
   

Публічний звіт  

голови Тростянецької районної державної адміністрації  

за 2019 рік. 

 

На виконання  3 статті 45 Закону України «Про державну службу» звітую 

про діяльність Тростянецької районної державної адміністрації за 2019 рік та 

наголошу на основних пріоритетних завданнях на 2020 рік. 

Згідно наказу Національного агентства України з питань державної 

служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органів виконавчої влади» публічний 

звіт був оприлюднений на офіційний веб-сайтах облдержадміністрації та 

райдержадміністрації для ознайомлення громадськості. 

В 2019 році діяльність районної державної адміністрації була спрямована 

на досягнення збалансованого економічного і соціального розвитку району, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, 

забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. 

 

Основними пріоритетними напрямками та стратегічними цілями роботи 

райдержадміністрації  в 2019 році були: 

 Розвиток економічного сектору району;  

 Залучення коштів з різних джерел фінансування на розвиток соціальної  

сфери;  

 Поліпшення економічної ситуації в районі; 

 Поліпшення матеріально – технічної бази соціальної сфери ; 

 Поліпшення інфраструктури району та розвиток комунікацій; 

 Забезпечення безпеки життєдіяльності населення району. 

 На виконання стратегічних цілей та напрямків перед ними стояли 

наступні опе5раційні цілі, зокрема: 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ 

 

Сільське господарство: 

Будучи аграрним наш район продовжує утримувати лідерські позиції в 

2019 році по с/г показниках, традиційно займаючи передові місця у першій 

п’ятірці на обласному рівні. 



Урожай зернових культур  зібрано на площі 24,9 тис. га, що становить 

100% від загальної площі, валовий збір становить 179,4тис. тонн,  середня  

урожайність зернових склала 72,0 ц/га. 

В 2019 році року сільськогосподарськими підприємствами всіх форм 

власності району утримується 7928 голів великої рогатої худоби та 2327 голів 

свиней. За 11 місяців господарства району  виробили понад 243 тис. тонн м’яса, 

14 тис. тонн молока. На вирощуванні і відгодівлі молодняка ВРХ отримано 685 

грамів середньодобового приросту, а по свинях 465 грамів. Реалізація м’яса 

становить 431,4 тис. тонн. ДПДГ «Олександрівське», «Гордіївська та 

Оляницька філії  Вінницький зернопродукт», «Україна- Т». 

Фактичний відсоток виплати орендної плати за земельні паї по 

Тростянецькому району у 2019 році становить 9,6 % від нормативної грошової 

вартості орендованої земельної частки. У порівнянні з минулими роками 

помітне суттєве зростання (хоча середньообласний показник на сьогодні 

незначно вищий і становить 9,7 %). Сума орендної плати виплачена в повному 

обсязі (100 %). 

Середня проіндексована вартість земельного паю по району становить 75,8 

тис. грн. 

 

Промисловість: 

 

Очікуваний обсяг реалізації продукції за 2019 рік склав 405-408 млн. грн. 

Основну частку в структурі промисловості займають ТОВ «Пустомити м'ясо»   

та ПП Янтас. 

Чимало екологічних  проблем для Тростянця  та його жителів виникло в 

результаті діяльності ДП «Тростянецький спиртовий завод», який додав до 

районного обсягу реалізації продукції – 33,6 млн.грн. Проте робота цього 

підприємства призвела до погіршення екологічної ситуації в Тростянці на 

навколишніх селах (зокрема нестерпний сморід, що йшов із бардополів 

спиртового заводу накривав весь Тростянець протягом травня-вересня місяців).   

Нехтування та ігнорування вимог та прав жителів Тростянця на чисте довкілля 

з боку адміністрації підприємства  призвели до  того, що громада заблокувала 

діяльність підприємства, а  всі події що відбувались влітку поточного року 

набули суспільного резонансу. Тому ДП Тростянецький спиртовий завод на 

сьогоднішній  день призупинив  виробництво продукції, відновлення якого без 

вирішення створених екологічних проблем та суттєвих інвестицій у 

виробництво скоріше всього не буде. В свою чергу позиція 

райдержадміністрації полягає у тому, що підприємство має працювати, але в 

межах норм та вимог діючого екологічного законодавства. 

За наявною інформацією в кінці січня поточного року на спиртовому 

заводі відбулась презентація будівництва випарної станції та розпочато її 

проектування. 

 

 

 



Малий бізнес: 

 

Станом на 1.10.2019 року в районі здійснювали діяльність 1 тис.110 

підприємців – фізичних осіб та 140 малих підприємств, в яких зайнято понад 4 

тис. працюючих. 

За 9 місяців  2019  року зареєстровано 131 суб’єктів малого 

підприємництва, в тому числі 3 юридичних особи та 128 фізичних осіб-

підприємців. За цей же період припинили свою діяльність 2 юридичних  особи 

та 110 фізичних осіб-підприємців (без врахування громадських організацій, 

благодійних фондів, тощо). 

Протягом минулого року надано  12 тис. 802 адміністративних послуги, з них 

понад – 7 тис., реєстрація юридичних, фізичних осіб та громадських організацій 

– 628, реєстрація майна – 1 тис. 178 , земельні відносини – 3 тис. 543, інші - 440.  

 За надані адміністративні послуги у відповідності до діючого 

законодавства України справляється адміністративний збір, за  12 місяців 2019 

року отримано до: 

 місцевого районного бюджету в сумі – 161,4 грн. (реєстрація 

нерухомості та внесення змін по юридичних та фізичних особах, за 

видачу витягів ДЗК); 

 державного бюджету в сумі – 34,2 тис. грн. (за надання інформації з 

державних реєстрів, ЄДР та нерухомості). 

 

На виконання постанови КМУ від 24 грудня 2019 року № 1113 «Про 

затвердження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки 

факту адміністративних та інших послуг» з використанням програмного 

проекту «check» в рамках експериментального проекту, до 31 грудня 2021 року 

буде запроваджено спрощення процесу перевірки сплати за адміністративні 

послуги в центрах надання адміністративних послуг, що значно прискорить та 

поліпшить надання адміністративних послуг.  

 

Інвестиції: 

 

Обсяг залучених інвестицій за січень-вересень 2019  в економіку району 

за рахунок  усіх джерел фінансування склав 77,1 млн. грн., або 72% до 

відповідного періоду 2018 року  (За січень-вересень 2018 року було 107,5 млн.). 

Однією з  мабуть головних подій у 2019 році, став початок будівництва 

компанією Дакса Бунге Україна круп’яного заводу з переробки кукурудзи в 

селищі Демківське. Орієнтовна вартість проекту близько 400 млн. грн. Завод 

перероблятиме кукурудзу твердих сортів кукурудзи на борошно та крупу, 

потужність заводу планується на рівні 300 тонн на добу, понад 100 тис. тонн в 

рік, буде створено до 50-ти робочих місць. Очікується, що першу чергу  

виробничих потужностей буде введено в експлуатацію до осені 2020 року.  

 Так, в 2020 рік передбачається за рахунок коштів служби автомобільних 

доріг та дольової участі місцевого бюджету провести ремонт автомобільної 

дороги  на відрізку  с. Олександрівка –  сел. Демківське  вартістю  2 млн.грн. 

 На сьогоднішній день фактично завершено роботи з будівництва бригад 

по вирощуванню курчат-бройлерів № 22, 43 на території земель 



Четвертинівської та Оляницької сільських рад.  Вартість  будівництва кожної 

бригади в цінах 2019 року  понад 450 млн. грн. бригади введені в експлуатацію 

в  кінця року. 

             Серед інших найбільших інвестиційних проектів у реальному секторі 

економіки, що розпочаті або реалізовувались у 2019 році такі як: 

- Реконструкція молочно-товарної ферми  та облаштування  доїльного залу  

у Гордіївській філії ПрАТ «Зернопродукт – МХП», де планується 

утримувати біля 1000 голів корів, та виробляти до 20-ти тонн молока за 

добу. 

- Оформлення містобудівної та дозвільної документації  під будівництво 

чергових потужностей  геліостанції ТОВ «Альтен-Інвест» на землях 

Будянської сільської ради.  

- Будівництво складів та ангарів для зберігання і сушіння зерна  на ТОВ 

«Тростянець-Зерно». 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

  

Бюджет  Тростянецького району за січень – грудень  2019 року виконано по 

доходах на 100,5 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому 

плані 275 млн. 313,5 тис. грн. до бюджету району надійшло  276 млн.601,5 тис. 

грн.  

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за 

рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 

року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 179млн. 

865 тис. грн.  

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету уточнені показники по 

доходах  за  січень – грудень 2019 року  виконали всі ради . 

Однак, напружене виконання дохідної частини сільського бюджету  

спостерігалося протягом року по Капустянській сільській раді. Внаслідок  чого, 

рішенням 36 сесії Капустянської сільської ради 7 скликання від 20 грудня 2019 

року зменшено дохідну частину Капустянського сільського бюджету на 300,0 

тис. грн., та, відповідно, зменшено видаткову частину сільського бюджету. 

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання 

закладів освіти – 38,2  відсотки, на соціальний захист населення – 27,3 відсотки, 

на  охорону здоров’я – 12,3 відсотки, на утримання органів місцевого 

самоврядування – 7,1 відсотки та на культуру – 3,2 відсотки.  

Основним елементом, що характеризує виконання місцевих бюджетів по 

видатках є стан розрахунків з виплати заробітної плати з нарахуваннями. В 

загальній сумі видатків бюджету району  касові видатки за  2019 рік  на 

заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,8 відсотків (122 млн.666,2 тис. 

грн). Станом на 01 січня 2020 року видатки на оплату праці з нарахуваннями 

працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету 

забезпечено в повному обсязі. Кредиторська заборгованість по видатках 

загального та спеціального фонду бюджету району  відсутня.  

 

 



РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Впродовж  2019 року діяльність відділу освіти Тростянецької 

райдержадміністрації була спрямована на виконання завдань, визначених 

пріоритетними напрямками розвитку освіти, вирішення стратегічних проблем, 

що стоять перед системою освіти у нових економічних і соціальних умовах на 

шляху до інтеграції в європейський освітній простір. 

Тому основним завданням галузі є виконання вимог Конвенції реалізації 

державної політики у сфері формування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період 2020 – 2029 року. 

З метою впровадження даної реформи для закладів освіти району надійшла 

субвенція з державного бюджету в розмірі 722,1 тис. грн. З них на закупівлю 

ноутбуків використано 266.0 тис. грн., сучасних меблів 197,5 тис. грн., 

дидактичного забезпечення 192,5 тис. грн. , музичних інструментів 66,0 тис. 

грн.  

Врайоні створено комунальну у станову «Інклюзивно – ресурсний центр 

Тростянецької районної ради Вінницької області». На даний час працівники 

установи проводять комплекс обстеження дітей віком від 2 до 18 років. 

У 2019 році у Бережанському ДНЗ створено інклюзивну групу і надаються 

інклюзивні послуги 2 дітям з особливими потребами. У Олександрівському 

ДНЗ облаштовано інклюзивну кімнату. 

У 2019 н.р. здійснювався підвіз  464 учнів, що становить 100%   від 

потреби. 

Відповідно до Програми організації харчування в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах Тростянецького району на 2019-2020 

роки за кошти районного бюджету харчуються діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (15 учнів) та діти з малозабезпечених сімей (78 учнів). 

 З метою поновлення комп’ютерної техніки за кошти бюджету придбано 

60 ПК для 10 шкіл району. 

Належна увага приділяється питанню підготовки та проведення 

відпочинкової кампанії . За рахунок коштів районного бюджету (175,0 тис.грн.) 

придбано 34 путівки для дітей пільгових категорій. 

Впродовж звітного року проведено значну роботу по зміцненню 

матеріально-технічної бази. ЗЗСО завдяки надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально – економічного 

розвитку окремих категорій, зокрема: 

Проведено капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних 

блоків) Тростянчицькій СЗШ І-ІІІ ступенів – 400 тис. грн.. 

Проведено капітальний ремонт фасадів (заміна віконних блоків) 

Глибочанській  СЗШ І-ІІІ ступенів (перша черга) – 75,0 тис. грн.. 

Придбано мультимедійне обладнання, інтерактивні комплекси для 

Новоободівської СЗШ І-ІІІ ступенів – 100,0 тис. грн..  

Придбано обладнання предметів довгострокового користування (меблі) 

на 50,0 тис. грн. для Цибулівської СЗШ 

В с. Торканівка встановлено дитячий ігровий майданчик (60 тис. грн). 

 

 

 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

Основним завданням 2019 року було КНП «Тростянецький РЦ ПМСД» 

продовження трансформації закладу, в тому числі покращення матеріально – 

технічної бази відповідно до табелю оснащення, проведення поточних ремонтів 

для покращення  комфортного розміщення пацієнтів та їх перебування в 

установі . Впроваджено електронні інструменти  для сімейних лікарів та 

пацієнтів – електронні амбулаторні картки, електронні направлення та 

електронні рецепти на лікарські засоби, що включені до Урядової програми 

«Доступні ліки.  Станом на 01.01.2020 року всі амбулаторій підключено до 

мережі Інтернет. Робочі місця сімейних лікарів забезпечені 100,0% 

комп’ютерною технікою, підключено до мережі Інтернет, встановлено на всіх 

робочих місцях МІС «МедЕйр».  Станом на 01.01.2020 року було підписано 

26553 декларацій або 75,4 % від кількості населення. 

З метою  покращення матеріально – технічної бази структурних 

підрозділів Центру та  виконання наказу МОЗ України від 26.01.2018 р. № 148 

«Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення 

закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають 

первинну медичну допомогу» та умов договору з НСЗУ в 2019 році за рахунок 

коштів НСЗУ та коштів місцевих бюджетів проведено закупівлю медичного 

обладнання та техніки на суму майже 1170,0 тис грн,, з них на 766,5 тис. грн.. 

закуплено 7 комплектів телемедичного обладнання. 

Та першою в області наша первинка отримала обладнання для 

телемедицини, яка стартуватиме у квітні цього року, адже Інтернет необхідна 

умова для роботи медиків і є у кожній амбулаторії сімейної медицини, що є 

прогресивною та актуальною вимогою сьогодення. 

Вагомим по району є забезпечення сіл Ілляшівка, Четвертинівка, 

Цибулівка, Ободівка та селище Тростянець сучасним медичним  транспортом 

та реконструкція Ободіваської лікарської амбулаторії за кошти Мінрегіонбуду в 

сумі 1 млн. 300 тис. грн.. 

В 2019 році продовжено роботу по виконанню Урядової програми 

«Доступні ліки», відповідно до якої  пацієнти можуть отримати ліки 

від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної 

астми  безкоштовно або з незначною доплатою. 

Згідно заключеного договору  з НСЗУ отримано 15, 5 тис. грн., з яких 

12,9 тис. грн.. використано на заробітну плату з нарахуваннями, середня 

зарплата по установі за 2019 рік склала 8 тис. 629 грн. 

На виконання програми  «Збереження здоров’я жителів Тростянецького 

району на 2016 – 2020 рр». за рахунок субвенції Тростянецької ОТГ та 

районного бюджету витрачено 2 млн. 891 тис. грн., що дало змогу в повному 

обсязі забезпечити лікарськими засобами та технічними засобами пільгові 

категорії населення, провести оплату енергоносіїв.  

На виконання Закону України № 2206 від 14.11.2017 року «Про 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості» в березні 2019 року розпочато будівництво Капустянської АЗПСМ 

на 3 сімейних лікаря, яка буде обслуговувати 5 тис. 400 жителів населених 

пунктів Капустяни, Ілляшівка, Олександрівка, Савинці, Китайгород, Демківка. 

Кошторис проекту складає 8 млн. 883 тис. грн . Площа амбулаторії 230,0 кв.м. 



Потужність амбулаторії – 60 відвідувань / день. Будівництво перебуває на 

завершальній стадії. На сьогодні підключено тимчасове освітлення та тепло. В 

залишку матеріально - технічне оснащення та меблі.  

По КНП «Тростянецька ЦРЛ» 

На виконання розпорядження КМУ від 30.11.2016 року № 1013-Ф та 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я № 2309 а –д» 

сесією Тростянецької районної ради від 27.07.2018 року прийнято рішення про 

реорганізацію комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство 

завершено. Прийнято Статус КНП «Тростянецька ЦРЛ» та поновлені ліцензії 

на основні напрямки діяльності підприємства. 

На сьогодні в січні місяці 2020 року проведена чергова акредитація 

лікарні. Надання медичної допомоги на вторинному рівні протягом минулого 

року забезпечували 182 медичних працівників в тому числі: 

- лікарні 53 

- середнього медичного персоналу 129. 

В центрі уваги надання медичних послуг населенню посилення 

матеріально-технічної оснащеності установи та її соціальна значущість. Адже, 

забезпечити інтенсивне лікування, збереження відділень при сьогоднішніх 

умовах максимальної оптимізації  з використанням кадрового потенціалом не 

просто. 

Так, з 28.01.2020 року потужність цілодобового стаціонару складає 100 

ліжок проти 125 в 2019 році. Повністю розформоване акушерське відділення. 

Вагітні на пологи та при виникненні патології вагітності госпіталізуються в 

опорні лікарні міст Бершадь та Тульчин. 

Крім того, об’єднано неврологічне відділення з терапевтичним та 

травматологічне з хірургічним. 

Кількість працюючих зменшена на 39 фізичних осіб (скорочено 54,5 

штатних одиниць) з 282 до 243. В тому числі зменшено лікарів на 3, середнього 

медичного персоналу на 36 осіб. 

На 2019 рік було виділено кошти для відшкодування рецептів на 

цукровий діабет (на інсулін) в сумі 1 млн. 106 тис. грн. (в тому числі за рахунок 

медичної субвенції – 711,4 тис. грн.). В Тростянецьку ЦРЛ за рахунок коштів 

державної субвенції закуплено медичне обладнання на суму 542,0 тис. грн.. 

З районного бюджету коштів на придбання медичного обладнання в сумі 1,5 

млн. грн.. Також поряд з цим з районного бюджету в поточному  році  

виділялось фінансування на: медичне обладнання в сумі - 649,5 тис. грн.. на 

комп’ютерну техніку - 525 тис. грн.., на програмне забезпеч. – 848 тис. грн., а 

також в межах 300 тис. на ремонт мед апаратів (флюорографа) та хімічні  

реактиви 

Крім того на 39 сесії РР 7 склик. Заплановано виділення ще 1,5 млн.  на 

медичне обладнання лікарні. 

 

 

 

 

 

 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Станом на 01.01.2020 року  до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги внесено 9092 пільговиків, з них:  

ветеранів війни – 959 чол.;  дітей війни – 2636 чол.; громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 122 чол.; ветеранів військової служби 

та ветеранів внутрішніх справ – 45 чол.; батьків загиблих військовослужбовців 

та членів їх сімей – 6 чол.; багатодітних сімей – 203; пенсіонерів за 

профознакою – 641 чол..   

За 2019 рік по субвенціях з державного бюджету пільговим категоріям 

громадян надано пільг по житлово-комунальних послугах, твердому паливу і 

скрапленому газу  на загальну суму  5791,2 тис.грн.  

327 учасників АТО, які мають посвідчення учасників бойових дій, 15 осіб 

з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та 7 членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО. 

 Відповідно до районної Програми соціального захисту окремих категорій 

населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, на 2014-2019 

роки передбачено надання матеріальної допомоги учасникам АТО та сім’ям 

загиблих учасників АТО та забезпечення оздоровчими та санаторно-

курортними послугами : 

- надано матеріальну допомогу  демобілізованим військовослужбовцям 

для подальшого лікування (26 чол.), на поховання померлих учасників АТО 

(5чол.), сім'ям загиблих/померлих учасників АТО (3 чол.) на загальну суму 

205,0 тис. грн.; 

- проведено виплату щомісячної соціальної грошової допомоги 3 членам 

сімей загиблих учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд на суму  7,2 

тис. грн..  

- закупівлі 2 путівки для учасників бойових дій, які брали участь в АТО за 

тристоронніми договорами на суму 7,5 тис. грн. та проведено санаторно-

курортне лікування 2 чол. 

За бюджетною програмою за напрямом «Санаторно-курортне 

оздоровлення осіб з інвалідністю» виділено кошти в сумі 43,9 тис.грн., та 

забезпечено санаторно-курортним лікуванням  4-х осіб з інвалідністю від 

загального захворювання та з дитинства, з них одного по спинальному 

профілю.  

Для санаторно-курортного лікування учасників бойових дій, які брали 

участь в АТО виділено кошти в сумі 139,7 тис.грн.  та забезпечено путівками за 

тристоронніми договорами 16 чол. 

На психологічну реабілітацію виділено кошти в сумі 29,3 тис.грн. та 

забезпечено реабілітацією 2 осіб з інвалідністю внаслідок війни та одного 

учасника  бойових дій АТО. 

На заходи із соціальної та професійної адаптації  виділено кошти в сумі  

26,3 тис.грн. та  на даний час проведено  навчання 6  учасників АТО на курсах 

водіїв категорії «В», «С», «Д». 

Станом на 01.01.2020 р. на обліку в управлінні перебуває 145 внутрішньо 

переміщених осіб (89 сімей).  

На даний час щомісячну адресну допомогу на проживання отримує 43 

сім’ї, за минулий рік нараховано та виплачено 761,5  тис.грн. 



За рахунок коштів державного бюджету проведено виплату соціальних 

стипендій студентам  (дітям учасників АТО, дітям – сиротам, дітям з числа 

ВПО, дітям з інвалідністю, дітям з малозабезпечених сімей, всього 13 чол.)  на 

суму 206,9  тис.грн.   

 По програмах соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 01.01.2020 року нараховано компенсаційних 

виплат та допомог на суму 372,1  тис. грн. 

За  2019 рік соціальними робітниками центру надано 200000  соціальних 

послуг за місцем проживання. 

Протягом 2019 року 535 пенсіонерам та одиноким  непрацездатним 

громадянам територіального центру надано адресної натуральної допомоги на 

загальну суму  140441,40 грн., із них: продуктами харчування -  на суму 

84278,50 грн. Здійснено безкоштовно передплату газети «Тростянецькі вісті» на 

лютий - листопад 2019року  366 підопічним територіального центру на загальну 

суму 55656,90грн. відповідно до  «Програми соціального захисту окремих 

категорій населення, що перебувають в складних життєвих обставинах на 2014 

– 2019 роки». 

 

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ 

 

 Усіма закладами культу району забезпеко реалізація державної політики в 

галузі культури. Традиційно візитівкою  Тростянеччини став проведення 

всеукраїнського фестивалю «Батозька битва», який проводиться щорічно.  

Вагомим внеском розвитку культури є постійна активна участь аматорських 

колективів в, міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах. 

Це: «Тростянецькі самоцвіти», різдвяна зірка», «Співає рід – співає 

Україна». Окрім того, підготовлення та проведенні тематичні вечори, мітинги 

пам’яті, вшанування земляків, організовані виставки, як різновид талановитих 

майстрів Тростянеччини, різні конкурси, огляди дитячі ранки. 

Особливої ваги набуло патріотичне виховання. Зокрема традиційні 

урочисті випровадини молоді до лав ЗСУ, вечора реквієм до Дня пам’яті і 

примирення, урочиста хода і мітинг до дня перемоги, тематичний вечір з 

нагоди 75 річниці створення Тростянецького райвійськкомату та інші. 

Вагомим проектом, що реалізується за кошти ДФРР у 2019 році була 

реконструкція будівлі комунального закладу Тростянецький районний будинок 

культури смт Тростянець. Загальний бюджет складає – 7, 829 млн. грн.. із них 

фінансування у 2019 році склало 2,0 млн. грн. За рахунок профінансованих 

коштів проведено реконструкцію даху та розпочато утеплення будівлі. 

 Нажаль маємо і негативні приклади освоєння коштів, які нам надійшли з 

державного бюджету. 2 роки підряд Летківська сільська рада не змогла освоїти 

виділенні кошти на реалізацію проекту «Реконструкція будинку культури с. 

Летківка». Загальний бюджет (за залишковою вартістю) складав 5,652 млн. 

грн.. фінансування у 2019 році 1 млн. грн.. В 2018 році до державного бюджету 

для перерозподілу по інших об’єктах було повернуто 1,5 млн. грн.. в 2019 році 

– 1,0 млн. грн.. Дана ситуація склалася, як через вину підрядника, що невчасно 

виконав роботи та зі значними відхиленнями від ПКД, а також і без 

господарської позиції посадових осіб Летківської сільської ради. На 

сьогоднішній день між сторонами тривають судові спори. 



 

СПОРТ 

 

За звітний період сектором з питань сім’ї, молоді та спорту  

райдержадміністрації спрямовувалась робота на виконання Районної цільової 

програми «Розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки», виконання 

розпоряджень обласної та районної адміністрацій, наказів управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації. 

З метою підготовки ведучих спортсменів  району до участі в обласних та 

Всеукраїнських змагань, сектор створював для кандидатів у збірні команди 

району умови для підвищення майстерності, працював над питаннями  

підвищення якості виховання спортивного резерву і ефективної роботи дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, удосконалював систему проведення районних 

спортивних заходів і навчально-тренувальних зборів, проводив чемпіонати з 

видів спорту. 

Проведено ряд нарад за участю голів сільських рад по питаннях 

створення спортивних клубів при сільських радах та введення посад 

організаторів з фізкультурно-спортивної роботи, питання про виконання 

програм з фізичної культури і спорту слухались на засіданні громадської ради. 

- кубок та чемпіонат району з волейболу серед команд колективів 

фізкультури, обласний турнір з волейболу  до Дня Перемоги, чемпіонат району 

з тенісу настільного серед чоловіків та жінок, чемпіонат району з волейболу 

пляжного, районні змагання зі спортивного орієнтування; 

- збірні команди району прийняли участь у чемпіонаті області з вільної 

боротьби  серед чоловіків та жінок, чемпіонаті області з вільної боротьби серед 

юніорів, чемпіонаті області з вільної боротьби серед кадетів, прийняли участь в 

обласних зональних змаганнях з футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч», 

прийняли участь в обласних зональних змаганнях та фінальних змаганнях 

літніх сільських спортивних іграх 2019 року з семи видів спорту, на чемпіонаті 

області волейбольної ліги Вінниччини серед чоловічих команд наша районна 

команда посіла ІІ місце та стала переможцем Кубка обласної волейбольної ліги 

Вінниччини серед чоловічих команд, збірна команда району виграла Кубок 

обласної ліги Вінниччини серед ветеранів 50+.      

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

 У відповідності до змін чинного законодавства з 02 лютого 2020 року за 

кожного неофіційного працівника роботодавцеві доведеться сплатити штраф у 

розмірі 10 мінімальних заробітних плат – 47 тис.247 грн. 

 Враховуючи це на виконання доручення Прим’єр – міністра України О. 

Гончарука у нас в районі проводиться потужна інформаційно – роз’яснювальна 

робота з суб’єктами господарювання стосовно легалізації трудових відносин. 

За даними моніторингу станом на 01.01.2020 р заборгованість із 

заробітної плати збільшилась  по ДП «Тростянецький спиртовий завод» і 

складає 542,8тис.грн. 

За даними моніторингу, середньомісячна заробітна плата в районі за 

січень-жовтень 2019 року, в розрахунку на одного штатного працівника, 

складає 10277,3грн.  ріст її склав 123,4 % до відвідного періоду 2018 року. 



Зокрема: сільське господарство – 13231 грн.(123,1%) ,  промисловість – 5652,3 

грн(107,4%).  

Згідно рейтингу середньомісячної заробітної плати, серед районів області,  

за ІІІ квартал 2019 року наш район займає  І  місце. 

 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

 

       Проведення капітальних та поточних ремонтів доріг.  

       В 2019 році в районі  проводились  роботи по ремонту автомобільних доріг 

загального користування (286 км.) та комунальних автомобільних доріг (397,4 

км). 

      Загальний обсяг виконаних робіт в 2019р. по ремонту автомобільних доріг  

загального користування становить 28 млн. 851 тис. грн.                                                                       

( 2018 р.- 23758 тис. грн., 2017 р - 9576 тис. грн,  -   2016 р - 9345 тис. грн.. 

2015р- 1464,0 тис.грн.). 

        Із загального обсягу робіт (28 млн. 851 тис. грн.) використано на ремонт 

автомобільних доріг загального користування державного значення  7 млн. 881  

тис .грн., на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення 21 млн.грн.  

          Фінансування ремонту автомобільних доріг загального користування 

здійснювалось: 

- за рахунок Державного дорожнього фонду  (САД)  – 18 млн. 333 тис. грн. 

      - за рахунок місцевого бюджету  1 млн. 410 тис. грн.  в т.ч. районного 

бюджету 700,0 тис.грн. Глибочанська сільської ради – 500,0 тис.грн.;  

Цибулівська сільської ради - 10,0 тис. грн.; Летківська сільської ради -100,0 тис. 

грн.;  Будянська сільської ради -100,0 тис. грн.; 

      - за рахунок благодійної допомоги СПД – 9 млн. 108  тис. грн.  в т.ч. ТОВ 

«Вінницька птахофабрика»-    5 млн., ТОВ «АКВА ВІКА» - 3 млн. 400 тис. грн., 

СФГ «Вікторія П» - 300,0 тис. грн., ТОВ «АКВА ВІКА – 18,0 тис. грн. 

        Загальний обсяг виконаних робіт по ремонту автомобільних доріг 

комунальної власності за 2019 рік  становить 1,805 млн.грн. в т.ч. за рахунок 

коштів місцевого бюджету 1,137 млн.грн. за рахунок благодійної допомоги 

сільськогосподарських агро формувань 668,2 тис.грн. 

         Найбільші обсяги робіт по ремонту комунальних робіт виконані в 

Глибочанській сільській раді (845,2 тис.грн.), Четвертинівській сільські раді 

(185,0 тис.грн.), Олександрійській  сільській раді (110,0 тис.грн.),  Оляницкій 

сільській раді 215,0 тис. грн. сільських радах та інших. 

 

        Забезпечення населення району сталим водопостачанням. 

        В районі проводяться роботи по будівництву водогонів: 

    - в с. Ободівка розпочато реконструкцію водогону комунального закладу 

"Дитячо-юнацький фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку 

"Подільська казка". Загальна вартість проекту становить 808,7 тис.грн. освоєно 

490,0 тис.грн.; 

- в с. Гордіївка  розпочато реалізацію проекту «Нове будівництво водогону 

по вул. Центральна,  Комарова, Миру с. Гордіївка, Тростянецького 



району, Вінницької обл смт.» Загальна кошторисна вартість проекту 

становить 734,8 тис.грн. Кошти освоєні. Побудовано 4,0 км.; 

- проводились роботи по заміні відрізків  водогонів та обладнання  в с. 

Глибочок (замінено 200,0 м.п.)_ в с. Н. Ободівка (замінено 300,0 м.п.); 

- введено в експлуатацію раніше побудований водогін в с. Северинівка 

довжиною 2,2 км.; 

- розроблено проектно кошторисні документації на реконструкцію 

водогонів  в с. Летківка по вул. Центральній, в  с. Летківка по 

вул.Спортивній та в с. Гордіївка. 

 

        Щодо покращення стану справ у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами. 

   З метою покращення стану справ у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами  в  районі: 

       - проведено роботи по ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (ліквідовано 68 

од. - 100% від загальної кількості) 

- впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ (19од.-100% від загальної 

кількості); 

       В районі проводиться робота по впровадженню роздільного збору  ТПВ.  

 

 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБОРОННОЇ РОБОТИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

 

            Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами райдержадміністрації повідомляє, що відповідно 

Плану основних заходів цивільного захисту області на 2019рік , затвердженого 

розпорядженням голови Вінницької ОДА від 17.01.2019року №40, Плану 

роботи Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій 

(ДСНС) України у Вінницькій області на 2019рік та наказу Головного 

управління ДСНС України у Вінницькій області від27.09.2019року №221 «Про 

проведення перевірки районної ланки територіальної підсистеми єдиної 

системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) у період з 30 вересня по 03 жовтня 

2019року здійснено комплексну перевірку виконання вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та діяльність аварійно-рятувальних служб Тростянецького 

району. 

        До перевірки залучалися районна державна адміністрація, створені нею 

органи управління цивільного захисту та координаційні органи( комісія з 

питань ТЕБ та НС; евакуаційна комісія, підпорядковані їй сили та засоби, 

органи місцевого самоврядування. 

       Після проведеної перевірки розроблений та затверджений План усунення 

недоліків, виявлених під час перевірки, забезпечено ефективний контроль за 

його виконанням. 

       Контрольна перевірка має відбутися у вересні 2020 року. 

    Відповідно до розробленого плану 11 листопада 2019 року проводились 

штабні тренування органів управління цивільного захисту районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 



Тростянецького району по темі: « Дії органів управління обласної підсистеми 

ЄДСЦ та її районних ланок при переведенні з режиму функціонування в мрний 

час на режим функціонування в особливий період». 

 

 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

У ході реформи децентралізації функції районних державних 

адміністрацій активно переходять до об’єднаних територіальних громад. У 

зв’язку з цим уряд визначив граничну чисельність працівників для 

райдержадміністрації. Так, в Тростянецькій райдержадміністрації скоротиться 

майже 40 штатних одиниць. Скорочення торкнулося майже всіх структурних 

підрозділів райдержадміністрації та її апарату, усі управління, відділи, сектори 

реорганізовуються. Винятком є управління праці та соціального захисту 

населення, відділ освіти, служба у справах дітей, сектор з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту  та взаємодії з правоохоронними органами. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 

2019 року № 926, розпорядження голови Вінницької обласної державної 

адміністрації від 20 листопада 2019 року № 902 «Деякі питання встановлення 

граничної чисельності працівників райдержадміністрацій», Тростянецькій 

райдержадміністрації визначено граничну чисельність працівників в кількості 

71 штатну одиницю (2019р. - було 111 штатних одиниць) в тому числі апарат 14 

штатних одиниць (2019 р. – було 29 штатних одиниць). Отже, скорочується 36 

% штатних посад райдержадміністрації. 

З листопада 2019 року розпочато заходи з оптимізації районної державної 

адміністрації та прийнято ряд розпоряджень, а саме: від 16 грудня 2019 року № 

232 «Про структуру та чисельність апарату райдержадміністрації», від 26 

листопада 2019 року № 209 «Про попередження працівників  про вивільнення у 

зв’язку із скороченням граничної чисельності», від 25 листопада 2019 року № 

208 «Про структуру та граничну чисельність працівників Тростянецької 

районної державної адміністрації». 

Зокрема, даними документами затверджено нову структуру 

райдержадміністрації, попереджено працівників апарату та структурних 

підрозділів райдержадміністрації про вивільнення у зв’язку із скороченням 

граничної чисельності та ліквідацією. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2019 

року № 923 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2012 р. № 606», затверджено новий рекомендаційний перелік 

структурних підрозділів районної державної адміністрації. Даним переліком в 

структурі райдержадміністрації не передбачено таких структурних підрозділів 

як: 

- агропромислового розвитку, 

- економічного розвитку і торгівлі, 

- взаємодії з громадськістю. 

Тому, прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації структурного 

підрозділу районної державної адміністрації управління агропромислового та 

економічного розвитку Тростянецької районної державної адміністрації – як 

юридичної особи з 01 лютого 2020 року. 



Районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади з 

урахуванням кадрового забезпечення буде намагатись забезпечувати виконання 

повноважень, передбачених діючим законодавством над розвитком територій 

та забезпеченням рівня життя населення. 

Я хочу подякувати всій громаді Тростянеччини за порозуміння та плідну 

співпрацю. Висловлюю щиру вдячність структурним підрозділам 

райдержадміністрації та апарату, територіальним підрозділам  органів 

виконавчої влади, депутатам ВРУ, обласним та районної ради, селищному та 

сільським головам, їх виконавчим комітетам за спільну співпрацю протягом 

2019 року. Рік був не простим, але більшість рішень і завдань за Програмою 

соціального і економічного розвитку Тростянецького району ми виконали. 

Перед нами ще багато проблемних питань, які, сподіваюсь, ми вирішимо 

за підтримки області та держави. Тож, рухаємося вперед, акцентуючи увагу на 

наших головних пріоритетах – благополуччя і добробут кожного громадянина, 

підвищення якості послуг у соціальній та гуманітарній сферах, економічне 

зростання. 

 

Дякую за увагу. 

 

 

 


