
 

Публічний звіт заступника голови Липовецької районної державної 

адміністрації Дмитрів Ольги Володимирівни за 2019 рік  

 

Шановна громадо, члени колегії, шановні гості та запрошені! 

 

 

Протягом 2019 року Липовецькою райдержадміністрацією здійснювались 

заходи щодо : 

 

І.ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ 

- забезпечення стабільного функціонування державних та комунальних 

закладів району, об’єктів життєзабезпечення; 

- забезпечення законності на території району; 

- безпеки громадян, функціонування системи територіальної оборони, 

цивільного захисту населення;  

- наповнення бюджетів, соціального захисту населення; 

- впровадження загальнодержавних реформ в медицині та освіті; 

- розвитку культури, мистецтв та спорту; 

- шефської допомоги ЗСУ, підтримка контрактників ЗСУ, учасників 

бойових дій, родин загиблих в АТО, ООС; 

- сприяння розвитку бізнесу; 

- впровадження заходів щодо збереження довкілля. 

 

Протягом 2019 року впроваджено цілий ряд проектів в сферах соціально 

економічного розвитку району. 

Збудовано стадіон з штучним покриттям в опорному закладі Липовецька 

ЗОШ №2, розпочато ремонт Центрального стадіону.  

Придбано шкільний автобус в опорний заклад Липовецька ЗОШ №2; 

придбано 2 математичних та 1 комп’ютерний клас в ЗОШ району; придбано 

оргтехніку, дидактику, нові меблі в перші класи району в рамках урядового 

проекту НУШ; проведено реконструкцію внутрішніх вбиралень в опорному 

закладі Липовецька школа ім.Липківського №1, здійснено цілий ряд поточних 

ремонтів та придбано майно для харчоблоків в окремих школах району, 

енергозберігаючі світильники, стільці та ін. Працює Інклюзивно-ресурсний 

центр, інклюзивні класи та група в дитячому садку. 

Комп’ютеризовано Липовецьку центральну районну лікарню для 

підключення до єдиної системи в рамках реалізації реформи  для укладення 

договору з НСЗУ, придбано УЗД апарат з 4 датчиками. Придбано апаратуру для 

ЛОР-лікаря, облаштовано приймальне відділення за спец кошти ЦРЛ. 



Виділено кошти з районного бюджету на спів фінансування спільно з 

органами самоврядування на утримання ФАПів та оформлення виділених 

державою 4 автомобілів для сімейної медицини   

Виділено кошти  в сумі 350 тис.грн. в рамках районної програми на 

поліпшення матеріально технічної бази місцевої пожежної частини. 

Проведено заходи щодо утворення Центру комплектування в 

Лмповецькому РВК. 

Надавалась шефська допомога 59 бригаді ЗСУ, підтримка земляків-воїнів 

ЗСУ, які захищали і захищають державу на сході України. 

 

За минулий рік  проведено відповідні заходи у сфері цивільного захисту 

населення, а саме: 

- проведено уточнення оперативних документів ( плану  реагування на 

надзвичайні ситуації  Липовецького району  та плану евакуації 

населення).Також  уточнено  склад  сил та засобів цивільного захисту району, 

що залучаються до реагування на надзвичайні ситуації; 

 - щомісячно проводився  аналіз виникнення надзвичайних ситуацій на 

території району ; 

-  підтримується у постійній готовності пункт управління 

райдержадміністрації; 

- проведено звірку результатів технічної інвентаризації документального 

обліку захисних споруд цивільного захисту.Дану  інформацію  про фонд 

захисних споруд цивільного захисту  району оприлюднена   на сайті 

райдержадміністрації; 

- уточнений перелік суб’єктів господарювання , що продовжують свою 

діяльність в особливий період; 

- проводилась квартальна  перевірка працездатності  внутрірайонної  

системи централізованого оповіщення району    – 27 березня, 26 червня, 25 

вересня,12 грудня та річна 27 листопада . Підчас технічних перевірок 

працездатності внутрірайонної  системи оповіщення   відмови апаратури 

оповіщення та електричної  сирени  не було.    Несанкціонованого запуску 

системи оповіщення протягом року не було, якість переданої інформації 

оцінюється як добре.Здійснювалось експлуатаційно-технічного обслуговування 

один раз у місяць ( згідно затвердженого  графіка); 

- розроблено завдання окремого розділу « Інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту» при виконанні  Генерального плану населених пунктів 

с.Скитка,Хороша та Теклинівка   на мирний та особливий період; 

-   проведено «Місячник Цивільного захисту» 

- з 23 вересня по 30 вересня   проведено огляд – конкурс на кращу 

навчально – матеріальну базу цивільного захисту серед підприємств, установ та 

організацій району.  Визначені найкращі  підприємства, а саме: Липовецька 



дільниця Гайсинського відділення газового  господарства  ПАТ «Вінницягаз»   

та  філія Липовецький «Райавтодор». 

 

ІІ.СОЦІАЛЬНИЙ БЛОК 

 

Соціальна політика органів виконавчої влади району у минулі періоди, 

так і в подальшому буде націлена на проведення активної політики на ринку 

праці, підвищенні життєвого рівня населення, реалізації державних гарантій 

щодо зайнятості громадян, які потребують соціального захисту. 

У звітному 2019 році тривав процес зростання рівня заробітної плати. 

Номінальна середньомісячна заробітна плата за ІІІ квартал  2019 року, 

нарахована на одного штатного працівника, порівняно з 2018 роком (6273 грн) 

підвищилась на  20%  і  становила    7527  грн. у порівнянні із  середньо 

обласним рівнем (9675 грн) цей показник склав 77,8%.  

Сьогодні існують величезні диспропорції  в оплаті праці як за галузями, 

так і усередині них за професійно-кваліфікованими групами працівників. 

Найбільша диференціація заробітної плати між працівниками підприємств і їх 

керівниками. 

Середньомісячна заробітна плата по підприємствах реального сектору 

економіки Липовецького району 
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Серед доходів населення на першому місці стоять доходи від особистого 

підсобного господарства, на другому  плані допомоги, дотації і компенсації. 

Таким чином, заробітна плата як економічна категорія все менш виконує свої 

основні функції відтворювання робочої сили і стимулювання праці. Вона 

фактично перетворилась на варіант соціальної допомоги, яка практично не 

пов’язана з результатами праці. Це призвело до того, що організація 

виробництва позбавилася одного з могутніх важелів підвищення ефективності 

та повноправності виходу на світовий ринок. Тому, щоб заробітна плата 

виконувала свою стимулюючу функцію, повинен існувати прямий зв'язок між 

рівнем і кваліфікацією працівника, складністю виконуваної роботи, ступенем 



відповідальності, а найголовніше її співмірність з з/п на просторах 

Європейського співтовариства. 

 

Окремі показники динаміки середньомісячної заробітної плати 

за ІІІ квартал 2019 року 
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Співвідношення створених та ліквідованих робочих місць 

за 2019 рік 
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У звітному періоді відзначається негативна тенденція щодо 

співвідношення створених та ліквідованих робочих місць. У досліджуваному 

періоді було ліквідовано 183, а створено 167 нових робочих місць. При цьому, 

баланс склав (-16) робочих місць. Це свідчить про продовження негативної 

тенденції щодо призупинення підприємницької діяльності та ліквідації робочих 

місць для найманих працівників. 

Тому,  районна державна адміністрація протягом звітного року 

реалізовувала комплекс заходів, спрямованих на  досягнення гідного життя 



громадян через реалізацію державної політики підвищення доходів населення – 

заробітної плати, різних видів соціальної допомоги, пенсій, стипендій, пільг 

тощо. Тенденція до зростання доходів населення та середньомісячної заробітної 

плати буде збережена і надалі.  Поліпшилась ситуація у районі щодо 

забезпечення своєчасності виплати заробітної плати. Станом на 1 листопада 

2019 року в районі відсутня заборгованість з виплати заробітної плати. 
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За 2019 рік призначено 46861,3 тис.грн. субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що менше у порівнянні із 

відповідним періодом минулого 2018 року на 26599,3 тис.грн., або на 36,2%.  За 

субсидіями звернулось 11698 домогосподарств, фактично призначено  - 10842 

домогосподарствам.  

У  2019 році загальний обсяг видатків на виконання програм соціального 

захисту з бюджетів усіх рівнів становив 118 млн. 990,2 грн. (в 2018 році – 

147,8 млн.грн.). Державні  адресні допомоги  отримували 2543  родин,  

житлові субсидії  - 10842 домогосподарств,  пільгами  забезпечені 10485  

осіб.  

1. Забезпечено виплату   державних  допомог на загальну суму  53 

млн. 921,4  тис.грн., що на  1 млн. 99,2 тис.грн  більше ніж у 

минулому році. В тому числі  54 внутрішньо переміщені особи  

отримали  адресну допомогу  на загальну суму  977,9 тис. грн. 

Вперше у звітному році  218  багатодітних родин  отримали новий від 

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях на суму 4 

млн.18,8 тис.грн.  7 родин отримали  компенсаційні виплати задля 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

"Муніципальна няня" на суму 49,5 тис.грн 

"Пакунок малюка" отримали  130 родин з новонародженими дітками. З 

них пологовим будинком при виписці  було видано 125 "пакунків".  



2.  Станом на 1 січня 2020 року субсидію отримували 10842  

домогосподарства   нашого району. Кількість отримувачів  субсидій 

у порівнянні з 2018 роком збільшилась  на  44,8%   ( + 3353 

домогосп.).  

    Загальна сума  нарахованих  субсидій  складає 46 млн. 861тис.грн., що  

на 26 млн. 599 тис.грн менше  ніж у 2018 році. Субсидії на  житлово - 

комунальні  послуги  призначено   10170  домогосподарствам    на суму  45 

млн 52,4 тис. грн.,  субсидію на тверде паливо та  скраплений газ  

призначено  660 домогосподарствам  на суму 1 808,9  тис. грн.  

     Відповідно до запровадженого механізму  у грудні 2019  субсидію на 

ЖКП в готівковій формі  отримували   4100 домогосп. та  4826 домогосп.. в 

безготівковій формі   

Житлові субсидії у 2019 

році

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Кількість звернень

Кількість призначень

Загальна сума призначених субсидій, 

тис.грн

11323

7489

73460,6

11698

10842

46861,3

2019рік 2018 рік 

       

Загальна кількість  безробітних громадян, які звернулись за сприянням у 

працевлаштуванні протягом 2019 року  становить   1188 осіб,  що на 336 осіб, 

або на 39,4% більше у порівнянні із відповідним періодом минулого 2018 року. 

На 01.01.2020 року  на обліку перебуває 612 безробітних.  



          

 

За сприяння служби зайнятості у звітному році працевлаштовано 738 

незайнятих громадян, які перебували на обліку. У звітному періоді пройшло 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 209 осіб, 

надано профорієнтаційних послуг 3347 особі, залучено до громадських робіт 

169 осіб.  

Боротьба з корупцією наразі є одним із найпріоритетніших питань 

державної політики України. Донедавна система державних закупівель була 

однією із найбільш корумпованих ланок, яка трималася лише на особистих 

домовленостях і закритості, що відкривало широкі можливості для різного роду 

махінацій, і залишало за бортом достойних учасників процесу, які бажали 

працювати прозоро. 

 

3. За  2019 рік відділом державних соціальних інспекторів проведено 

2699 обстежень матеріально-побутових умов сімей. 

    Протягом 2019 року проведено 25 засідань комісії  з питань 

надання державної соціальної допомоги, субсидій та інших соціальних 

виплат, розглянуто  2648 заяв про призначення субсидій  та державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, позитивні рішення 

прийнято у 2315 випадках, рекомендації по працевлаштуванню надані 93 

родинам. 

    За звітний рік  державними соціальними інспекторами  проведено  

2367  перевірок   достовірності та повноти  інформації про доходи  та 

майновий стан   отримувачів субсидій та допомог. За  результатами  

перевірок виявлено 18 випадків  подання неповної та  недостовірної 

інформації,   повернуто до бюджету 78,6 тис. грн.  



4. В актуальному стані підтримується Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб,  які мають право на  пільги, до якого 

станом на 1 січня  2020 року включено  10 485 осіб, в тому числі  

ветеранів  АТО/ООС та членів їх сімей  - 460 осіб. 

     У 2019 році пільгові категорії населення отримали   пільги на загальну 

суму  11 млн. 283,9  тис.грн., що  на 57%  більше  ніж у 2018 році (7 

млн.188 тис.грн.).  
Всього у звітному році  надано послуг по пільговому перевезенню  

окремих категорій населення на  1 млн.193,1 тис. грн., що на  34 % більше 

минулого року, з яких : 

   - за рахунок обласного бюджету  -  632,2 тис. грн. (в 2018 р. - 380,2 тис. 

грн.); 

   - за рахунок районного бюджету -  228,1,2 тис. грн.( в 2018р.- 298,5 тис. 

грн.)  

    Станом на 1 січня 2020 року заборгованість  за пільгові перевезення 

становить    332,8  тис. грн. (обласний бюджет). 

     За перевезення пільгових категорій залізничним транспортом 

відшкодовано 61,8 тис. грн. з врахуванням боргу 2018 року. Станом  на 1 

січня 2020 року заборгованість відсутня. 

       Відшкодування витрат  на надання пільг на послуги зв’язку 

проводилось  за рахунок коштів районного бюджету. Відшкодовано - 197,0 

тис. грн., заборгованість станом на 1 січня 2019 року складає – 4,2 тис. грн.. 

5.  Для забезпечення  пільговиків готівкою  на  придбання твердого 

палива та скрапленого газу виділено субвенцію в сумі 516,5  тис. 

грн. Скористались пільгою  - 297 осіб.        

Загальна сума видатків  державного та обласного бюджетів на заходи  

щодо соціального захисту ветеранів війни, людей похилого віку, осіб з 

інвалідністю склала  3 млн.362,4 тис.грн.  

      За рахунок коштів державного  та обласного бюджету  

-  проведено виплату щорічної  разової грошової допомоги до 5 травня 

1239 ветеранам війни на загальну суму 1 344,6 тис. грн. ( в тому 

числі  433 ветеранам АТО  - на суму 596,5 тис.грн.). 

- матеріальну допомогу за рахунок коштів державного бюджету 

отримали 15 осіб  пільгової категорії  ( 12 особи з інвалідністю та  3  

непрацюючих малозабезпечених осіб)   на загальну суму 11,7 тис. 

грн. 

- закуплено санаторно-курортні путівки на суму 88,8 тис.грн., що 

більше ніж у минулому році на 26,2 тис.грн 

- виплачено компенсацію за невикористані санаторно-курортні 

путівки 2,4 тис.грн 

- закуплено 331одиниць  технічних засобів та протезно-ортопедичних 

виробів на суму 1 млн.779,6 тис.грн; 



- 8 дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу 

отримали  реабілітаційні послуги на суму 84,4 тис.грн за новим 

механізмом "гроші ходять за людиною"; 

- 83 особи  (діти) з інвалідністю, які забезпечені або мають право на 

забезпечення автомобілями, отримали  грошові компенсацій на 

бензин в загальній сумі  32,6 тис. грн.; 

- 20 осіб забезпечено путівками Міністерства соціальної   політики;  

- 29 дітей отримали  послуги із комплексної реабілітації 

(абілітації)(обласний бюджет ); 

- 8   родин осіб з інвалідністю внаслідок війни  та учасникам бойових 

дій отримали допомогу на поховання  на загальну суму 18,3тис. 

грн.(обласний бюджет). 

6. На виконання державних програм  соціального захисту 

постраждалих учасників АТО/ООС та членів їх сімей  використано 

1 млн. 64,2 тис.грн коштів державного та обласного бюджетів: 

- закуплено путівки для 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 13 

учасників бойових дій  на суму 150,2 тис. грн.;  

- надано послуг з психологічної реабілітації  2  учасникам АТО/ООС 

на загальну суму 15,9 тис. грн.; 

- проведено виплату щорічної разової   433 ветеранам АТО на 

загальну суму 596,5 тис. грн.; 

- 10 учасників АТО/ООС отримали послуги з професійної адаптації, 

укладено 6 договорів на профнавчання за професією водій 

автотранспортних засобів. Використано  36,8 тис.  грн..; 

- забезпечено  виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, 

звільненим з військової строкової  служби на суму 109,1 тис.грн.; 

- 13 сім’ям учасників АТО діти, яких навчаються на контракті 

денного відділення   на загальну суму 155,7 тис. грн. (обласний бюджет). 

     Громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС у 2019 році 

виплачено допомог  та компенсацій на суму 368,8 тис.грн. ( що більше ніж 

у 2018 році – на 24,8 тис.грн). 

7.   З метою  сприяння  покращенню соціального захисту  найменш 

захищених верств населення в Липовецькому районі діють 11 програм, 

які направлені на поліпшення якості життя незахищених верств 

населення. На виконання заходів районних програм соціального 

захисту  із районного бюджету виділено 2 млн. 884,1 що на 422,3 тис. 

грн. більше ніж у минулому році. 

 Назва програми Профінансовано у 2019 р. 

1.   Районна  Програма соціальної 

підтримки окремих категорій 

Матеріальну допомогу отримали 

855 особи на загальну суму 1370,5 



населення району на 2019-

2023 роки.  

тис. грн..  

2.  Районна  Програма  соціального 

захисту воїнів - 

інтернаціоналістів та членів їх 

сімей   на  2016 -2020 роки. 

На фінансування заходів  

Програми виділено з районного 

бюджету кошти в сумі  40,8 тис. 

грн.:  

-   23,0 тис. грн. для надання 

матеріальної допомоги  воїнам - 

інтернаціоналістам; 

- 17,8 тис. грн. для здійснення 

передплати періодичних видань  

воїнам-інтернаціоналістам.  

3.  Про районну програму 

соціального захисту ветеранів 

війни та праці «Ветеран» на  2016 

– 2020 роки 

 

 

Відповідно до даної Програми 

виділено кошти з районного бюджету 

в сумі 79,7 тис. грн.:  

- 18,9 тис. грн.  - для здійснення 

передплати періодичних видань 

ветеранам війни та праці;   

- 60,8 тис. грн.  -  для надання 

матеріальної допомоги  ветеранам 

війни та праці. 

4.  Районна комплексна  програма  

соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування 

пам’яті загиблих на 2018-2022 

роки  

Відповідно до даної Програми 

виділено кошти з районного бюджету 

в сумі  149,7 тис. грн. ( детально  - в 

розділі "Соціальний захист учасників 

АТО") 

 

5.  Районна  програма  соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  на 

2014 – 2018 роки» 

 

 

Відповідно до даної Програми 

виділено кошти з районного бюджету 

в сумі 76,6 тис. грн.:  
-  6, 3 тис.  грн. -  на організацію  

проведення в районні заходів, 

пов’язаних  з 32-ю річницею 

Чорнобильської катастрофи; 

-  22,1 тис. грн. -  для здійснення 

передплати періодичних видань;  

- 23,9 тис.грн. -  для надання 

матеріальної допомоги; 

-  14,5 тис.грн. на виплату щорічної 

одноразової допомоги 15  вдовам 

померлих громадян, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою. 

- 10,0 тис.грн. на виплату пільгового 

медичного обслуговування. 

6.  Програма фінансового 

забезпечення компенсації 

На фінансування Програми  з 

районного бюджету виділено  486,9  



пільгового проїзду окремих 

категорій громадян та інших 

передбачених законодавством 

пільг на 2019-2021 роки 

тис. грн.,в тому числі: 

- 289,9 тис.грн.  на пільговий 

проїзд; 

- 197,0 тис .грн на надання пільг  за 

послуги зв’язку. 

7.   Районна Програма щодо 

надання допомоги хворим з 

хронічною нирковою 

недостатністю,які отримують 

програмний гемодіаліз, на 2016-

2020 роки  

Профінансовано  – 236,7  тис.грн. 

 

8.  Районна  Програма розвитку 

соціальних послуг на 2016 - 

2020рік 

За рахунок коштів програми 

отримують компенсаційні  виплати  - 

152 осіб, які здійснюють догляд за 

важкохворими. Профінансовано – 

443,2  тис.грн  

9.  Районна  Програма щодо 

підвищення якості надання 

послуг управлінням праці та 

соціального захисту населення  

райдержадміністрації на 2018-

2020 роки  

Профінансовано  – 61,0  тис.грн. 

 

 

За статистичними даними середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника по району у 3 кварталі 2019 року становила 7527 грн., що на 20 

відсотків більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та в 

1,8 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати. 

 З метою контролю  за станом виплати   заробітної плати забезпечено 

проведення  10 спільних  засідань  районної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та робочої групи   з питань 

забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. 

 

 

Діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації щодо захисту 

прав дітей 

Протягом року  на обліку в  ССН в районі перебувало 53 дітей, з яких 14 

дітей – сиріт та 39 дітей, позбавлених батьківського піклування. Для 

забезпечення кожній дитині права виховуватися в сім’ї 42 дитини з них 

влаштовані під опіку чи піклування, 8  виховується в прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу, що становить 94,3%, від загальної кількості, 

що вище середньообласного показника. 

 

Постійно проводилась робота з влаштування дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених піклування батьків, до сімейних форм виховання. Із 7 дітей, що 



посиротіли  протягом 2019 року,  6 влаштовано під опіку громадян України, 

щодо  1  дитини триває процес усиновлення.  В інтернатні заклади жодна 

дитина з району не  направлялася.  

 

На даний час у нас в районі діє 6 прийомних сімей в яких виховується 8 

дітей, яких обминула сирітська доля і які мають домашній затишок та тепло. А 

держава гарантує і надає їм  вагому матеріальну підтримку. 

 

         Щодо попередження дитячої бездоглядності та безпритульності   в 

районі, то  у 2019 році проведено  67  рейдів   на підвідомчих територіях усіх 

місцевих рад за участю працівників служби, поліції, центру  соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді.     В ході рейдів особлива увага зверталася на умови 

проживання дітей, які перебувають на обліку дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, на стан виконання батьками дітей своїх батьківських 

обов’язків, на умови проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених піклування 

батьків, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях.   

Так, за результатами проведення рейдів  у   2019 році, із виявлених 7 

дітей 2 дітей  було направлено   до   Липовецької ЦРЛ,  2 чол.  в обласний центр 

реабілітації дітей.  Службою було  ініційовано притягнення  до 

відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’язків  10 батьків. 

Під час рейдів обстежено  144 сім’ї,  деякі з них повторно.  

 З метою захисту прав дітей підготовлено і подано до суду 5  позовів 

стосовно 7 дітей про позбавлення батьківських прав. Протягом року 17 дітей 

перебували на обліку як такі, стосовно яких батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків. 

      Актуальним залишається питання щодо попередження насильства 

щодо дітей. Значна увага в районі звертається на захист  прав дітей, насамперед 

– це   право на захист від насильства з боку дорослих. Протягом року було 

виявлено 9 дітей,  що постраждали від домашнього насильства і перебувають в 

складних життєвих обставинах,  яким надавалася відповідна допомога і  зараз 

на обліку перебуває 12 таких дітей з якими проводиться відповідна робота.  

Об’єднуючи зусилля поліції та всіх структур, що опікуються проблемами дітей,   

ми  зможемо захистити кожну конкретну дитину, яка того потребує, в чому і 

бачимо своє завдання. 

             Протягом року   з метою вирішення проблемних питань, що 

стосуються прав  дітей, підготовлено  матеріали та проведено  15 засідань 

комісії з питань захисту прав дитини Липовецької райдержадміністрації  на 

яких розглянуто  116 питань.   

             Вперше в 2019 році було виділено кошти по субвенції з 

державного бюджету на придбання житла для  2 осіб з числа дітей  - сиріт, ще 1 

дитині, яка проживає на території Росошанської ОТГ, також куплено житловий 

будинок. 



Традиційними є проведення зустрічей керівників рда  з опікунами, 

піклувальниками, прийомними батьками та дітьми  до Дня Великодня, Дня 

сім’ї, Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая з врученням подарунків, на що в 

районному бюджеті виділено 50 тис. грн. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ 

З  метою  забезпечення навчально-виховного  процесу  відділом  освіти, 

комунальними  установами,  які  здійнюють  навчально-виховний  процес  та  

установами  які  забезпечують  діяльність  галузі   у 2019  році  відповідно до 

визначених завдань  була  прведена  робота: 

 по  забезпеченню  навчально-методичної  та  виховної  роботи 

у ДНЗ (у 42  групах  виховується  995  дітей) 

 по здійсненню матеріального, інформаційно-методичного  

супроводу по НУШ,   проведено огляди-конкурси «На  краще 

розвивальне предметно-ігрове середовище групової  кімнати», «Що? Де? 

Коли?» , «Майстер усного рахунку»,  конкурси  та  походи еколого-

натуралістичного та природоохоронного спрямування, попідготовці 

обдарованих учнів-переможців  районного етапу до участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019 році, 

за результатами яких отримали: 

 ІІ місце з біології: 

 Карпина Лілія, учениця 11класу Липовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 Липовецької районної ради 

Вінницької області, 

 ІІІ місце з української мови: 

 Бидловська Іванна, учениця 11 класу Липовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради 

Вінницької області, 

 ІІІ місце з математики:      

 Ганевич Назар, учень 8 класу Турбівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради Вінницької області, 

 ІІІ місце  з російської мови: 

 Слободянюк Вікторія, учениця 9 класу Липовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 ім.В.Липківського Липовецької 

районної ради Вінницької області, 

 ІІІ місце з історії: 

 Свящук Дмитро, учень 10 класу Липовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради 

Вінницької області; 

 Кожухівська Юлія, учениця 11 класу Турбівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради 

Вінницької області, 

 ІІІ місце   з інформаційних технологій: 



 Баліцька Карина, учениця 10 класу закладу «НВК: 

Росошанська загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» Росошанської ОТГ Липовецького району Вінницької 

області, 

 ІІІ місце     з географії:  

 Олійник Олена, учениця 11 класу Турбівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Липовецької районної ради 

Вінницької області, 

 ІІІ місце   з трудового навчання: 

 Гудзенко Вероніка, учениця 11 класу закладу «НВК: 

Росошанська загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» Росошанської ОТГ Липовецького району Вінницької 

області». 

У  ІІІ етапі ХХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка брали участь: 

• Кричківська Христина Ярославівна, учениця 5 класу Вахнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  Липовецької районної ради Вінницької 

області; 

• Копитко Владислава Олександрівна, учениця 6 класу опорного 

закладу «Липовецька загальноосвітньої школа І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної 

ради Вінницької області»; 

• Зінченко Юлія Миколаївна, учениця 8 класу Новоприлуцької 

загальноосвітньої школа І-ІІ ст. Староприлуцької сільської ради Вінницької 

області. 

Діти  шкіл  району  були  активними  учасниками  конкурсів "Сурми 

звитяги", «Пломінь-2019» «Український сувенір», «Джура» 

Фахову  майстерність  показали  вчителі  у  конкурсах «Творча  

скарбничка», «Учитель  року» 

у номінації «Хімія»: 

І місце – Шпіхернюк Андрій Андрійович, учитель ОЗ «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2» Липовецької районної ради Вінницької 

області; 

у номінації «Зарубіжна література»: 

І місце – Волик Людмила Володимирівна, учитель Турбівської ЗОШ І-

ІІІ ст. № 1 Липовецької районної ради Вінницької обл; 

у номінації «Початкові класи»: 

І місце – Тарахта Ірина Анатоліївна, учитель ОЗ «Липовецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2» Липовецької районної ради Вінницької 

області. 

Учасниками районної  Гімназіади  були 641  школяр,  відмінні  

показники  отримали 82  спортсмени на  обласних змаганнях. 



У 2018-2019 н.р. серед випускників ЗЗСО було 20 претендентів на 

отримання свідоцтва з Золотою Медаллю та 1 претендента на Срібну Медаль. 

Свої результати підтвердили 12 учнів, а саме: 4 учні отримали Золоту Медаль, а 

8 – Срібну Медаль. 

За результатами ДПА з української мови (у формі ЗНО) випускників 

ЗЗСО у розрізі адміністративно-територіальних одиниць Вінницької області 

Липовецький район посів 18 місце (у 2017-2018 н.р. – 27 місце). 

За результатами ДПА з Історії України (у формі ЗНО) випускників 

ЗЗСО у розрізі адміністративно-територіальних одиниць Вінницької області 

Липовецький район посів 10 місце (у 2017-2018 н.р. – 26 місце). 

За результатами ДПА з матемаики (у формі ЗНО) випускників ЗЗСО у 

розрізі адміністративно-територіальних одиниць Вінницької області 

Липовецький район посів 30 місце (у 2017-2018 н.р. – 17 місце). 

 

 У ІРЦ зареєстровано 63 заяви від батьків, щодо проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, видано 63 

висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 

Фахівцями центру за 2019 рік було проведено корекційно-розвиткові заняття з  

дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, з них: 

- вчитель-логопед – 19 дітей; 

- практичний психолог – 18 дітей; 

- вчитель-дефектолог – 16 дітей; 

- вчитель-реабілітолог- 17 дітей. 

 Проведено ряд консультацій, засідань,  взято участь у  заходах для 

батьків дітей, які мають особливі освітні потреби. 

 

 Для  забезпечення  участі  дітей  у  обласних  та  всеукраїнських  

заходах видатки по «Районній  цільовій  програмі  роботи з обдарованою 

молоддю на 2018-2022 роки»  -23921,84 грн 

видатки по «Районній цільовій соціальній програмі національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки»-12540,50 грн 

Були  проведені виплати  дітям-сиротам та дітям позбавлених 

батьківського  піклування ,яким у 2019 роцівиповнилось 18 років-10860,00 грн-

6 чол. 

Для відпочинку  дітей  пільгових  категорій у  стаціонарних  таборах  та  

діяльності  міжшкільного  літнього  табору   з  місцевого  бюджету  виділено 

225 000 грн 

 

На утримання загальноосвітніх шкіл району у 2019 році використано 

89344,2 тис.грн. Питома вага заробітної плати в них становить – 85,8%, або 

76610,7 тис.грн. 



У 2019 році за рахунок освітньої субвенції здійснювались виплати 

заробітної плати педагогічним працівникам, складовими якої були доплати за 

перевірку зошитів, класне керівництво, престижність праці (5%), гурткова 

робота, кабінети, майстерні, вислуга років.  

При виході в чергову відпустку педагогічним працівникам були 

виплачені оздоровчі. 

За результатами року, педагогічні працівники отримали грошову 

винагороду в розмірі 35%  посадового окладу. 

Вперше, вчителям Нової Української школи була нарахована надбавка до 

заробітної плати в розмірі 20% за 3 місяці (педпрацівникам середніх шкіл) та за 

2 місяці (педпрацівникам неповних середніх шкіл) з додатково отриманих 

коштів освітньої субвенції (500,0 тис.грн.). 

За рахунок коштів додаткової дотації та коштів місцевого бюджету 

здійснено виплати заробітної плати іншій категорії працівників (спеціалістам, 

обслуговуючому та технічному персоналу шкіл), які отримали заробітну плату 

з доплатами за шкідливі умови праці, нічні, вислугою років у розмірах, що 

перевищували мінімальну заробітну плату, у 2020 році вона становила 4173грн. 

По завершенню бюджетного року всім працівникам була виплачена премія в 

розмірі 1000 грн. (вперше за останні 5 років) завдяки зекономленим коштам на 

опалювальному сезоні. 

У 2019 році  були проведені такі капітальні видатки: 

1. Здійснено будівництво футбольного поля з штучним покриттям в 

ОЗ «Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради Вінницької 

області» - 1 425 472,66 грн.: 

Державний бюджет: 648354,66 

Місцевий бюджет: 777118,00 

2. Придбано шкільний автобус АТАМАН для ОЗ «Липовецька ЗОШ І-

ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради Вінницької області» - 1744500,00 грн.: 

Державний бюджет: 1031031,00 

Місцевий бюджет: 713469,00 

 

3. Придбано обладнання  та меблі для харчоблоку для ОЗ 

«Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради Вінницької 

області»: 

Місцевий бюджет: 180000,00 грн. 

4. Придбано кабінети математики: 

ОЗ «Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Липовецької районної ради 

Вінницької області» - 305 799,00 грн. 

Державний бюджет: 302911,50 

Місцевий бюджет: 2887,50 

Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Липовецької районної ради Вінницької 

області-                315 798,00 грн. 



Державний бюджет: 302911,50 

Місцевий бюджет: 12886,50 

5. Придбано комп’ютерний клас: -224995,00 грн. 

КОЗО « Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької 

районної ради Вінницької області» - 224995,00 грн. 

Державний бюджет: 205485,00 

Місцевий бюджет: 19510,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ РАЙОНУ 
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У структурі податкових надходжень:  53,8 %  складає сума податку з 

доходів фізичних осіб (70,1 млн.грн.), які у порівнянні із відповідним періодом 

минулого року зріс на 9,0 млн.грн., або на 14,7 %;   18,1 %  (23,6 млн.грн.) - 

надходження від орендної плати за землю, яка зросла на 0,9 млн.грн, або на 

3,8%.  У звітному році значно зменшився обсяг податкового боргу із 6499,7 



тис.грн. у 2018 році до 3234 тис.грн у 2019 році ( на 3265,7 тис.грн., або на 

50,2%). 

Фактичні надходження до місцевого бюджету за видами 

доходів
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Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, 

зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, 

розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню 

(стипендій, пільгових пенсій тощо). За оперативними даними прострочена 

кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня. 

Протягом  2019 року органами Пенсійного фонду України у Вінницькій 

області забезпечено вчасну та у повному обсязі виплату пенсій та грошової 

допомоги 10976 пенсіонерам у законодавчо визначені терміни. Виплата пенсій 

пенсіонерам проводиться через банківські установи та  через виплатні об’єкти 

поштового зв’язку.  

Середній розмір пенсії, станом на 01.01.2020 року, становить 2380 грн. 21 

коп, що на 433 грн. 98 коп, або 22,3 % більше у порівнянні з 01.01.2019 року.  

 

КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАД 

Протягом 2019 року у закладах культури району відбулись   9015  заходів 

–  де було присутніх 452 тисячі  717 відвідувачів,  зокрема:  проведено  

культурно-освітніх  –  6505 (277782 відвідувача), концертів та вистав  

художньої самодіяльності – 479 (71814 відвідувачів), виступів професійних 

колективів – 19 ( 3166 відвідувачів ),  виставок декоративно-прикладного 

мистецтва – 502 (30094 відвідувачі), розважальних заходів – 1510  (69861 

відвідувача). 

В районі започатковано та щорічно проводяться  районні фестивалі-

конкурси: 

- районний фестиваль народної творчості «Різдвяне диво»; 



- районний конкурс читців «З Кобзарем у серці»; 

- районний фестиваль фольклорного мистецтва «Липовеччино рідна 

моя»; 

- Міжрегіональний рок-фестиваль «Купальська спека» 

- районний фестиваль дитячої творчості імені Павла Оплаканського 

«Музичний зорепад». 

 Впродовж минулого року аматорські колективи клубних закладів району 

брали участь у 7 Міжнародних,  5 Всеукраїнських, 11 обласних і 1 

регіональному конкурсах і фестивалях. Зокрема, народний аматорський 

фольклорний колектив «Перевесло» Липовецького районного будинку 

культури побував на  Міжнародному фольклорному фестивалі «Море ритму» 

м.Балчик БОЛГАРІЯ (керівник Катерина ДЯЧЕНКО). 

Пріоритетними напрямками роботи закладів культури  району у 2019 році 

залишалось національно-патріотичне виховання, розвиток художньої 

самодіяльності, народної творчості, пропаганда народної спадщини, робота з 

молоддю та дітьми.    При всіх клубних установах активно працюють творчі 

колективи, гуртки, студії, клуби за інтересами. Працівники галузі тісно 

співпрацюють з навчальними установами – школами та дитячими садочками. 

Протягом  минулого року  зроблено  поточні ремонти в 17  закладах 

культури району  на загальну суму  понад 3 мільйони  грн.   

 зокрема,  проведено заміну вікон, дверей та внутрішній ремонт кімнат, 

встановлено  опалення у Костянтинівському сільському будинку культури     

на  суму 380,0 тис грн.; 

  розпочато  ремонтні роботи  сільської бібліотеки села Нападівка. 

Закуплено  матеріали на суму 28,0 тис. грн.;  

    замінено вікна та двері в Зозівківському сільському клубі на суму 50,0 

тис. грн. (кошти місцевого бюджету); 

 ремонт фасаду та поточний ремонт зали в Лукашівському сільському 

будинку культури, закуплені стільці на загальну суму  350,0 тис. грн. (кошти 

місцевого бюджету); 

 зовнішній ремонт, встановлено ворота, зроблено сходи, перила та пандус 

у Берестівському сільському клубі на суму 210,0 тис. грн. (кошти місцевого 

бюджету); 

  поточний ремонт системи опалення в Липовецькому районному будинку 

культури на суму 57,0 тис. грн. (кошти районного бюджету);  

  ремонт Косаківської сільської бібліотеки та фасаду сільського клубу на 

суму 115,0 тис. грн. (спонсорські кошти); 

 косметичний ремонт кімнат (директора РБК, централізованої бухгалтерії, 

методичного та гурткової роботи) Липовецького районного будинку культури 

на суму 11,0 тис. грн. (кошти районного бюджету) та ряді інших закладів. 

 



В 2019 році поліпшили матеріально-технічну базу 18 закладів  культури 

району на суму 302,7 тис. грн. Так у заклади культури району впродовж року 

придбано сценічні костюми, вбрання сцени, музичні інструменти,  ноутбуки, 

меблі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОЦІНКА  ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ  РАЙОНУ 

 

Липовецький район належить до регіонів Вінниччини з відносно 

невисоким рівнем індустріального  розвитку. Промисловий сектор економіки 

району  представляють 11 підприємств, які об’єднують добувну і переробну 

промисловість. Переробна промисловість, у свою чергу, представлена 

галузями – харчова,  виробництво будівельних матеріалів.  

Промисловість району, як і країни в цілому, проходить  через глибоку 

економічну кризу. 

 

Динаміка промислового виробництва підприємств  

Липовецького району, млн.грн. 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 р ік

110,5

168,8 151

209,2

274,1

  



За 2019 рік спостерігається позитивна динаміка роботи окремих 

промислових підприємств. Наростили  темпи промислового виробництва ФГ 

«Україна»,  ТОВ «Прод-мова», ТОВ «Млин-Пром» та ТОВ «Він-Пелета». У 

звітному році до діяльності промислового сектору району долучені виробничі  

показники роботи  філії Вінницький спецкар’єру ДП «Західдорвибухпром» 

ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України (скорочено Турбівський гранкар’єр).. 

 

 

 

Обсяги промислового виробництва у розрізі підприємств за 2019 рік 
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На ТОВ «Сафарі +» у досліджуваному періоді відбулось зменшення 

обсягів виробництва  на  87,3% , а ВК «Уют» - на 15%. ТОВ «ВІК» 

Приборівські ковбаси повністю призупинило промислове виробництво.  

Обсяги реалізованої промислової продукції за 11 місяців 2019 року 
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За 11 місяців 2019  року підприємствами району реалізовано продукції на суму 

219,1  млн.грн. Найбільшу питому вагу у реалізації промислової продукції 

мають ТОВ «Яблуневий дар» та ФГ «Україна». 



У структурі товарної продукції найбільшу питому вагу має 

борошномельна та круп’яна продукція (61,6%). Це пояснюється тим, що 

підприємства району зорієнтовані на переробку власної сільськогосподарської 

сировини та випуск супутніх товарів.  

Структура товарної продукції, % 
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Географічне положення Липовецького району, його кліматичні умови та 

ресурси здавна визначають аграрний розвиток району.  

Агропромисловий комплекс належить до найважливіших сфер економіки 

району.  Він   включає  три   основні   ланки:  сільське господарство, харчову та 

переробну промисловість і виробничу інфраструктуру. Площа 

сільськогосподарських угідь становить 83,3 тис. га, у тому числі ріллі – 73,8 

тис. га., або 88,6 %.  

Сільське господарство району орієнтоване на вирощування переважно 

зернових та технічних культур, тваринництво. 

Сільськогосподарську продукцію виробляють 25 господарських 

товариств, 3 приватні акціонерних товариства, 2 приватні підприємства,  76 

фермерських господарств. У приватному секторі сільськогосподарську 

продукцію виробляють майже 16 тисяч господарств населення. 

Головне місце серед сільськогосподарських культур належить зерновим 

та технічним культурам. За 11 місяців  2019 року виробництво зернових та 

зернобобових культур склало  2022,7 тис.ц. , і  у порівнянні із відповідним 

періодом  2018 року зменшилося  на 427,9  тис.ц. або на 17,5 %.  У звітному 

році під цією категорію культур зменшено посівні площі на 3843 га (12,1 %). 

Зменшилася  урожайність на 2,7 ц/га, або на 3,4%, і становить 75,7 ц/га. 



Поряд з цим, зменшились посівні площі під озиму пшеницю - на 34 га, 

кукурудзою - на 2296 га, під соєю  - на 981 га, під озимим  ріпаком – на 507 га.  

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур станом 

на 01 листопада 2019 року 
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Зернові та зернобобові Соя Ріпак озимий Кукурудза на зерно Соняшник

Ситуація у  галузі тваринництва щорічно змінюється, як і змінюються  кількісні 

та якісні показники. В сільськогосподарських підприємствах збільшено 

продуктивність худоби, валове виробництво молока, м’яса. Збільшено 

реалізацію м’яса свиней. Основним завданням в галузі тваринництва є 

збільшення кількості поголів'я сільськогосподарських тварин, підвищення 

продуктивності та племінних якостей, збільшення валового виробництва 

тваринницької продукції. Наявність в районі значних обсягів природних 

пасовищ та сінокосів дає змогу створити міцну кормову базу. Проте, зростання 

абсолютної кількості ВРХ та корів (в тому числі) не відбувається. Через цінову 

ситуацію, що складається на аграрному ринку в цілому, відбуваються значні 

коливання  у чисельності поголів’я тварин, здебільшого в бік зменшення.  Це 

стане наслідком погіршання не лише виробничих показників роботи 

тваринницької галузі, але й скороченням чисельності працюючих, зменшенням 

доходів сільського населення  через зменшення рівня заробітної плати 

працівників тваринницької галузі. 

 

 

Поголів’я сільськогосподарських тварин станом на 01 грудня 2019 року 
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   Станом на 1 листопада  2019 року поголів'я великої рогатої худоби  у 

реформованих господарствах склало  3,8 тис., в тому числі:  поголів'я корів – 

1,8  тис, свиней – 1,0 тис. голів.  

Виробництво продукції тваринництва підприємствами 

Липовецького району за 11 місяців 2019 року 
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9723 +3,4 545 +18,1 

 У районі проводиться цілеспрямована робота на подальший розвиток 

галузі тваринництва, зокрема, м'ясного і молочного скотарства. Це дасть 

можливість на перспективу забезпечити збільшення виробництва продукції 

тваринництва. 

 

Найбільш органічним структурним елементом ринкової економіки є малий 

бізнес. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної 

передумови створення ринкового середовища. Сучасна практика 

господарювання і світовий досвід показують, що найважливішою ознакою 

ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих 

підприємств та їх оптимальне співвідношення. Малий бізнес, що постійно 

змінюється, є найбільш динамічним елементом структури народного 

господарства. 

 

Показники розвитку малого і середнього бізнесу на 01.01.2020 р 
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            Сучасний стан розвитку малого і середнього підприємництва 

Липовецького району залишається недостатнім. Показники економічної 

діяльності цього важливого сектора економіки, структура і динаміка розвитку й 

розміщення, територіальна організація потребують подальшого вдосконалення. 

Ця форма господарювання приваблює простою та більш доступною 

процедурою реєстрації, меншим податковим навантаженням та відсутністю 

необхідності подання статистичної звітності. Простота, мінімальність витрат на 

оформлення процедур обліку та звітності у цієї категорії підприємців дає 

можливість залучати до роботи вагому частину працездатного населення і 

розвивати власну справу.  

 Беручи за основу  матеріали аналізу стану розвитку бізнесу у районі 

органами виконавчої влади району на постійній основі реалізується комплекс 

заходів, спрямованих на нівелювання негативних факторів розвитку. Завдяки 

проведеній роботі повністю ліквідовані регуляторні бар’єри. Створений 

сприятливий інвестиційний клімат, завдяки чому протягом останніх років у 

районі реалізовано масштабні інвестиційні проєкти як великими 

підприємствами так і підприємствами малого та середнього бізнесу. 

Забезпечена чітка взаємодія дозвільних органів з метою реалізації 

законодавства України    у сфері дозвільної діяльності. Наступним кроком 

органів місцевої влади  у подоланні існуючих диспропорцій у розвитку малого 

бізнесу району  є відкриття Центру надання адміністративних послуг. Окремі 

адміністративні послуги,  надаються як юридичним так і фізичним особам, які 

зайнятим у приватному бізнесі, покликані забезпечити роботу суб’єктів 

підприємницької діяльності на якісно вищому рівні. Робота у цьому напрямку 

проведена значна і продовжується. Протягом започаткування цієї нової форми 

роботи, будуть відпрацьовуватись усі пропозиції  та будуть залучатись до 

співпраці  зацікавлені у співпраці суб’єкти надання послуг.   

За 2019 рік ЦНАПом надано 14026 послуг, з яких 6774надано його 

територіальним підрозділом.  Протягом звітного року зменшилась кількість 

соціальних  послуг  та послуг із  земельних питань. Зменшення кількості 

соціальних послуг пояснюється зменшенням кількості послуг із надання 

домоволодінням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.  

 Показники роботи Центру надання адміністративних послуг станом 



 на 31 грудня 2019 року 
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Районна державна адміністрація, розуміючи ключові фактори, які 

визначають слабкість життєдіяльності малого бізнесу, його нестійкість, 

запрошує до співпраці суб’єктів малого та середнього бізнесу до 

самоорганізації.  Крім того, пропонує взяти участь у вітчизняних та зарубіжних 

проектах професійної підготовки та ефективної перепідготовки управлінських 

кадрів. Саме підготовка кадрів відіграє важливу роль в розвитку та 

ефективному управлінні малими підприємствами. 

 Одним з факторів, які роблять Липовецький район інвестиційно 

привабливим є наявність в кожному населеному пункті стратегії економічно-

соціального розвитку, розробленої програми розвитку території і її обов’язкова 

складова – Генеральний план, як графічна основа розвитку території, 

зонування, що дає можливість інвестору у стислі терміни отримати відомості 

про земельні ділянки, інженерні потужності, розробляти детальні плани для 

втілення інвестиційних проектів. 

 В районі налічується 59 населених пунктів, на які є в наявності  43 

генеральні плани, з них 27 генеральних планів розроблених до 1992 р., 16 

генеральних планів після 2013 р.  

Протягом 2019 року затверджено: 

- 7 генеральних планів, а саме: 

 с. Струтинка (Струтинська сільська рада),  

 с. Лукашова (Лукашівської сільської ради),  

 с. Скитка (Скитецька сільська рада), 

 с. Хороша (Скитецька сільська рада), 



 с. Теклинівка (Скитецька сільська рада), 

 с. Стара Прилука (Староприлуцька ОТГ),  

 с. Нова Прилука (Староприлуцька ОТГ); 

- 7 планів зонування, а саме:  

 с. Струтинка (Струтинська сільська рада),  

 с. Лукашова (Лукашівської сільської ради),  

 с. Скитка (Скитецька сільська рада), 

 с. Хороша (Скитецька сільська рада), 

 с. Теклинівка (Скитецька сільська рада), 

 с. Стара Прилука (Староприлуцька ОТГ), 

 с. Нова Прилука  (Староприлуцька ОТГ); 

- 3 детальних плани території:   

 «Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів 

торгівлі по вулиці Василя Липківського в місті Липовець Липовецького 

району Вінницької області»; 

 «Детальний план території земельної ділянки площею 10 га для 

розміщення та експлуатації, основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами 

(видобування піску) за межами с. Журава Вахнівської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області»; 

 «Детальний план території розміщення комплексу приймання, очистки, 

сушіння та зберігання зерна в с. Нападівка (за межами населеного 

пункту) Липовецького району Вінницької області»; 

На даний час проводиться робота по розробленню 6 генеральних планів 

та 4 плани зонування територій, а саме: м. Липовець (Липовецька міська рада), 

смт. Турбів (Турбівська селищна рада), с. Війтівці (Війтовецька сільська 

рада),с. Попівка (Попівська сільська рада), с. Щаслива, с. Білозерівка 

(Щасливецька сільська рада). 

Також проводиться робота по розробленню 3 детальних  планів 

територій:  

- смт. Турбів (Турбівська селищна рада): «Детальний план території 

земельної ділянки площею  12 га для розміщення, експлуатації, основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з 

користування надрами (видобуванням піску) за межами смт. Турбів Турбівської 

селищної ради  Липовецького району Вінницької області)»; 

- с. Ясенки (Лукашівська сільська рада): «Детальний план території 

земельної ділянки для розміщення борошномельного виробництва 

розташованого за адресою вул. Соборна, 69а, с. Ясенки Липовецького району 

Вінницької області»; 

- с. Росоша (Росошанська ОТГ): «Детальний план території земельної 

ділянки орієнтовною площею 1,9 га для будівництва і експлуатації сонячної 

електростанції в с. Росоша  Липовецького району Вінницької області»; 



Передбачено на 2020 рік обсяги фінансування містобудівної документації 

з місцевих бюджетів в сумі 614,282 тис. грн. Профінансовано за звітний період 

864,589 тис. грн.  

Також протягом 2019 року проведена наступна робота: 

- виготовлено та погоджено будівельних паспортів на індивідуальне 

житлове будівництво –  43 шт.; 

- видано містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів 

будівництва в кількості – 5 шт; 

- надано висновків про наявні обмеження та сервітути на земельні ділянки 

– 70 шт.; 

- погоджено паспортів прив’язки на встановлення ТС - 4 шт.; 

- надано інформаційних довідок – 50 шт.; 

- опрацьовано та надано відповідь на 224 документів вхідної 

кореспонденції; 

- направлено листів до відповідних служб – 134 шт.; 

- надано викопіювань  з генеральних планів населених пунктів – 18 шт.; 

- підготовлено проектів розпоряджень голови райдержадміністрації -  

21шт; 

- розглянуто та надано відповіді на 38 звернень громадян району. 

 

Впровадження енергоефективних заходів на території району 

 

Відповідно до  рішення 39 сесії районної ради 6 скликання від 25.09.2015 

року №473 затверджено програму енергозбереження для населення та 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Липовецького 

району на  2015 – 2019 роки. 4 грудня 2015 року укладено договір про 

співробітництво між  райдержадміністрацією та кредитно-фінансовою 

установою ПАТ «Державний ощадний банк України».  

 У 2019 році по кредитній програмі «Ощадний дім» звернулося 23 

домогосподарств на суму 778,970 тис. грн. 

За ІІ півріччя 2019 року заклади бюджетної сфери здійснили 

впровадження заходів з енергозбереження на загальну суму 366 тис. грн (за 

рахунок коштів місцевого бюджету) зокрема: 

- заміна вікон та дверей у сільських закладах культури Нападівської, 

Костянтинівської, Приборівської та Брицької с. р; 

 - заміна двох газових котлів на нові модернізовані в амбулаторії загальної 

практики та сімейної медицини смт. Турбів; 

 - встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення 

АЗПСМ смт.Турбів, с. Зозів, с. Н. Прилука, Ст. Прилука, с. Приборівка, с. 

Козинці, с. Щаслива, м. Липовець, с. Вахнівка. 

 

Проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах району 



 

По Липовецькому районі протяжність доріг загального користування 

місцевого значення складає  220,123 км,  в т. ч. районного значення – 111,84 км, 

обласного значення – 108,28 км, разом з тим, протяжність доріг комунального 

значення, включаючи ОТГ – 343,85 км. 

Продовж 2019 року проведено поточний  ремонт комунальних доріг  

площею 42,7 тис. м2 на суму – 4362,84 тис. грн. (за рахунок коштів місцевих 

бюджетів), в т. ч. капітальний ремонт вулиць – 4,5 тис. м2 на суму 2528,68 тис. 

грн. 

За звітний період минулого року філією "Липовецький райавтодор" 

проведено поточний дрібний ремонт на дорогах загального користування 

місцевого значення вартістю 7931,57 тис. грн, протяжність відремонтованої 

ділянки становить 49,8 км. 

 

Проведення зовнішнього вуличного освітлення в населених пунктах  

У 2019 році по 6 населених пунктах проведені роботи по будівництву 

зовнішнього вуличного освітлення. Протяжність нової мережі становить 11,8 

км, зокрема на підвідомчій території  Костянтинівської с. р. – 5,4 км, 

Скитецької – 1,0 км, Попівської с. р. – 1,3 км, Білянської с. р. – 0,7 км, м. 

Липовецької м. р. – 1,93 км та Турбівської с. р. – 1,5 км. Введено нових 

світлоточок в кількості 177 шт., модернізовано на світлодіодні джерела енергії 

114 шт. Вартість реалізації даних заходів становить 737 тис. грн 

 

Проведення робіт щодо будівництва мереж водопостачання 

З метою забезпечення населення району питною водою у 2019 році 

визначено першочергові об’єкти з реконструкції та будівництва мереж 

водопостачання. Для проведення відповідних робіт органи місцевого 

самоврядування прийняли участь в Обласній програмі «Питна вода» 2008-2020 

роки», зокрема Війтівецька сільська рада провели облаштування артезіанської 

свердловини за кошти місцевого бюджету в сумі 50 тис. грн, Щасливська 

сільська рада проклали трубопровід загальною протяжністю 6,23 км вартістю 

робіт - 1194 тис. грн (в т. ч. кошти місцевого бюджету 250 тис. грн. та інші 

джерела фінансування 944 тис. грн ) та Трощанська сільська рада придбали 400 

м водогінної труби вартістю 4 тис. грн.(кошти місцевого бюджету).У звітному 

році провели реконструкцію водогону у с. Улянівка Славянецької 

територіальної громади вартістю робіт 50 тис. грн. 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

       Для забезпечення утримання територій населених пунктів в належному 

стані, їх санітарного очищення, створення умов, сприятливих для 

життєдіяльності населення, постійно проводиться робота щодо упорядкування 



територій. В сільських населених пунктах та м. Липовець розроблені та 

затверджені схеми збору і графіки вивезення побутових відходів. 

 Відповідно до рішення 5 сесії 7 скликання Липовецької районної ради від 

25.03.2016 р. №60 затверджена «Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства району на 2016 -2020 роки». 

     Продовжується робота по впровадженню системи роздільного збору твердих 

побутових відходів, об’єднання малопотужних сміттєзвалищ. На даний час 

кількість контейнерів для збирання та сортування ТПВ становила 169 

од., зокрема по м. Липовець 20 од., смт. Турбів 140 од. та с. Зозів 9 од.  

Також виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво 

сортувальної лінії, яка буде розміщена на території полігону ТПВ м. Липовець. 

Потужність даної сортувальної лінії  – 10 тонн/добу.  

          З метою охорони навколишнього природного середовища протягом 2019 

року: 

-  ліквідовано 12 стихійних сміттєзвалищ. 

- висаджено 2,5 га молодих лісів  

- упорядковано територій (парків та сквер) – 2,4 га 

- очищено від сміття берегових ліній – 3,3 км. 

- розчищено та упорядковано – 1 джерело. 

*** 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій  на 1 жовтня 2019 року 

становить майже 5,2 млн. дол., що складає 2,2 % у загальнообласному підсумку 

цього показника. Зміна сум у періодах  відбувається за рахунок коливання 

курсових різниць іноземних валют та вилучення із статутного капіталу 

основних фондів одним із сільськогосподарських виробників району. 

Інвестиції надійшли від нерезидентів у розвиток підприємств 

агропромислового комплексу.  

 

 

Іноземні інвестиції у 2019 році 
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У сфері внутрішньої торгівлі району тривають процеси, спрямовані на 

формування цивілізованої інфраструктури споживчого ринку, здатної 

забезпечувати достатній рівень обслуговування населення відповідно до його 

потреб. Вона характеризується відсутністю товарного дефіциту, високим 

рівнем насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи, широким 

спектром різноманітних послуг для населення, що є важливим чинником 

розвитку бізнесу та реальним джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, 

створенням нових робочих місць для працевлаштування населення. 

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за 9 місяців 2019 

року в цілому становив 85,4 млн.грн.  Індекс фізичного товарообороту з 

звітному періоді становив 113%, і зріс на 3,4%. 

Динаміка роздрібного товарообороту підприємств торгівлі району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами 

здійснюють 317 магазинів і кіосків, 54 заклади ресторанного господарства 

(включаючи шкільні їдальні та буфети). В структурі торгової мережі відбулися 

суттєві зміни за рахунок поширення роздрібної торгівлі підприємцями - 

фізичними особами. Із загальної кількості 82 % магазинів та 38,9 % закладів 

ресторанного господарства належать підприємцям-фізичним особам.  

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. 

За рахунок організованих ринків формується більше 50% загального обсягу 

продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 23% обсягів становив 

продаж сільськогосподарських продуктів. У районі функціонує 5 ринків на 574 

торгових місцях. Загальна площа ринків складає 4539 кв. м, під торгівлю 

зайнято 3154 кв. м, або 69,5 %. Крім того, робота 3 постійно діючих ярмарків на 

114 торгових місцях сприяє задоволенню потреб населення у споживчих 

товарах та стабілізації цінової ситуації на ринку товарів повсякденного вжитку.  
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У цілому діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та 

сфери послуг різних форм власності направлена на модернізацію, технічне 

переоснащення, приведення у відповідність до вимог сучасного дизайну 

підприємств торгівлі та ресторанного господарства, подальше досягнення 

високого рівня якісного обслуговування населення, представлення широкого 

асортименту товарів та надання різноманітних послуг з урахуванням як 

вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку торговельних відносин та 

реалізації послуг. 

 

Показники надання не фінансових послуг 
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 За 9 місяців 2019 року  підприємствами сфери не фінансових послуг 

реалізовано  послуг ( у ринкових цінах) на суму 15,4 млн.грн.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств району у  поточному 2019 

році має позитивний сальдовий результат. За 6 місяців звітного  року 

експортовано продукції на суму 8985,9 тис.дол. США, імпортовано – на 906,1 

тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі склало 8079,8 тис. дол.США. 

Найбільшу питому вагу у експорті склали продовольчі товари та сировина.  

Зовнішньоекономічна діяльність за 6 місяців 2019 року 



Доходи місцевих бюджетів Липовецького району (з урахуванням загального та 

спеціального фондів) за 12 місяців 2019 року склали 354,1 млн.грн., з яких  

понад 63%, або   223,8 млн.грн. становлять офіційні трансферти. 

Електронні торги у 2019 році 
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За 2019 рік розпорядники бюджетних коштів (районний бюджет) 

прийняли участь у 419 електронних торгах. З них 386- це допорогові торги. У 

бюджеті на ці видатки передбачалось 29801,0 млн.грн. Завдяки проведеним 

процедурам економія коштів склала 1862,0 тис.грн.   

____________________ 

 


