
Звіт за 2019 рік 

 Відповідно до  статті 45 Закону України «Про 

державну службу» та 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 Тиврівської 

райдержадміністрації, до вашої уваги пропонується звіт 

про проведену роботу у 2019 році. 

 В 2019 році районна державна адміністрація 

відповідно до наданих їй повноважень забезпечувала 

виконання Конституції України, законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 

органів виконавчої влади вищого рівня,  законності і 

правопорядку, додержання прав і свобод громадян,  

виконання державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку,  підготовку та 

схвалення прогнозів районного бюджету та його 

виконання, взаємодію з органами місцевого 

самоврядування,  реалізацію інших наданих державою, а 

також делегованих районною радою повноважень, що 

спільно з роботою органів місцевого самоврядування, 

промислових та аграрних  підприємств, установ та 

організацій бюджетної та соціальної сфер, малого та 

середнього  бізнесу  району були спрямовані на 

вирішення актуальних проблем життєдіяльності району. 

 Управлінська діяльність райдержадміністрації в 

2019 році забезпечувалась апаратом та структурними 

підрозділами   райдержадміністрації загальною штатною 

чисельністю 120 одиниць. Відповідно до розпоряджень 

голови райдержадміністрації від 26 листопада 2019 року 

№303 «Про впорядкування структури Тиврівської 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


районної державної адміністрації»  та від 21 листопада 

2019 року №300 «Деякі питання встановлення граничної 

чисельності працівників Тиврівської 

райдержадміністрації» ліквідовано такі управління 

райдержадміністрації, як економіки, агропромислового 

розвитку, та скорочено штатну чисельність по апарату та 

інших структурних підрозділах РДА.  Затверджена 

штатна чисельність працівників в апараті та структурних 

підрозділів райдержадміністрації на сьогодні становить 

74 одиниці, з них 35 одиниць в управлінні праці та 

соціального захисту населення райдержадміністрації.  

 Але оцінку ефективності роботи слід робити 

спираючись на кількісні та якісні показники в галузях 

економіки та соціально-гуманітарній сфері. 

Агропромисловий розвиток.  

Рослинництво 

 Аграрний  сектор має значний потенціал  для 

розвитку району. Свою виробничу діяльність 

здійснюють 95  сільськогосподарських підприємств, в 

тому числі 64 фермерських господарства, вертикально 

інтегрованих підприємств 3, якими обробляється 16,5 

тис.га. або 40,6%. 

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

в тому числі аграрними підприємствами 40,7 тис.га. 

 В 2019 році валовий збір зернових по всіх категоріях 

господарств склав 190,3 тис.тонн., при урожайності 79,4 

цнт/га (по області 73,6 цнт/га), з них озимої пшениці 

намолочено   - 53,0  тис.тонн, урожайність – 59,5 цнт/га, 

кукурудзи – 130,2 тис.тонн, урожайність – 95,8 цнт/га. За 

урожайність зернових район посів ІІ місце серед районів 

області. 



 Також, в минулому році зібрано соняшнику -33,0 

тис.тонн., урожайність – 35,0 цнт/га, ріпаку – 10,5 

тис.тонн., урожайність – 32,5 цнт/га.  

 Структура посівних площ на 2020 рік: 63,2% - 

зернові культури,  втому числі  озимі зернові – 25,4%, 

кукурудза на зерно – 35,1%, технічні – 34,9%, в тому 

числі соняшник – 23,8%, інші  - 1,9%. 

 Сільськогосподарські підприємства на 100% 

забезпечені насінням ярих зернових та зернобобових 

культур. 

          

  Тваринництво 

         В 2019 році вироблено 525 тонн м’яса, що складає 

65,9% до попереднього року. 

         Реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі 

591 тонну, або на 29,6 % менше,  ніж у минулому році. 

         Орендна плата   

 У 2019 році за оренду земельних часток (паїв) 

нараховано 93,4 млн.грн., що складає 9,8% до 

нарахування орендної плати від грошової вартості 

орендованих земель .    

  За 2019 рік виплачено понад   102,7  млн.грн., що 

становить  110,2 % від нарахованої.  Середній відсоток 

орендної плати склав 11,2%.   

           

Розвиток промисловості. 

 Промисловими підприємствами району основного 

кола в  2019 році вироблено продукції в діючих цінах на 

суму – 1 мільярд 125 млн.грн. Темп росту обсягів 

виробництва склав 95,9% до 2018 року, в тому числі: 

- в добувній галузі – 90,2%  

- в хімічній галузі –  94,6%  

- в будівельній галузі – 121,3 %  



 - у галузі машинобудування – 84,3 %.  

   

 Обсяг реалізованої промислової продукції у 2019 

році склав 812,4 млн.грн., що на 9,8% менше ніж  у 2018 

році. На промислових  підприємствах зайнято 1306 

працівників.  

  

 Інвестиційна діяльність.    
За 9 місяців  2019 року підприємствами та 

організаціями району за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 86,9 млн. грн. капітальних 

інвестицій, що становить 42,3% до  відповідного періоду 

2018 року. 

  В  2019 році із 19 проєктів органів місцевого 

самоврядування які брали участь у 16 обласному 

конкурсі проєктів розвитку територіальних громад 5 

проєктів  здобули перемогу, на їх реалізацію з обласного 

бюджету отримано  495,0 тис.грн. 

 

Мале підприємництво 

 

В 2019 році в районі започаткували  діяльність 193  

новостворених суб’єкти господарювання, що на 19,9% 

більше ніж у 2018 році, із яких 18  – юридичних осіб, що 

на 20% більше ніж у 2018 році та 175  – фізичних осіб-

підприємців (на 19,9% більше ніж у 2018 році). 

Одночасно припинили господарську діяльність 211 

суб’єкти господарювання (1 – юридична особа та 210 – 

фізичних осіб-підприємців), що на 3,9% більше  ніж у 

2018 році. 

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від 

діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2019 році 



становить 104,4 млн.грн., або 28,8% від загальних 

обсягів надходжень, що на 4,7% більше ніж у 2018 році. 

Сума надходжень до місцевих бюджетів від 

діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2019 році 

в порівнянні з 2018 роком зросла на 7,6%, або на 4,5 

млн.грн. і становить 63,9 млн.грн., а їх частка в загальній 

сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 31,5%. 

Надання адмінпослуг 

В районі діє Центр надання адміністративних послуг 

при Тиврівській райдержадміністрації, в якому надається 

109 видів послуг. 

Суб’єктами звернень в 2019 року отримано через 

Центр 16756 адміністративних послуг, що на 21,6% 

менше порівняно з попереднім роком. 

У 2019 році за надання адміністративних послуг до 

районного бюджету надійшло 401,8 тис.грн., що на 75 

тис.грн. або на 15,7% менше порівняно з 2018 роком. 

Ринок праці та заробітна плата 

Кількість зареєстрованих безробітних у січні-

грудні 2019 року становила 1599 особи, що на 156 осіб 

менше ніж  2018 році. 

Протягом 2019 року за сприянням служби 

зайнятості отримали роботу  720  осіб, що на 24 особи 

більше ніж у 2018 році.   

Заробітна плата є основним джерелом доходів 

населення району. Розмір середньомісячної заробітної 

плати одного штатного працівника у ІІІ кварталі 2019 

року склав 7700 гривень, що на 13,2 відсотка більше 

порівняно з  відповідним періодом минулого  року.  

Заборгованості із виплати заробітної плати станом на 

01.01.2020 року по району немає. 



 

 Бюджет. 

Станом на 01 січня 2020 року до загального фонду 

зведеного бюджету району надійшло всього  доходів (без 

урахування трансфертів) в сумі 110 млн. 509 тис.грн., що 

становить 102,1% щодо уточнених планових призначень 

затверджених органами місцевого  самоврядування на 

звітний період, або понад план надійшло 2 млн. 298 тис. 

903 грн.  

В порівнянні з відповідним періодом минулого року  

надходження збільшились на 1 млн. 665 тис. 911 грн., 

або на 1,5%. (факт на 01.01.2019 року – 108 млн. 843тис. 

269 грн). 

 В тому числі  податку та збору на доходи фізичних 

осіб надійшло 65 млн. 315 тис.грн, що становить 100,3% 

щодо  уточнених планових призначень на 2013 рік або 

понад план надійшло 203 тис. 922 грн.   

По видатках зведений  бюджет району за 2019 рік  

виконаний у сумі 336 млн. 289 тис.грн., або на 96 

відсотків до уточненого річного  призначення. 

В першу чергу кошти бюджету району 

спрямовувались на захищені статті видатків, на які  

використано 261 млн. 358 тис.грн., або  на 77,7 відсотків 

усіх видатків, у тому числі: 

- на оплату праці працівників бюджетних установ з 

нарахуваннями 147 млн. 236 тис.грн., 

- на медикаменти 28,5 тис. грн.,  

- на продукти харчування 5 млн. 507 тис. грн.,  

- на трансферти  населенню 97 млн.148 тис.грн.,  

- на оплату енергоносіїв  11 млн.439 тис.грн. 

      На  фінансування  соціально-культурної сфери  

використано  268 млн. 106 тис.грн., що становить  79,7 

відсотків усіх видатків, у тому числі: 



 - на освіту – 128 млн.249 тис.грн.,  

 - на охорону здоров’я – 26 млн.311 тис.грн., 

 - на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 

103 млн. 488 тис.грн.,  

 - на культуру – 8 млн. 579 тис.грн.,  

 - на фізичну культуру і спорт –1 млн. 479 тис.грн. 

       На утримання органів місцевого 

самоврядування спрямовано 29 млн. 363 тис.грн. що 

становить 8,7 відсотки від загальної суми видатків. 

  Прострочена заборгованість по заробітній платі 

з нарахуваннями на звітну дату відсутня.  

   Для забезпечення ефективного використання 

бюджетних коштів в 2019 році бюджетні установи, що 

фінансуються за рахунок коштів державного та 

районного бюджетів працювали із застосуванням 

системи електронних закупівель ПРОЗОРО.  Так, в 2019 

році проведено 257 процедур закупівель на загальну 

суму 28,8 млн.грн., сума економії склала  3 млн. 748 тис. 

грн.або 13%. (на 1 млн. 548 тис.грн. або 70,4% більше 

відповідного періоду минулого року). 

  У  2019 році   проведено: 

- 10 засідань районної постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій на яких розглянуто 21 питання пов’язане із 

забезпеченням безпеки  життєдіяльності  населення 

району; 

-  26 спеціальних об’єктових навчань з питань 

цивільного захисту; 

- З 10 по 16 жовтня комісією  Головного управління 

Державної служби надзвичайних ситуацій України у 

Вінницькій області проведено контрольну перевірку  

цивільного захисту райдержадміністрації, 



територіальних громад району та  спеціалізованих 

служб цивільного захисту району; 

- забезпечено виконання на 68% плану  комплектування 

слухачами району навчально-методичного центру 

цивільного захисту та  безпеки життєдіяльності 

Вінницької області; 

- проведено технічну інвентаризацію 20 захисних 

споруд цивільного захисту району; 

- забезпечено на 100% план комплектування збройних 

сил України військовозобов’язаними  на строкову 

службу та  на 80%  план комплектування на 

контрактну службу. 

 

 Житлово-комунальне господарство. 

Ремонт доріг 

 

Тиврівським дорожньо-ремонтним пунктом філії 

«Немирівський райавтодор» в 2019 році проведено 

роботи з поточного (ямкового) ремонту доріг на суму 9 

млн.грн. відремонтовано 305 тис. м.кв. дорожнього 

полотна. На експлуатаційне утримання використано 

близько 350 тис.грн., на вирубку порослі вздовж 

придорожніх смуг – 160,0 тис.грн. Також, 

Ворошилівською  сільською  радою  було  виділено 

254,7 тис. грн. на співфінансування ремонту доріг 

загального користування в межах населеного пункту. 

 

 Службою автомобільних доріг Вінницької області за 

рахунок державного бюджету проведено ремонт мосту в 

с. Велика Вулига.  З державного дорожнього фонду було 

виділено 6,25  млн. грн., освоєно  5,7 млн. грн. 

 

Ремонт мереж водопостачання 



 

 В 2019 році за рахунок коштів  державного бюджету 

в сумі 233,7 тис.грн. Тиврівською селищною радою 

проведено реконструкцію 1015 метрів водогону. Також, 

селищною радою виділено 345,0 тис.грн Тиврівському 

комунгоспу на поточний ремонт водогону та насосів.  

 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення 

В 2019 році Жахнівською, Колюхівською, 

Новоміською, Тростянецькою сільськими та 

Гніванською міською радами проведено роботи з 

будівництва мереж вуличного освітлення загальною 

протяжністю близько 16 км на загальну суму біля 2,5 

млн. грн. 

В смт. Тиврів проведено монтаж ліній вуличного 

освітлення, прокладено 120 м кабелю, встановлено 50 

світильників  на загальну суму 10,0 тис. грн. 

Медицина 

Первинний рівень 

В 2018 році проведено реорганізацію комунального 

закладу «Тиврівський районний центр первинної медико – 

санітарної допомоги» в комунальне некомерційне 

підприємство «Тиврівський районний центр первинної 

медико – санітарної допомоги». 

  Центр складається із адміністративно-

господарської частини і лікувально-профілактичного 

підрозділу, який в своєму складі має 7 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини, 1 фельдшерсько-

акушерський пункт  і 16 фельдшерських пунктів.   

Штатний розпис затверджений в кількості 102 штатні 

одиниці.  



  Центром підписано договір із Національною 

службою здоров’я України.  

Заклад підключено до електронної системи охорони 

здоров’я. Станом на 1 січня 2020 року укладено 23083 

декларації, що становить 83,89% до загальної кількості 

обслуговуючого населення. В середньому на одного 

лікаря припадає 1538 підписаних декларацій. 

 Середня заробітна плата лікарів первинної ланки у 

2019 році в порівнянні з 2018 року зросла у 1,1 рази і 

склала 17387 грн. (2018 рік ЗП -15670 грн.). 

 Протягом 2019 року на забезпечення безкоштовним 

амбулаторним лікуванням пільгових категорій населення 

витрачено 172,4 тис.грн., на придбання медикаментів, 

матеріалів, виробів медичного призначення – 35,1 

тис.грн. Всі медичні заклади Центру забезпечені 

медикаментами та матеріалами для надання невідкладної 

медичної допомоги. 

 На виконання  урядової програми «Доступні 

ліки» лікарями виписано 30292 рецепти, отоварено  в 

аптечній мережі  27196 рецептів, що складає 89,7 %  від 

виписаних рецептів  на загальну суму 1 млн. 324 тис. 

грн.  

З 1 квітня 2019 року розпочато виписку електронних 

рецептів. Відпуск ліків за електронними рецептами 

проводився в 7 аптеках. (3-смт.Тиврів, 3- м.Гнівань, 1- 

смт.Сутиски), виписано 9812 електронних рецептів. 

В 2019 році проведено ремонтні роботи на суму 310 

тис.грн.: 

- поточний ремонт системи опалення Селищенської 

АЗПСМ – 8 тис.грн. 



- поточний ремонт, закупівля меблів та інформаційно-

стендового обладнання в Тиврівській АЗПСМ – 285,0 

тис.грн. 

- поточний ремонт фельдшерського пункту с.Дзвониха 

– 9,0 тис.грн. 

- ремонт системи опалення в Тростянецькій АЗПСМ – 

8,0 тис.грн. 

Вторинний рівень 

В 2019 році завершено реорганізацію Тиврівської 

центральної районної лікарні в комунальне некомерційне 

підприємство «Тиврівська ЦРЛ».   

 На виконання вимог Міністерства охорони здоров’я  

України  та Національною службою здоров’я України.  

 для заключення угоди та надання медичної допомоги 

Тиврівською  ЦРЛ придбано та впроваджено  МІС                       

« МедЕйр» .  

         За кошти районного бюджету придбано 30 одиниць  

персональних комп’ютерів  та 15 МФО  на суму 594 300 

грн. Створено та розведено внутрішньо-лікарняну  

мережу, для роботи МІС «МедЕйр» вартістю 96 037 грн. 

      За рахунок додатково виділених коштів з 

районного бюджету придбано 20 штук матраців з 

наматрацниками на суму 15 тис.грн., стерилізатор 

повітряний ГП-80  вартістю 15680 грн., лінолеум для 

ремонту зубопротезної лабораторії - 7 тис.грн. 

     За позабюджетні кошти придбано 2 ПК вартістю 

21500 грн. та 2 багатофункціональні пристрої  на суму 

14200 грн. Придбано апарат лазерний терапевтичний – 

вартістю 12500 грн.  



   Проведено поточні ремонти терапевтичного, 

пологового  відділень, бухгалтерії, окремих кабінетів 

поліклініки вартістю 89 582 грн. На забезпечення 

лікування хворих на нецукровий діабет виділено з 

районного бюджету 52400 грн. 

 

Соціальний захист окремих категорій громадян. 
В 2019 році за призначенням субсидії на 

відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива звернулось 9739 заявників, 

призначено 9515 сім’ям. 

       Станом на 1 січня 2020 року пільги на житлово-

комунальні послуги надано на суму 9 млн. 204,6 тис. 

грн., на тверде паливо та скраплений газ на суму 564,5 

тис. грн., на послуги зв’язку на суму 185,1 тис. грн., на 

інші передбачені законодавством пільги 547,3 тис. грн. 

Надано щомісячну допомогу 5 сім’ям 

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

в антитерористичній операції на суму 96 тис. грн., та 

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

194 родинам новонароджених надано  одноразову 

натуральну допомогу «пакунок малюка». 

 

Освіта  

 У 2019 році на території району функціонувало 21 

заклад дошкільної освіти, загальна проектна потужність 

яких – 606 дітомісць. Сформовано 39 груп, у яких 

виховуються 785 дітей віком від 2 до 6 років.  

     Освітній процес у закладах дошкільної освіти 

здійснюють 88 педагогічних працівників.  

У всіх закладах  дошкільної освіти організовано 

триразове гаряче харчування вартістю 25-32 грн. на день. 



60% із загальної вартості фінансується з місцевих 

бюджетів, 40% - батьківська плата, що становить 12–18 

грн. 

29 серпня 2019 року відбулося урочисте відкриття 

нового закладу дошкільної освіти в с.Василівка на  24  

дітомісць. 

Основним пріоритетом 2019 року  була реалізація 

концепції «Нова українська школа», яка потребувала 

конкретних кроків її втілення. 

         З 1 вересня 2019 року за новим Державним 

стандартом  початкової освіти почали працювати 28  

перших класів в 24 закладах загальної середньої освіти 

району, приступили до навчання 330 учнів.  

          Варто зазначити, що усі заклади освіти району 

були підготовлені до нового 2019-2020 навчального 

року, зроблено поточний ремонт приміщень, класні 

кімнати для першокласників облаштовані за стандартами 

новітнього освітнього простору, створено освітні 

осередки, що відповідають вимогам концепції НУШ. 

         Для потреб Нової Української школи придбано: 23 

кольорових принтери, 23 телевізори, 23 ноутбуки Lenovo 

в комплекті з акустичною системою, 350 комплектів 

одномісних парт та стільців, 27 шт. дошок магнітних 

комбінованих, 23 оригінальні портативні Bluetooth 

колонки в комплекті з навушниками та флеш 

накопичувачами, дидактичні матеріали з розрахунку на 

27 класів, всього 21 найменування. 

Щодо загальної середньої освіти - в районі 

функціонує 26 закладів  (без врахування Гніванської 

ОТГ) загальної середньої освіти, в яких  навчається – 

3071 учень. Наповнюваність  класів в середньому – 15 

учнів.  



У 2019 році в районі нараховувалося  118 

випускників 11-х класів та із 15 претендентів на 

нагородження золотими і срібними медалями 14 

випускників 11 класів нагороджені  золотими і срібними 

медалями (9 – золотою та 5 - срібною). В нашому районі 

учні підтвердили медалі на 93 %, що свідчить про 

належне і об’єктивне оцінювання учителями знань учнів. 

Стабільна картина у випускників 9 класів, було – 

309 випускників 9 класів,  з них свідоцтва з відзнакою 

отримали – 22 учні. 

  У 2019 році  118 учнів 11 класів обрали 7 предметів 

для ДПА у формі ЗНО (українську мову та літературу, 

історію України, математику, біологію, географію, 

фізику, англійську мову). Український центр якості 

освіти за результатами трьох основних предметів ЗНО 

склав рейтинг закладів освіти України. Тиврівський 

ліцей-інтернат  посів  6 місце в рейтингу закладів освіти 

області (минулий рік 5 місце). 

          У 2019 році для закладів загальної середньої освіти 

Тиврівського району передбачено 1млн. 170 тис. грн. 

коштів субвенції, що спрямовуються на придбання 

послуг з доступу до Інтернету. На сьогоднішній день 

Інтернет зв’язком за допомогою оптичного кабеля зі 

швидкістю 100 Мбт/сек забезпечено 8 закладів загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів. На залишок коштів 275 

тис.грн. пройшли торги для забезпечення Радіо 

інтернетом ЗЗСО І-ІІ ступенів, визначено переможця, 

заключено договір. 

За підсумками ІІ етапу предметних олімпіад 

минулого 2018-2019 навчального року  у 2019 році 73 

переможці брали участь в ІІІ (обласному) етапі.  

Найбільша кількість учнів, що ввійшла до районних 

команд на ІІІ етап предметних олімпіад - це учні 



Тиврівського ліцею-інтернату поглибленої підготовки в 

галузі науки (45 учнів),   ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Тиврів (8 

учнів), ЗОШ І-ІІІ ст.  смт. Сутиски (5 учнів).  

У 2019 році  маємо на рівні області 37 перемог в 

учнівських олімпіадах, перемоги принесли заклади: 

Тиврівський ліцей-інтернат - 22 перемоги;    ЗОШ І-ІІІ 

ст. смт Тиврів- 6 перемог;  ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сутиски- 5 

перемог, НВК «ЗОШ – гімназія І-ІІІ ст.» м.Гнівань - 4 

перемоги. 

2 призових місця на рівні України вибороли 

Задорожна Катерина, учениця 8 класу Тиврівського 

ліцею - інтернату, ІІІ місце з математики. Клочак Сергій, 

учень 10 класу Тиврівської школи, ІІІ місце з 

інформатики.  

Котрий рік поспіль район входить у лідерський 

список серед інших міст та районів області. 

Успішно виступили учні при проведенні в області 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук. 15 призових 

місць вибороли учні Тиврівського ліцею-інтернату 

поглибленої підготовки в галузі науки. 

Забезпечено збереження мережі гуртків Будинку 

дитячої та юнацької творчості. Кількість гуртків та 

вихованців є сталою і становить в 2019-2020 

навчальному  році 35 гуртків, в яких займається 605 

дітей, що становить  20%  від загальної кількості учнів 

району. 10 гуртків працюють на базі закладу, 25 на базі 

11 закладів загальної середньої освіти селища і району. 

240 дітей, що проживають у сільській місцевості,  

охоплено позашкільною освітою. 

В жовтні 2019 року відбулося офіційне  відкриття 

Інклюзивно-ресурсного центру Тиврівської районної 

ради.  



Кошти на відкриття ІРЦ були виділені з освітньої 

субвенції на заробітну плату та оснащення, не 

враховуючи ремонтні роботи  приміщення.  Поточні 

ремонтні роботи були зроблені за сприяння меценатів, 

благодійників, управління освіти, молоді та спорту, 

працівників інклюзивно-ресурсного центру, 

педагогічних працівників та всіх небайдужих.  

З метою оснащення кабінетів, виділена відповідна 

субвенція з державного бюджету в розмірі 180 тис.грн., 

за які закуплено обладнання та методики для проведення 

комплексної оцінки розвитку дитини. 

Відповідно до заяв та необхідного пакету 

документів від батьків, зареєстровано 116 дітей, які 

пройшли комплексну оцінку розвитку дитини. Загалом в 

ІРЦ отримують послуги більше 300 дітей Тиврівського 

району в тому числі і Гніванської ОТГ, з якою підписано 

угоду  про співпрацю.  

    Заклад співпрацює взаємодіє з педагогічними 

працівниками закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти. 

Необхідним є  розширення приміщення в зв’язку з 

недостатньою площею для занять.  

Найбільш системною і масштабною сьогодні є 

модернізація загальної середньої освіти.   

         Одним із  завдань реформи є якісне покращення 

мережі закладів освіти. у 2019 році проведена    робота 

щодо якісної оптимізації та реорганізації мережі: 

першим кроком було призупинення діяльність ЗОШ І-ІІ 

ст. с.Шендерів. ( стан на 1 вересня). 

        Проводилося ряд заходів з головами сільських рад 

на території яких знаходять малокомплектні школи, в 

яких до  40 учнів.  



        На сьогоднішній день створено  Тиврівський  

освітній округ, який затверджений рішенням 33 сесії 

районної ради 7 скликання від 19.12.2019 р. Оголошено 

конкурс на створення опорних освітніх закладів з 

утворенням філій, які розпочнуть свою діяльність з 1 

вересня 2020 року.  

В школах району організовано харчування для учнів 

1-4 кл, та 5-11 кл.  

            У  2019 році  харчуванням було охоплено – 2853 

учнів району, з них:  

                        1-4 кл.- 1246 учнів; 

                        5-9 кл.- 1455 учнів; 

                        10-11 кл. – 152 учнів. 

        Також, харчуванням забезпечувались 252 дитини 

пільгових категорій, за рахунок бюджету харчувалися - 

1516 учнів. За рахунок спонсорської допомоги меценатів, 

фермерських господарств та доплати батьків – 1355 

учнів. 

         На харчування було виділено 2 млн. 758 тис. грн., а 

саме: з відповідних бюджетів –1 млн.705 тис. грн.,  та  

490 тис. грн.  позабюджетних коштів. 

         Вартість харчування в середньому  становило 15 

грн., в інтернат них закладах – 45 грн.  

         В районі  організовано  безкоштовне гаряче 

харчування, за рахунок державної субвенції  дітям – 

сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, 

учням 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», особам з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних і інклюзивних класах та діти учасників АТО, 

діти-переселенці. 



На даний час заклади загальної середньої освіти 

забезпечені підручниками для 6-х та 11-х класів на 100%. 

Позитивно вирішено в районі питання підвозу дітей 

до освітніх закладів. Організовано підвіз 414 учнів та 75 

педагогічних працівників. 

 Експлуатується шкільних автобусів – 8 одиниць. 

         Також здійснюється перевезення рейсовими 

автобусами – 3 одиниці. Потреба на 2020 рік 2 шкільні 

автобуси. 

Відповідно до плану заходів щодо соціально-

економічного розвитку району в галузі освіти в 2019 році 

виконано ряд заходів: 

В Тиврівському ліцеї-інтернаті: 

- завершено облаштовання сучасного спортивного 

майданчика за програмою «Будівництво футбольних 

полів зі штучним покриттям в регіонах України», 

вартість проєкту 1 млн. 348 тис.грн.; 

- Облаштовано кабінет іноземної мови за рахунок 

грантової діяльності на суму –15 000 грн. 

- Придбанні камери схову для зберігання особистих 

речей учнів на суму 32 тис. грн. за рахунок грантової 

діяльності. 

В Тиврівській школі: 

- Придбано нові меблі в учительську кімнату та в 

новостворену конференц-залу на суму 35 тис. грн. 

- Проведено ремонт електрощита на суму 10 тис. грн. 

- замінено освітлення на енергозберігаючі 

світильники на суму 32 тис. грн. 

В Краснянській СЗШ: 

1. Створено та оснащено ресурсну кімнату для дітей з 

особливими освітніми потребами. Використано: 

- коштів з державної субвенції на суму 15500 грн; 

- позабюджетних коштів на суму 1300 грн. 



2. Закуплено та встановлено в кабінетах географії та 

образотворчого мистецтва 2 телевізори LSD на суму 

14000 грн. за кошти Новоміської сільської ради. 

3. Поновлено систему водопостачання закладу за 

кошти місцевих спонсорів (на суму 12000 грн : ТОВ 

«Красне СП Агромаш», приватні підприємці: Кузь 

А.М., Куций А.П., Трач Р.В., Пономар В.М., 

Маліновська Т.О.) та встановлено три умивальники 

шкільній їдальні на суму 7500 грн  за кошти 

районного бюджету. 

- В  Уяринецькій школі: 

- капітально відремонтовано спортивну залу, 

витрачено  – 46000 грн. 

- змінено та відремонтовано каналізування – 20000 

грн. 

В Довгополівській ЗОШ  

- Придбано вай-фай роутер для забезпечення 

Інтернет-зв'язку за рахунок спонсорських коштів. 

ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвониха: 

- завершений капітальний ремонт корпусу № 2 – 200 

000 грн. 

- придбано кухонний гарнітур на суму 7 тис. грн. за 

рахунок спонсорських коштів. 

У Василівській ЗОШ за кошти Василівської сільської 

ради: 

-  Придбано в ресурсну кімнату меблеву стінку, 

вішалку для одягу, стілець офісний на 2700 грн., та 

замовлено 5 дверей на суму 68 тис. грн.. 

У Селищенському ДНЗ: 

- замінено систему водогону – 16 600 грн. 

- облаштовано пандус – 15 000 грн. 



у Селищанській школі : 

- закуплено відеокамеру в профорієнтаційний кабінет 

за кошти виграного Гранту. 

В ДНЗ с.Тростянець встановлено огорожу навколо 

території та двоє воріт  на суму - 60 700грн. 

У Тростянецькій школі: 

- закуплено резервний бойлер та електроплиту за 

бюджетні кошти. 

- встановлено огорожу навколо території та двоє воріт  

на суму - 60 700грн. 

У Сутисківській спеціалізованій школі-інтернат 

придбано  за кошти бюджету 2 пральні машини.  

За кошти Тиврівської  селищної рад замінено 

електропроводку в приміщені Тиврівського садочка - 232 

тис. грн. 

В районі проведено паспортизацію багатодітних 

родин, відповідно до якої в районі нараховується 526 

сімей, в яких виховується 1852 дитини. За звітний період 

видано 68 посвідчень батьків багатодітної родини та 176 

посвідчень дитини з багатодітної сім’ї, почесні звання 

«Мати – героїня» присвоєно Президентом України 

восьми мешканкам району. На оздоровчу кампанію дітей 

та молоді з районного бюджету у 2019 році виділено 

142,0 тис.грн. Всього оздоровлено 121 дитину, в тому 

числі  32 дитини оздоровлено в стаціонарному таборі 

«Маяк» с. Селище, з них 9 дітей позбавлених 

батьківської опіки та 3 дітей-сиріт, 8 дітей з 

малозабезпечених сімей, 9 обдарованих дітей та 89 учнів 

відпочивали у 3 пришкільних таборах при закладах 

загальної середньої освіти: Сутисківська спеціалізована 

школа-інтернат,  Колюхівська та Жахнівська школи. 
 



 Дітям-сиротам та дітям, які позбавлені 

батьківського піклування надається одноразова допомога 

по досягненню повноліття у розмірі 1810 гривень, 

виплачено 10 дітям  на суму 18,1 тис.грн. та трьом 

випускникам 11 класів виплачено 36,5 тис.грн. 

 

Спорт 

Районна дитячо – юнацька спортивна школа 

(директор Павленко А.М.)  

 У 2019 році спортом у Тиврівській районній дитячо 

– юнацькій спортивній школі займалися 388 юних 

спортсменів, функціонувало 5 відділень з олімпійських 

видів спорту. Найбільш масовими видами спорту якими 

займалися діти та молодь є : футбол – 252 учні, 

баскетбол – 62, тхеквондо – 35 учнів. Тренувальні 

заняття проходили  на базі загальноосвітніх закладів та 

спортивних об’єктах Тиврівського району, а саме м. 

Гнівань , смт. Тиврів , смт. Сутиски , с. Дзвониха , с. 

Велика Вулига , с. Селище , с. Тростянець , с. Красне, 

с.Василівка, с.Черемошне. 

   Упродовж 2019 року вихованці ДЮСШ  взяли 

участь у 77 змаганнях районного, обласного та 

всеукраїнського рівня. Найбільш вагомими були виступи 

наступних спортсменів :  

- команда юнаків 2003 – 2004 та 2005-2006 років 

народження стала срібним призером Вінницької 

області з футболу 

- команди дівчат 2005, 2006 р.н., стали бронзовими 

призерами чемпіонату Вінницької області з міні – 

футболу. 

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

бронзовими та срібними  призерами чемпіонату 

Вінницької області з баскетболу. 



  Станом на 01.01.2020 року на розвиток 

олімпійських видів спорту у Тиврівській РДЮСШ 

використано    838 тис. грн., що на 120  тис.грн менше 

ніж у 2018 році.   

 Районна організація всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос» (голова Лісніченко 

В.Т.). У 2019 році молодь, спортсмени, ветерани спорту 

територіальних громад, що представляли районну 

організацію «Колос» взяли участь в 70-ти заходах.     Із 

них в районних – 20, міжрайонних – 3, обласних – 41, 

Всеукраїнських – 6, в яких вони здобули 12 кубків, 24 

золотих, 45 срібних, 20 бронзових нагород. Підготовлено 

2 кандидата в майстри спорту, 14 спортсменів першого 

розряду. 

 Представник Жахнівської територіальної громади 

Безуглий В.В., який виступав  в складі збірної команди 

обласного товариства «Колос» на всеукраїнських 

змаганнях в м.Берегово здобув дві золоті нагороди з              

фут залу та шахів. 

 В 2019 році представники організації виборолили 

перше місце з великого футболу, друге місце з малого 

футболу серед команд територіальних громад (7+1), і 

друге місце з фут залу (4+1), та третє місце в спартакіаді 

депутатського корпусу, та перше місце серед голів 

територіальних громад Вінниччини.  

 За підсумками роботи районна організація входить 

до трійки кращих по області.  

 Також в районі більше 30-ти років функціонує 

районний центр інвалідного спорту «Інваспорт» 

(керівник Лісніченко В.Т.). Метою центру є 

оздоровлення та реабілітація людей з інвалідністю 

засобами фізкультурно-масової роботи. В 2- х групах 

(настільний теніс, дартц, шашки, стрільба,  



пауерліфтинг) займається 32 людини різних нозологій 

(зір, слух, опорно-руховий апарат та ін.) (22- чоловіки, 

10-жінок). В 2019 році прийнято участь у 8 обласних 

змаганнях та 2- х районних з п’яти видів спорту. Гайда 

Михайло чемпіон області з гирьового спорту та 

плавання, Васильчук Максим 2-х разовий чемпіон 

України з легкої атлетики, Соцький Олександр чемпіон 

України з пауерліфтингу, Чернов Дмитро – бронзовий 

призер чемпіонату Вінницької області з шашок. 

   
Культура 

 В районі функціонує 36 закладів культури. На їхній 

базі працює 14 колективів,  з них 7 «народних» 7 

«зразкових»: 

 Протягом 2019 року  в районі було проведено 1540 

культурно-мистецьких  заходів, які відвідали 184 886 

чол. 

 На зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури району використано 1 млн. 940 тис.грн 

бюджетних коштів. 

 В 2019 році продовжено роботи по благоустрою 

пам’яток, на що витрачено кошти в сумі 155,1 тис. грн, з 

них: 153,5 тис.грн з місцевого бюджету, та 1,6 тис.грн. - 

спонсорські кошти. 

 В районі функціонує 34 бібліотеки. У 2019 році 

бібліотечний фонд поповнився на 3278 примірників 

друкованої продукції, передплачено 284 примірників 

періодичних видань на суму 75,0 тис.грн. 

Сільськими територіальними громадами придбано 115 

примірників книг на суму 3,1 тис.грн. 

 За 2019 рік районною державною адміністрацією 
зареєстровано та розглянуто  630   звернень, що на 184 
звернення або 22,6% менше ніж у 2018 році.  



 Найбільше звернень надійшло з питань соціального 

захисту населення -  516; комунального господарства – 

20; аграрної політики і земельних відносин – 35; охорони 

здоров’я – 21; освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності – 13 ; транспорту та зв’язку – 2  

та інші.   

Шановні  присутні, колеги, сьогодні я як 

новопризначений керівник району, відповідно до 

займаної посади на якій перебуваю  неповних 2 місяці 

звітував про пророблену роботу всіма вами, 

трудівниками району, державними службовцями та 

службовцями органів місцевого самоврядування, 

депутатським корпусом та громадським активом. Але я 

як і кожен з вас розумію, що звітний рік був непростим, 

розумію що насамперед нелегко було 

райдержадміністрації, депутатському корпусу як 

районної ради так і місцевих рад  при пошуку 

конструктивних рішень задля вирішення нагальних 

питань при обмежених фінансових ресурсах.  

Переконаний, що такий підхід буде збережено і 

надалі. Запрошую усі політичні сили, громадськість 

активно включитися в нашу спільну роботу. Ми готові 

розглядати кожну конструктивну пропозицію і 

відповідно корегувати наші дії.  

Дякую всім за повсякденну працю, за внесок у 

розвиток  району і добробут його мешканців. Дякую 

усім, хто конкретними справами розбудовує наш район.  


