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Публічний звіт 

голови Літинської районної державної 

 адміністрації М.Бевза за 2019 рік 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу», наказу 

Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 

року № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту 

керівника органу виконавчої влади» з метою належного інформування 

громадськості про підсумки діяльності Літинської районної державної 

адміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2019 році.  

Основною метою діяльності Літинської районної державної адміністрації є 

забезпечення реалізації державної політики на території району, його соціально-

економічного та культурного розвитку, а також надання доступних і якісних 

адміністративних послуг населенню. 

Зв’язок між державою та громадянином, вирішення життєво важливих 

проблем окремої людини є пріоритетом у роботі районної державної адміністрації. 

Протягом звітного періоду райдержадміністрація забезпечувала виконання 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та 

районної рад, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних 

розпорядчих документів. 

У зв’язку з реформою адміністративно-територіального устрою в державі, на 

даний момент відбувається оптимізація структурних підрозділів 

райдержадміністрацій. Так, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову       

№ 926 щодо затвердження граничної чисельності працівників 

райдержадміністрацій, відповідно до якої у Літинській районній державній 

адміністрації станом на 26 лютого 2020 року затверджено 76 працівників, у тому 

числі апарату 14 осіб . Натомість у 2019 році структура складала 107 працівників, у 

тому числі апарату 29 осіб. Розпорядженням голови райдержадміністрації 

ліквідовано відділ економіки та відділ агропромислового розвитку Літинської  

районної державної адміністрації. 

 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ 

В Україні триває реформа децентралізації, метою якої є формування 

ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для 

створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого 

народовладдя,  узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

Децентралізація влади передбачає передачу повноважень та фінансів від державної 

влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування. 

30 червня 2019 року відбулися перші місцеві вибори, в результаті чого  

створено Літинську селищну об’єднану територіальну громаду, до якої увійшли 

села Селище, Садове та смт. Літин. Також було обрано голову ОТГ – Бичка 

Анатолія Івановича – і 26 депутатів.  

17 липня 2019 року відбулася I сесія 7 скликання, на якій було створено 5 

постійних комісій Літинської селищної ради, обрано секретаря Літинської 

селищної ради Головащенко Тетяну Леонідівну. 

Мають намір приєднатися до Літинської об’єднаної територіальної громади 
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Малинівська сільська рада з селами: Малинівка, Балин, Вишенька, Петрик та 

Бірківська сільська рада з селами: Бірків, Залужне, Кільянівка. Головою 

облдержадміністрації прийнято розпорядження від 25 вересня 2019 року №754 

щодо затвердження висновків, відповідності Конституції та законам України 

проектів рішень органів місцевого самоврядування щодо добровільного 

приєднання територіальних громад Літинського району.  

Одним із основних завдань та результатів роботи є активізація 

інвестиційної та грантової діяльності.  

В 2019 році районом отримано  фінансову підтримку з державного бюджету 

на здійснення заходів із соціально-економічного розвитку, яка склала 792 тис. грн.,  

а саме: 

- 396 тис. грн. виділено на капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Об’їзна в    с. Городище; 

- 396 тис. грн. на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Першотравнева в  с. Бірків. 

 

Одним із шляхів вирішення соціально-економічних проблем населених 

пунктів району є участь територіальних громад у різних конкурсах та 

грантових програмах. У звітному періоді 10 сільських та Літинська селищна ради 

активно взяли участь в 16 обласному Конкурсі проектів розвитку територіальних 

громад. Було подано всього 17 проектів, за результатами даного конкурсу 6 з них 

перемогли.  

Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету у 2019 році на їх 

реалізацію становив 420 тис. 432 грн., з них виділено: 

- 120 тис. грн. Уладівській сільській раді на благоустрій сіл  та 

облаштування спортивно-ігрових майданчиків; 

- 170 тис. грн. Микулинецькій та  Івчанській   сільським радам на 

облаштування спортивно-ігрового   та дитячого майданчиків;  

- 130 тис. 432 грн. Багриновецькій та Громадський  сільським радам району 

на освітлення вулиць. 

 

Важливим аспектом розвитку району є ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 2019  

році реалізовано 5 інвестиційних  проектів, із них 4 у галузі сільського 

господарства: 

- Будівництво пункту прийому  первинної переробки зерна (ТОВ "Реал Сейп 

Компані" с. Журавне) вартість - 14 млн. грн., створено 10 робочих місць;  

- Будівництво тваринної ферми  (ФГ «Щербич» с. Багринівці) вартість 30 млн. грн., 

створено 12 робочих місць; 

- Будівництво  зернової  сушарки   (ФГ «Світлана» с.Журавне)  вартість - 3 млн. 

грн.,  створено 3  робочих місця;  

- Будівництво цеху з виробництва комбікормів (ФГ «Микулинецьке» с. Ріжок) 

вартість - 800 тис. грн. створено 3  робочих місця. 

Один інвестиційний проект реалізовано у галузі альтернативних і 

відновлюваних джерел енергії: 
- ТОВ «Буменерго» - з відновлення мікрогідроелектростанції за межами    

с. Городище (урочище «ГЕС»), загальною вартістю 1,5 млн. грн., створено 3 

робочих місця. 

Продовжується  реалізація  проектів: 
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- ФГ «Щербич» з будівництва силосів для зберігання зерна, загальною 

вартістю 10 млн. грн., планується створити  2 робочих місця; 

- ТОВ «Доброслав СОЛАР»  з будівництва сонячної електростанції, 

планується встановити 11856  фотогальванічних панелей, загальна потужність – 

4,2 МВт (мегават), вартість проекту - 82 млн. грн., заплановано створити - 10 

робочих місць. На даний час завершено першу  чергу  потужністю 1,5 МВт.  

- ТОВ «Літин Біосфера» з будівництва об’єктів лікувально-санаторного 

типу та рекреаційного призначення за межами с.Миколаївка. Виконано 

45% запланованих робіт, а саме: 

 збудовано адміністративний будинок; 

 розпочато будівництво ресторанного комплексу; 

 збудовано 1 будиночок рекреаційного призначення та розпочато 

будівництво ще двох екологічно чистих будинків за Німецькою 

технологією; 

 частково виконано роботи з благоустрою території. 

Створено 30 робочих місць. 

 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO 

 

Протягом 2019 року розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за 

рахунок місцевого бюджету, проведено 391 закупівлю через електронну систему 

Prozorro, що на 169 закупівель більше в порівнянні з минулим роком,  із них 357 

допорогових, 34 тендерні. 

Економія бюджетних коштів склала 4 млн. 160 тис. грн., що на 1 млн. 464 

тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком та  становить 9,2 % від суми 

запланованих коштів на закупівлі, із них економія коштів  по тендерних – 3 млн. 

636 тис. грн. або 11,6 % від суми запланованих коштів, по  допорогових закупівлях 

склала 524 тис. грн., або  3,9 %. 

 

Розвиток малого та середнього підприємництва  

Важливу роль в економіці району відіграє мале і середнє підприємництво. У 

цій сфері забезпечено надходження до місцевого бюджету в сумі 74 млн.176 тис. 

грн., що становить 100 % в порівнянні з минулим роком; від юридичних осіб до  

місцевого бюджету надійшло 58 млн. 333 тис. грн.  на 4 % менше в порівнянні з 

минулим  роком, від фізичних осіб-підприємців – 15 млн. 843 тис. грн. - збільшення 

на 19,6 % в порівнянні з минулим роком. 

Чисельність працюючих у суб`єктів малого та середнього підприємництва 

склала 2352 чол., що на 12,4 % більше в порівнянні з минулим роком. 

Кількість фізичних осіб - підприємців становить 1086 одиниць, що на 8,6 % 

більше в порівнянні з минулим роком. 

Кількість юридичних осіб, суб’єктів малого і середнього підприємництва в 

порівнянні з минулим роком зменшилась  на 5,0%  і становить 173  одиниці. 

  

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

На сьогодні  в райдержадміністрації  створені та працюють на належному 

рівні сектор надання адміністративних послуг та сектор державної реєстрації.   

Для ефективної роботи центру надання адміністративних послуг та 
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створення сприятливих та зручних умов при отриманні суб’єктами звернення 

адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання була  розроблена районна 

програма забезпечення діяльності Центру при Літинській районній державній 

адміністрації. Відповідно до даної програми виділено кошти на функціонування 

центру в сумі 7 тис.  грн. 

В 2019 році через центр надано 12392  послуги, що на 6354 послуги менше, 

ніж в минулому році, або на 34%. Таке зменшення обумовлене відсутністю 

державного реєстратора з прав нерухомого майна та скорочення соціальних 

послуг. 

Кількість послуг,  що надаються в центрі в середньому за місяць становить -

1032. У сфері реєстрації нерухомого майна вчинено близько 1780 реєстраційних 

дій на суму 217 тис. 171 грн. У сфері бізнесу – 1179 реєстраційних дій  на суму 31 

тис. 700 грн. 

 

Виконання районного бюджету за 2019 рік 

До загального фонду бюджету району за 2019 рік мобілізовано власних та 

закріплених доходів в сумі 123 млн. 390 тис.грн., що становить 105,5 % до 

уточненого плану на звітний період, або отримано доходів понад план в сумі  6 

млн. 441 тис.грн.  

Районний бюджет за  2019 рік по власних і закріплених доходах  виконаний 

на 103,1 % (при уточненому плані на звітний період 69 млн. 228 тис.грн., виконано  

71 млн. 401 тис.грн.), або отримано доходів понад план  в сумі 2 млн.172 тис. грн. 

Селищний бюджет за 2019 рік виконано на 105,7 % (при уточненому плані 

на звітний період  13 млн. 263 тис. грн., фактично надійшло 14 млн. 25 тис.грн.). 

Сільські бюджети за 2019 рік виконано на 110,2 % (при уточненому плані 

на звітний період 34 млн. 456 тис.грн., фактично надійшло 37 млн. 965 тис. грн.).   

За 2019 рік дохідну частину бюджету району до показників, затверджених 

місцевими радами, виконали 21 сільська рада та Літинська селищна рада (або 100 

% до їх загальної кількості) 

В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на 

фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі 

використано майже 300 млн.грн. - це 88,3% усіх видатків загального фонду, у тому 

числі:  

на органи місцевого самоврядування – 28млн. 490 тис.грн.,  

на освіту 142 млн. 550 тис.грн.,  

на охорону здоров’я – 31 млн. 326 тис.грн., 

 на соціальний захист - 84 млн. 500 тис.грн.,  

на культуру – 10млн.386 тис.грн., 

 на фізичну культуру і спорт – 2 млн. 694 тис.грн. 

У 2019 році спостерігалася динаміка приросту фонду заробітної плати 

закладів бюджетної сфери у порівнянні з 2018 роком. 

 На економічно-активних та економічно-неактивних підприємствах району 

заборгованість із заробітної плати відсутня. Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників за ІІІ квартал 2019 року  становила 7332 грн., що на 859 грн., 

або на 13,3%  більше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Динаміка приросту надходжень в розрізі окремих видів податку зображена 

на слайді  
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК 

Основну дохідну частину бюджету району традиційно складає аграрний 

сектор.  

Площі посіву під урожай 2019 року становили 33 900 га. Зернових та 

зернобобових культур в 2019 році вирощено та зібрано з площі 21,3 тис. га, 

отримано 160,2 тис. тонн зерна при урожайності 75,1 цнт/га. 

Соняшнику зібрано 20,7  тис. тонн з площі 6,7 тис. га, кукурудзи – 86,1 тис. 

тонн з площі 8,9 тис. га, сої – 9,68  тис. тонн з площі 3,22 тис. га. 

Станом на 01.01.2020 року чисельність поголів’я  великої рогатої худоби 

склала 3839 голів в тому числі: корів – 1606 гол. 

В Літинському районі створено 24 пункти із закупівлі молока.  Станом на 

01.01.2020 року молоко в населення молокозаводи купували за ціною 6 грн. за літр 

молока при базисній жирності 3,4%. 

Виробництво молока в цілому по району становить 135920 ц., середній надій 

на корову склав 9259 кг. 

В 2019 році агроформуваннями району укладено 15173 договори оренди 

земельних часток паїв на площу 27440 га.  

Орендна плата становить 11,4 % від грошової оцінки або 98 млн. 78 тис. грн., 

кошти в повному обсязі виплачені орендодавцям.  

 

Ремонт і  утримання  доріг комунальної власності та автошляхів районного та 

обласного значення є одним із пріоритетних завдань.   

 Проведено ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» 

поточний дрібний ремонт на автомобільних дорогах загального користування 

місцевого значення:  

 - С-02-11-24 «Багринівці –Літин-Уладівка»; 

 - С-02-11-20 «Сосни-Трибухи»; 

 - С-02-11-01 «Літин-Микулинці-Некрасово»; 

 - С-02-11-08 «Осолинка-Миколаївка». 

 Співфінансування за рахунок місцевих бюджетів – 980 тис. грн., субвенція з 

державного бюджету виділена ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Вінницькій області» у сумі 11млн. 590 тис. грн. 

 На ремонт автомобільних доріг комунальної власності протягом 2019 року з 

місцевих бюджетів сільських та селищної рад використано 8 млн. 6 тис. грн.  

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  
Для стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів у 

районі прийнята програма енергозбереження для населення та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2015-2019 роки. Протягом 

2019 року ТВБВ № 10001/01 філії – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 

видано три кредити населенню району на суму         131тис. грн. Компенсація 

сплати відсотків за надані банківською установою позики населенню з районного 

бюджету  склала  24,8 тис. грн.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

До управління праці та соціального захисту населення РДА звернулось 307 

учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які 
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здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони у Донецькій та 

Луганській областях, 15 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 11 членів сімей 

загиблих. Всі вони користуються пільгами відповідно до чинного законодавства. 

Відповідно до Районної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил на 2019-2020 роки» (зі 

змінами)  у 2019 році виплачено кошти учасникам бойових дій, членам їх сімей, 

членам сімей загиблих на суму 124 тис. грн., а саме: одноразову матеріальну 

допомогу 13 учасникам АТО/ООС на загальну суму 26,0 тис. грн., одноразову 

матеріальну допомогу  9 сім’ям загиблим учасників АТО/ООС на придбання дров  

- 45,0 тис. грн., до Дня захисника України виплачено 27,0 тис. грн., одноразову 

матеріальну допомогу на проїзд 11 членів сімей загиблих - 26,4 тис. грн. 

Оздоровлено санаторно-курортним лікуванням  4 особи із числа учасників 

АТО/ООС. 

Станом на 01.01.2020 року проведно 715 викопіювань земельних ділянок 

учасникам АТО/ООС на загальну площу 981,3 га. 

В 2019 році  учасникам АТО/ООС, які зверталися до райдержадміністрації за 

матеріальною допомогою на зубопротезування, сесією Районної ради  були 

виділені кошти 11 особам на суму понад 37 тис.850 грн. 

 

 Одним із ключових завдань у роботі райдержадміністрації є ефективна 

реалізація державної політики з питань оборонної діяльності, дотримання 

законності і правопорядку, виконання заходів з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій.  

Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, 

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, в районі 

було проведено три штабних навчання з органами управління Літинської районної 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.  

Протягом навчань органами управління цивільного захисту  області було відмічено 

достатній рівень організації взаємодії між спеціалізованими службами цивільного 

захисту району та задовільний рівень підготовки до виконання дій за 

призначенням. 

Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій працювала в штатному режимі. В 2019 році проведено 8 засідань комісій, 

на яких розглянуто 26 питань. За звітний період згідно Державного Класифікатора 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру не виникало.    

Відповідно до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Літинського 

району на 2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади 

та громад» у 2019 році  для Літинського районного військового комісаріату 

виділено кошти в сумі 38 тис.грн. для забезпечення виконання заходів з питань 

територіальної оборони (ТрО). Облаштований та підготовлений запасний пункт 

управління, який готовий до розгортання. 

У 2019 році військовий призов на строкову службу виконано на 100% і 

доставлено 50 призовників на обласний призовний пункт. Також з Літинського 

району направлено 32 особи на військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України, що становить 66% . 

Літинським районним військовим комісаріатом у звітному періоді направлено до 

обласного пункту збору для перепідготовки 42 резервіста.  



 

 

7 

 

В грудні 2019 року Літинською райдержадміністрацією з нагоди Новорічних 

та Різдвяних свят було організовано збір гуманітарної допомоги 

військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил із забезпечення 

національної безпеки та оборони у Донецькій та Луганській областях. Зібрано 

гуманітарної допомоги на загальну суму 12 тис. 900 грн. ( яблука, цукор, солодощі, 

чай, кава, печиво, мінеральна та солодка вода, домашні закрутки).  

МЕДЕЦИНА  
Трансформація системи охорони здоров’я стосується кожного. Її мета – 

забезпечити всім громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг 

та перебудувати систему охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт.  

Медичну допомогу населенню району на первинному рівні надає Літинський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входить 

11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 25 фельдшерських 

пунктів. У 2019 році заклад отримав ліцензію на медичну практику, і заключив 

договір з Національною службою здоров’я України.  

Станом на 01.02.2020 року підписано більше 29 тисяч декларацій, що 

становить 85% від усього населення району. Процес підписання договорів триває.  

Кожен лікар загальної практики сімейної медицини забезпечений  

автоматизованим робочим місцем  з доступом до мережі Інтернет. Обмін 

інформацією, передача звітів, ведення медичної документації здійснюється  в 

електронному вигляді, що дає змогу зменшити паперову роботу та створити Єдину 

базу пацієнтів. В 2019 році заклад закупив оргтехніку на суму 169 тис. 544 грн. 

(принтери, сканери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої).  

Також закуплено на Літинську амбулаторію аквадистилятор, мікроскоп для 

роботи лабораторної служби, а для покращення якості проведення  занять серед 

лікарів та медичних сестер загальної практики сімейної медицини закуплено 

проектор. 

  У с. Багринівці в жовтні 2019 року запрацювала новозбудована сучасна 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Відкриття амбулаторії 

відбулося в рамках реформи сільської медицини. Медичний заклад 

обслуговуватиме пацієнтів із сіл Багринівці, Гончарівка, Літинка, Яблунівка, 

Горбівці, Вінниківці, Антонівка, Соколівка, в амбулаторії одержують сучасні 

медичні послуги майже 2800 осіб. 

 В сучасній будівлі є лабораторія, денний стаціонар, реєстратура, два 

кабінети сімейного лікаря, маніпуляційний та оглядовий кабінети,  зала очікувань, 

щеплювальний кабінет, підсобні та туалетні кімнати. Заклад забезпечено 

необхідним медичним обладнанням та інвентарем, меблями, мережею інтернет-

зв’язку, новим автомобілем Renault Duster, також проведено благоустрій території. 

У приміщенні передбачено житло для лікаря, зокрема, двокімнатна квартира.  

Амбулаторія в с. Багринівці збудована за кошти державної субвенції при 

співфінансуванні районного бюджету.  Вартість будівництва склала майже 10 

мільйонів гривень. 

 

  ДОСТУПНІ ЛІКИ 

З 1 квітня 2019 року до Національної служби здоров’я України перейшло 

адміністрування урядової програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні 
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ліки». У програмі «Доступні ліки» прийняли участь 6 суб’єктів підприємницької 

діяльності району, укладено 6 договорів з аптечною мережею. 

Станом на 28 січня 2020 року виписано 7117 рецептів. З них 5668 хворим на 

серцево-судинну патологію,  315 на бронхіальну астму,  1134 на цукровий діабет.  

Кількість пацієнтів, які залучені до програми становить 1645 осіб.  

   

КНП «Літинська ЦРЛ Літинської районної ради» 

Літинська центральна районна лікарня є закладом охорони здоров’я 

вторинного рівня. В ЦРЛ працює 57 лікарів та 116 особи середнього медичного 

персоналу. Стаціонарна цілодобова  допомога надається на 115 ліжках.    

Закладом отримано ліцензію на ведення медичної практики, та проведено 

акредитацію медичного закладу, облаштовано 37 автоматизованих робочих місць з 

підключенням медичної інформаційної системи МедЕйр. Центральна районна 

лікарня готова до заключення договору з Національною службою здоров’я 

України.  

Для покращення матеріально-технічної бази ЦРЛ та повного облаштування 

автоматизованих робочих місць лікарів у  2019 році придбано:  

 10 комп’ютерів на суму 90 тис.грн.,  

 10 багатофункціональних пристроїв на суму 29 тис.грн., 

 2 системних блоки на суму 12 тис. грн. 

. 

У звітному періоді проведено поточний ремонт  корпусів  лікарні  на  суму 

59 тис. 305 грн., відремонтовано  їдальню пологового відділення, здійснено ремонт 

в діагностичній лабораторії та проведено благоустрій пандусу до кабінету 

ультразвукової діагностики. Закуплено 167 комплектів постільної білизни вартістю 

36 тис.70 грн. Замінено 14 віконних та 2 – дверних блоків. 

Також проведено поточний ремонт стаціонарного рентгенологічного 

кабінету загальною вартістю 97 тис.992 грн.  

         За рахунок додаткових коштів закуплено через електронну систему Prozorro  

рентген - діагностичний комплекс Calypso F (MTObs) вартістю 3 млн. 495 тис. 

грн., виділених з районного бюджету. Основними сферами застосування є екстрена 

медицина, загальні обстеження, дослідження грудної клітини, діагностика кісток і 

суглобів. 

    

ОСВІТА 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. 

У центрі уваги продовжує залишатися питання забезпечення для населення 

району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної 

та повноцінної загальної середньої освіти. 

Так для задоволення освітніх потреб населення в районі функціонує 28 

закладів загальної середньої освіти, у яких здобувають освіту 3750 учні, 15 

закладів дошкільної освіти та 8 на базі навчально-виховних комплексів і 2 заклади 

позашкільної освіти: Літинський районний центр дитячої та юнацької творчості та 

Літинська дитячо-юнацька спортивна школа, у яких навчається 1097 вихованців.  

У зв’язку зі зменшенням учнівського контингенту з вересня 2019 року 

реорганізовано СЗШ І-ІІІ ст. с. Селище в  КЗ загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. 

Селище, який складається з двох підрозділів: підрозділ дошкільної освіти 
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(потужністю 40 місць) та підрозділ загальної середньої освіти.  

Для сформованого минулоріч освітнього округу, на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України №929-р від 18.12.2017 р. 

Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації було 

закуплено новітнє обладнання для оснащення кабінету математики опорного 

закладу середньої загальної освіти І-ІІІ ст. с. Багринівці на суму понад 360 тис. 

грн.; відділом освіти зроблено капітальний ремонт системи електрозабезпечення та 

поточний ремонт каналізації на суму понад 200 тис. грн., що, безумовно, 

сприятиме зростанню якісного освітнього показника та значно поліпшить умови 

перебування учнів у закладі. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови для регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання та роботи. У 2019 році підвезення здійснено для 880 

учнів та 153 педпрацівників; підвіз організовано 19 маршрутами: власним 

автотранспортом - 15, найманим – 4. Придбано комфортабельний автобус 

Мерседес спринтер на 23 посадочних місця для вихованців ДЮСШ з метою 

забезпечення перевезення гуртківців на різноманітні змагання. 

Для впровадження Концепції Нової української школи в нашому районі 

державою виділено кошти в сумі майже 1 млн.90тис.грн. Закуплено для перших 

класів 29 телевізорів, 29 ноутбуків, 371 учнівську парту і стільці, дидактичні 

матеріали. Також районний методичний кабінет організовував направлення на 

відповідні курси директорів закладів загальної середньої освіти, вчителів 

початкових класів, англійської мови. 

Важливим напрямом діяльності освіти є забезпечення навчання дітей з 

особливими потребами, для цього було створено «Літинський районний 

Інклюзивно-ресурсний центр», облаштовано кабінети та закуплено  сучасне 

обладнання для закладу. Протягом 2018-2019 навчальних  років центром було 

надано комплексну оцінку 103 дітям, з 4-ма дітьми, для яких було організовано 

інклюзивне навчання,  проведено 261  корекційно-розвиткове заняття. У 2019-2020 

навчальних роках інклюзивним навчанням охоплено 12 учнів. 

 

РОБОТА З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ  

У 2019 році  в районі  було продовжено сімейно-орієнтований підхід у 

роботі з дітьми та реалізацію права дитини на виховання в сім’ї. Так на 

території району функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу та 3 прийомні 

сім’ї, в яких виховується 16 дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На належному рівні здійснюється також постійний контроль щодо 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування. В 

районі діє  «Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2020 роки», якою передбачено 

заходи щодо забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Завдяки даній Програмі у звітному періоді придбано 

житловий будинок в с.Багринівці Юрчаку Ростиславу, особі з числа дітей-

сиріт на загальну суму 90 тис. грн. 

Упродовж 2019 року на території району реалізовувалась державна 

політика з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання насильству в сім'ї та 

протидії торгівлі людьми. 
Організовано та проведено ряд заходів національно-патріотичного 
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виховання, а саме: районний конкурс вишиванки «Ми - українці»; районна 

спартакіада допризивної молоді; урочисті проводи призовників строкової служби 

до лав ЗСУ; районні спортивно-розважальні конкурсні змагання «Козацькому роду 

– нема переводу».  

Завдяки плідній співпраці районної державної адміністрації з громадською 

організацією «Літинська козацька сотня» було третій рік поспіль організовано в с. 

Микулинці дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий табір «Героїв УПА» на честь 

вшанування бійців групи УПА-Південь та Літинський фестиваль військово-

патріотичної пісні імені Гандзюка, Гальчевського та Шепеля. Заходи спрямовано 

на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу. 

Протягом 2019 року охоплено різними формами відпочинку та оздоровлення 

754 дитини, витрачено на оздоровчу компанію 431 тис. грн.  

Проведено ряд заходів для молоді району (районні розважальні заходи до 

Дня молоді «Молодь наше майбутнє», тренінг для учнівської молоді «Вступ до 

прав людини»). 

Фізична культура і спорт 

   Щорічно в районі проводиться більше 50 спортивно-масових заходів,  в 

яких приймають участь збірні команди сільських територіальних громад різних 

вікових груп з різних видів спорту. Успішно спортсмени району виступають на 

обласних та Всеукраїнських змаганнях. 

Функціонують ветеранські спортивні гуртки з футболу та шахів. 

           Працює дитячо-юнацька спортивна школа з Олімпійськими відділеннями 

спорту: легка атлетика, настільний теніс, тхеквондо ВТФ, футбол. В дванадцяти 

загальноосвітніх навчальних закладах району є мережа філіалів по даних видах 

спорту, що сприяє залученню більшої кількості молоді шкільного віку із сільського 

населення до занять фізичною культурою та спортом. Загальна кількість учнів 

становить  490 чол. Навчально-тренувальні заняття проводять 15 тренерів-

викладачів. 

 

КУЛЬТУРА 

Культурно-мистецьку діяльність у районі забезпечують: 35 клубних закладів, 

34 бібліотеки, 2 музеї, дитяча музична школа та районний кінотеатр. 

Одним із стратегічних напрямків діяльності відділу культури і туризму 

Літинської райдержадміністрації є робота, спрямована на організацію дозвілля 

населення та розвиток аматорського мистецтва в районі. Тому закладами культури 

району протягом звітного періоду планомірно проводилась агітаційно-

просвітницька робота та патріотичні культурно-мистецькі акції серед населення 

району. 

Водночас здійснювалась робота з розвитку краєзнавства і традиційної 

народної культури. 

Продовжується поступальна динаміка зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури. Проведено поточні ремонтні роботи та благоустрій прилеглих 

територій, придбано сценічні костюми, музичні інструменти та звукопідсилюючу 

апаратуру.  

Аналізуючи стан розвитку аматорської творчості Літинського району, слід 
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зазначити, що на території діє 125 аматорських колективів: 8 колективів мають 

звання «народний аматорський» та 1 – «зразковий аматорський». 

   Щорічно аматорські колективи Літинщини беруть участь у різноманітних 

мистецьких акціях як районного так і обласного, всеукраїнського та міжнародного 

рівнів. 

Пріоритетними напрямками роботи райдержадміністрації на 2020 рік є: 

1. Виконання плану робіт щодо ремонту та експлуатаційного утримання  

автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення 

Літинського району за кошти державного бюджету  (8 млн .грн.) співфінансування 

робіт за  рахунок місцевих бюджетів (1,2 млн .грн.).  

2. Будівництво водогонів на території району. 

3. Завершення процесу  децентралізації в районі. 

4. Реконструкція спортивної зали Літинської СЗШ І-ІІІ ст. №1.  

5. Капітальний ремонт шкільних  їдалень Літинських СЗШ І-ІІІ ст. №1 та №2 

і КЗ загальної середньої освіти І-ІІ ст. с. Селище. 

6. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в смт Літин. 

7. Забезпечення широкосмуговим інтернетом медичні заклади та заклади 

освіти. 

8. Оснащення закладів медицини телемедичним обладнанням. 

9. Сімейно-орієнтований підхід в роботі з дітьми, реалізація права дитини на 

виховання в сім’ї. Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу.  

10. Робота з молоддю, реалізація молодіжних проектів та національно-

патріотичного виховання дітей та молоді району. 

 

Дякую за увагу! 


