплати заробітної плати немає. 

Пенсійне забезпечення. 

Козятинським відділом обслуговування громадян головного управління 

Пенсійного фонду України у Вінницькій області забезпечено вчасно та в 

повному обсязі виплату пенсії та грошової допомоги 11,5 тис. пенсіонерам 

Козятинського району. 

Загальний обсяг видатків на виплату пенсій за 2019 року в цілому по 

управлінню складає 572 050,5 тис. грн., що на 74 600,0 тис. грн. більше, ніж у 

відповідному періоді минулого року. 

Середня пенсійна виплата станом на 01 січня 2020 року становить 

2 581,83 грн., що на 385,94 грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року. 

В 2019 році відбулося поетапне підвищення пенсії в зв’язку зі зростанням 

прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 01.07.2019 року – 1564 грн., 

з 01.12.2019 року – 1638 грн.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 

№ 628 «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України» 

Козятинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької 

області реорганізувалося шляхом приєднання до Головного управління 

Пенсійного фонду України у Вінницькій області червні 2019 року. На даний час 

в Козятинському районі функціонує сервісний центр Головного управління 

Пенсійного фонду України у Вінницькій області, що надає всі види послуг 

стосовно пенсійного забезпечення жителям району. 

В серпні 2019 року Пенсійний фонд України запровадив нову модель 

звернення громадян за призначенням пенсії в «один дотик» через портал 

електронних послуг. Сервіс передбачає подання документів для призначення 

пенсії дистанційно в електронному вигляді та після прийняття рішення про 

призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до органів 

Пенсійного фонду. 
 

Ринок праці. 

Протягом 2019 року  на обліку у Козятинській  філії обласного центру 

зайнятості  населення  перебувало 1997 чол.,  з яких були  працевлаштовані – 

769 чол., проходили  навчання – 142 чол., брали участь в громадських та 

тимчасових роботах 64 чол., 1915 чол. - отримали профорієнтаційні та 

профконсультаційні  послуги. 

Проводилась робота щодо надання соціальних послуг роботодавцям з 

питань професійної підготовки необхідних кваліфікованих працівників на їх 

замовлення.  Протягом 2019 року було організовано навчання 142 безробітних. 
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Кількість вільних робочих місць та вакантних посад за повідомленнями 

підприємств, установ та організацій району та міста протягом 12-ти місяців 

2019 року  становила 1052 проти 1044 вакансій в минулому 2018 році. 
 

Оздоровлення дітей пільгової категорії. 

Протягом  2019 року  на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді 

використано понад 740 тис. грн. 

 Протягом двох табірних змін, 240 дітей, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки було оздоровлено в РК ЗОВ «Пролісок» с. 

Йосипівка Козятинського району. 

Влітку 2019 року була організована робота 17 однотижневих літніх 

мовних таборів на базі  закладів загальної середньої  освіти, терміном 7 днів по 

3 години без харчування, де відпочили 802 дитини.  У ЗНВК «Школа-інтернат-

гімназія» протягом 12 днів працював мовний табір з поглибленим вивченням 

англійської  та німецької мов   «Go Camp»   де відпочивали 104 дитини. 

Крім того, за рахунок коштів державного та обласного бюджетів 48 дітей 

пільгової категорії було направлено на оздоровлення до різних оздоровчих 

закладів України. 

Реалізація сімейної та молодіжної політики. 

Протягом звітного періоду проводилася робота із реалізації права 

багатодітних сімей на отримання пільг та надання якісних адміністративних 

послуг. Видано/продовжено 111 посвідчень батьків та 285 посвідчень дітей з 

багатодітних сімей. Для дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки  були організовані поїздки на різноманітні обласні заходи. 

 Протягом 2019 року три жительки Козятинського району отримали 

почесне звання України «Мати - героїня». 

 

Культурно-туристичний розвиток району. 

Діяльність галузі культури забезпечують 88 закладів, в яких працюють 140 

спеціалістів.  

За звітний період на проведення ремонтних робіт в 17 закладах культури 

використано 2, 1 млн. грн.,  для покращення матеріально-технічного стану 

придбано обладнання, технічних засобів, сценічних костюмів та ін. на суму 443 

тис.грн.  

Дев’ять проектів галузі культури цього року стали переможцями 16 

обласного конкурсу розвитку територіальних громад району. 

 В навчальних мистецьких закладах сіл Махнівка та Самгородок 

навчається 281 дитина.  

У 2019 році аматорські колективи Козятинщини, окремі учасники та 

умільці народних промислів Козятинщини приймали участь у 6 обласних, 1 

міжобласному, 2 Всеукраїнських та 17 Міжнародних культурно-мистецьких 

проектах, показавши високий рівень майстерності.  

Бібліотечна мережа району складає 37 закладів. Комп’ютерною технікою 

з доступом до мережі Інтернет оснащені 19 бібліотек, загальна кількість 

комп’ютерів – 55.  
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 В травні на базі Глуховецького та Самгородоцького будинків культури 

проведено V районний фестиваль хореографічного мистецтва «Веселкове 

розмаїття» до Міжнародного дня танцю за участі 14 дитячих танцювальних 

колективів різних вікових категорій закладів культури Козятинського району. 

Значна увага приділяється  збереженню та розвитку культурної спадщини 

району. В 2019 році було залучено 111.5 тис. грн.. для  покращення умов якості 

рівня туристичних послуг КЗ «Музей Хліба» с. Білопілля. Вже стало традицією 

щорічно, 19 серпня до Дня незалежності України на території КЗ «Музей Хліба 

с.Білопілля» проводити обласне свято хлібів та дідухів «Народу вічний оберіг». 

У цьому році свято проводилось у новому форматі. В цей день відзначається 

професійне свято бджолярів та святкують Яблучний Спас. Тому були 

запрошені пасічники району, які представили медову продукцію на виставці 

«Медові соти» та пройшов конкурс «Подільські пироги».  

В 2019 році була  активізована робота щодо створення на Козятинщині 

культурних та туристичних центрів загальнодержавного та міжнародного 

масштабу. Так у вересні 2019 року за підтримки Українського культурного 

фонду та агенцією «Медіа Центр «Власно» реалізовано проект під назвою 

«Культурно-туристичний центр Тимка Падури та Міжнародний фестиваль 

«Гей, соколи!». В рамках реалізації проекту була видана книга про його життя і 

діяльність українською та польською мовами, автором якої є історик  і 

краєзнавець з Козятинщини Микола Купчик. За мотивами книги  також було 

створено короткометражний фільм «Стежками Томаша Падури».  

 На заході були присутні гості з різних куточків України та делегація з 

Польщі, які відвідали могилу Т.Падури,  музейну кімнату та взяли участь у 

презентації книги. Завдяки фестивалю с. Махнівка та Козятинський район стали  

відомими в Україні та за її межами. Творчі колективи виконували пісні автора, 

а спільне виконання всіма колективами пісні «Гей, соколи!» було зафіксовано 

як рекорд України. Фестиваль відвідало  більше 5 тисяч чоловік.  

Для проведення фестивалю були залучені 1,2 млн.грн.  з  Українського 

культурного фонду та 300 тис. грн.. з місцевих бюджетів району. 

 На території Козятинського району знаходиться 180 облікованих 

пам’яток культури. У 2019 році за проектом «Захистимо пам’ять» в селі 

Самгородок було відкрито «Меморіал убитим євреям Самгородка» вартість 

склала близько 228,0 тис.грн. спонсорських коштів.   

Спорт. 

Розвиток фізичної культури і спорту в районі забезпечується шляхом 

залучення широких верств населення до масового спорту і здорового способу 

життя, реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому  спорті, 

поліпшення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних установ та 

територіальних громад. 

У 2019 році побудовано та введено в  експлуатацію  спортивний 

майданчик з штучним покриттям в с. Махнівка за рахунок місцевих бюджетів 

вартістю 1,2 млн. грн.. 

На звітний період  в  Козятинському районі налічується 24 спортивні 

зали, 3 майданчики зі штучним покриттям, 12 футбольних полів, 88 

майданчиків для ігрових видів спорту, 52 ігрові майданчики та із 
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нестандартним тренажерним обладнанням, 3 стрілецькі тири. Працює 75 

фахівців галузі. 

Упродовж року проведено 39 районних змагань та з олімпійських 

неолімпійських видів спорту. 

Спортсмени Козятинського району взяли участь в 45 всеукраїнських та 

обласних змаганнях з олімпійських видів спорту. 

Найкращих результатів спортсмени району досягнули в легкій атлетиці, 

футзалі серед жіночих команд, туризмі та обласних сільських спортивних іграх 

Вінниччини, в яких збірна команда Козятинського району посіла перше місце. 

Забезпечено  виплату стипендії та грошової винагороди командам, 

спортсменам-чемпіонам, тренерам та призерам з олімпійських і неолімпійських 

видів спорту на суму 25 тис. грн. 

Галузь «Фізична культура і спорт» у 2019 році профінансовано на 7,6млн. 

грн.  

Важливим питанням є розвиток інформаційної сфери та висвітлення 

діяльності органів виконавчої влади.  

Забезпечення вільного доступу до інформації про діяльність 

райдержадміністрації, забезпечення гласності та відкритості діяльності, 

інформування населення та висвітлення діяльності районної державної 

адміністрації здійснюється через офіційний веб-сайт, на офіційній сторінці у 

соцмережі Фейсбук та на сторінках місцевих ЗМІ. Інформація про діяльність 

райдержадміністрації щотижня також  розміщувалась  на сторінках районної 

газети «Вісник Козятинщини» та  в газеті «РІА-Козятин».  

 

Шановні присутні, шановні колеги, сьогодні підводячи підсумки нашої 

спільної роботи у 2019 році хочу подякувати всім за співпрацю та взаємодію у 

виконанні поставлених завдань, а також  надіюся на плідну співпрацю у 

поточному році. 

 
Дякую за увагу!  

 

 


