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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

Оратівська районна державна адміністрація забезпечує: 

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Оратівською 

районною Радою повноважень. 

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну 

стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, у районі досягнуто 

ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та розв`язанні 

соціальних проблем. 

Послідовна робота двох гілок влади - представницької та виконавчої 

забезпечує виконання основних показників програми соціально-економічного 

розвитку, в якій сконцентровані основні завдання, передбачені галузевими 

програмами на 2017 рік. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 

втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром 

Порошенком, їх практичної реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року. 

Слід наголосити, що виконання власних і делегованих районною Радою 

повноважень районної державної адміністрації було спрямовано на всебічне 

задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, 

виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального 

розвитку району на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії районної Рад 7 

скликання (позачергової ). Хід виконання Програми розглядався на засіданнях 

колегії райдержадміністрації, висвітлювався в засобах масової інформації та на 

веб-сайті Оратівської райдержадміністрації. 

 

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

У 2017 році рівень промислового виробництва району склав 113,0% до 

2016 року. Всього за звітний період вироблено промислової продукції у діючих 
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цінах на 76349,0 тис. грн., або в порівнянні з 2016 роком на 8785,6 тис. грн. 

більше.  

Єдине промислове підприємство, а саме – ТОВ «Оратівм’ясо» працює в 

галузі виробництва харчових продуктів.  

Райдержадміністрація вивчає можливості розширення кола промислових 

підприємств. Одним із них може стати Оратівське дочірнє підприємства ПВКП 

«Укрпостач», яке у 2013 році започаткувало розробку Староживотівського 

гранкар’єру, однак, через фінансові проблеми у 2014 – 2017 роках не 

працювало, та ТОВ «Роська» с. Якимівка, де збудовано завод з виробництва 

натурального продуктового оцту. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Провідною галуззю економіки району є сільське господарство. Його 

частка у загальній структурі економіки району становить 81%. Господарську 

діяльність тут здійснюють 95 сільськогосподарських підприємств, в тому числі 

12 господарських товариств, 2 виробничі кооперативи, 4 приватних 

підприємств, 77 фермерських господарств. 

В галузі рослинництва: с/г підприємствами району зібрано 143,6 тис. тонн 

зернових та зернобобових культур при середній урожайності 55,4 ц/га, в т.ч. 

урожайність озимої пшениці становить 46,9 ц/га, ярого ячменю – 48,5 ц/га, 

кукурудзи на зерно – 65,0 ц/га. Крім того, зібрано 59,2 тис. тонн цукрових 

буряків при урожайності 648 ц/га, соняшнику – 27,3 тис. тонн при урожайності 

29,4 ц/га, сої – 13,3 тис. тонн при урожайності 20,1 ц/га. 

 За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами закуплено 45 

одиниць с/г техніки на суму 61 млн. грн.  

Станом на 01 січня 2018 року у галузі тваринництва, в порівнянні із 01 

січня 2017 року, відбулося:  

- зменшення реалізації худоби в живій вазі на 12,6 % (1727 ц);  

- зменшилась чисельність поголів’я свиней на 1 % (90 гол.);  

- збільшення валового надою молока на 1,4 % (694 ц);  

- збільшення чисельності поголів’я ВРХ на 4,4 % (83 гол.), в т. ч. 

зменшилось поголів’я корів на 0,7 % (6 гол.).  

Сільськогосподарськими підприємствами району завершена виплата 

орендної плати за користування земельними частками (паями) за 2017 рік. 

Видано її на суму 118,2 млн. грн., що становить 100,2 %. 

Не стоять осторонь аграрії району від соціального розвитку села. 

Зокрема, у звітному періоді сільськогосподарськими підприємствами району 

виділено коштів та ресурсів на суму більше 7,5 млн. грн. згідно укладених 

соціальних угод на розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів (для 

порівняння у 2016 році – 6,7 млн. грн.). 

 

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

У районі спостерігається тенденція сталого розвитку малого та 

середнього бізнесу. За даними моніторингу, у 2017 році започаткував діяльність 
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81 новостворений суб’єкт господарювання, що на 8 одиниць менше 2016 року, 

із яких – 9 юридичні особи в т.ч. 2 фермерських господарства (на 4 одиниці 

менше 2016 року) та 72 фізичних осіб-підприємців (у 2016 році було 

зареєстровано 75 фізичних осіб-підприємців).  

Упродовж 2017 року припинили господарську діяльність 85 суб’єктів 

господарювання (83- ФОПи і 2 юридичні особи ), що на 38 одиниць більше 

порівняно з 2016 роком. 

На сьогодні в сфері підприємництва працює 83 малих підприємств 

(109,2% до 2016 року), 446 фізичних осіб-підприємців (97,6% до 2016 року), 77 

фермерських господарств (на 2 більше 2016 року). Фермерські господарства 

мають у користуванні 14780 га сільськогосподарських угідь. 

У 2017 році кошти з районного бюджету на підтримку підприємництва не 

виділялися. 

Упродовж 2017 року райдержадміністрацією, органами місцевого 

самоврядування проводилася відповідна робота щодо дерегуляції 

підприємницької діяльності, зменшення адміністративного тиску на малий та 

середній бізнес. 

Зокрема, через центр надання адміністративних послуг при 

райдержадміністрації за 2017 рік надано 10370 адміністративних послуг (за 

2016 рік – 9109 послуг).  

За 2017 рік через Центр обслуговування платників податків при 

Оратівському відділенні Немирівської ОДПІ видано 1493 картки платника 

податків та 1339 довідок про отримані доходи. 

На сайті райдержадміністрації розміщена та постійно оновлюється 

інформація про вільні виробничі площі та земельні ділянки, які пропонуються 

суб’єктам підприємницької діяльності для оренди і реалізації інвестиційних 

проектів. 

Всі розпорядники бюджетних коштів зареєстровані в системі 

електронних закупівель Prozorro.  

Упродовж звітного періоду проведено 151-у процедуру закупівлі через 

систему Prozorro (на 133 більше 2016 року). За результатами електронних 

закупівель економія бюджетних коштів становить 529,4 тис. грн., в т.ч. 

допорогових закупівель – 157,6 тис. грн. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Райдержадміністрація надає великого значення залученню додаткових 

інвестицій в економіку району. З метою більш ефективного пошуку інвесторів 

райдержадміністрація щоквартально оновлює інвестиційний портал області 

власними проектами, приймає участь у інвестиційних форумах.  

За попередніми даними, у 2017 році підприємствами та організаціями усіх 

форм власності за рахунок різних джерел фінансування освоєно 172153 тис. 

грн. капітальних інвестицій, що на 56393 тис. грн., або на 48,7 % більше, ніж за 

2016 рік.  
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Введено в експлуатацію житла за 2017 рік 520 кв. м, що у 2,9 разів більше 

2016 року.  

У 2017 році завершено реалізацію 2-ох інвестиційних проектів:  

- посадка молодого саду на площі 52 га в с. Очитків. Реалізацію 

інвестиційного проекту здійснювало ФГ «Агросенс 1» с. Очитків. Загальна 

вартість проекту – 3,0 млн. грн.;  

- будівництво доїльної зали на 500 голів в АКПП «Золота нива»  

с. Балабанівка, загальна вартість проекту – 5,1 млн. грн.; 

- будівництво молокопереробного цеху ТОВ «С.В.–ТРАНС» вартістю 

близько 415 тис. грн.  

На сьогодні в стадії завершення ще один інвестиційний проект: 

- введення потужностей із виробництва натурального продуктового оцту у 

с. Якимівка Оратівського району, орієнтовний термін введення в експлуатацію – 

I-II квартал 2018 року.  

Інвестиційний проект здійснює ТОВ «РОСЬКА» с. Якимівка. На сьогодні 

стан готовності об’єкту 98%. Вартість проекту – 5,2 млн. грн., прогнозні річні 

обсяги виробництва – 718 тонн/12,5 млн. грн. готової продукції. Запланована 

кількість нових робочих місць – 30;  

Важливим для району є відновлення роботи дочірнього підприємства 

ПВКП «Укрпостач» з промислової розробки Староживотівського родовища 

гранітів. Вартість проекту - 16,0 млн. грн., прогнозні річні обсяги виробництва 

– 500 тис. тонн готової продукції. Запланована кількість нових робочих місць – 

40. 

Із власниками підприємств, які впроваджують інвестиційні проекти, 

райдержадміністрація перебуває у постійному діалозі, відтак вивчаються 

можливості відновлення їх роботи. 

У районі активізувалась робота з грантової діяльності та участі у 

програмах фінансової допомоги міжнародних інституцій. 

Зокрема, завершено реалізацію громадськими організаціями смт Оратів, 

сіл Медівка, Новоживотів, Якимівка мікро-проектних пропозицій, спрямованих 

на впровадження енергозберігаючих технологій у дитячих садках та школах в 

рамках участі у спільному проекті ЄС та програмі розвитку ООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» (МРГ ІІІ). Загальні обсяги інвестицій 

склали близько 1400 тис. грн., в тому числі 25 тис. дол. США – кошти МРГ ІІІ.  

Оратівської селищною об’єднаною територіальною громадою 

підготовлені та розміщені на платформі ДФРР 2 проекти, що претендують на 

отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку у 2018 році. 

5 територіальних громад району з 7 власними проектами були учасниками 

14-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.3 проекти 

визнано переможцями зазначеного конкурсу, з них 2 проекти по Оратівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді завершені, та 1 проект по 

Чагівській сільській раді в стадії завершення. 
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ТОРГІВЛЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ 

За розрахунковими даними, обсяг товарообороту району за 2017 рік 

становив 33156,1 тис. грн. і збільшився у діючих цінах на 508,7 тис. грн., або на 

2,5 % до відповідного періоду 2016 року, Частка товарів вітчизняного 

виробництва в роздрібному товарообороті району становила 87%, а в 

товарообороті продовольчих товарів – 91%.  

Упродовж 2017 року автомобільним транспортом перевезено 9,0 тис. тонн 

вантажів, що становило 83,3 % до 2016 року. Вантажообіг за 2017 рік становив 

2,7 млн. т/км, що на 5,0 % менше 2016 року.  

За 2017 рік автоперевізниками перевезено 466,0 тис. пасажирів, що на 

413.1 тис. осіб (47,0%) менше 2016 року. Пасажирооборот за 2017 рік становив 

23,0 млн. пасажиро-кілометрів, що на 4,9 млн. п/км (15,5%) менше 2016 року. 

За розрахунковими даними, обсяг реалізованих послуг за 2017 рік 

становить 2436,0 тис. грн., що на 20,8 % більше відповідного періоду 2016 року.  

 Населенню реалізовано послуг на 943,8 тис. грн., що становить 38,7% від 

загальних обсягів і на 12,0 % (101,1 тис. грн.) більше проти відповідного 

періоду 2016 року. 

 

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ 

Районна державна адміністрація надає серйозного значення розрахункам 

за спожиті енергоносії.  

Рівень оплати електроенергії споживачами району за 2017 рік становив 

102,8 %, що на 1,5 відсоткових пункти більше відповідного періоду 2016 року. 

Переплата за електроенергію станом на 01 січня 2018 року становила 

210,7 тис. грн. Зокрема: 

заборгованість населення порівняно з 2016 роком збільшилася на 211,0 

тис. грн., борг станом на 01 січня 2018 р. становив 404,7 тис. грн.; 

попередня оплата установ, що фінансуються за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджету, становить 81,0 тис. грн. (передоплата 

збільшилася на 78,6 тис. грн. до 2016 р.); 

заборгованість по виплаті пільг та субсидій: 799,5 тис. грн. 

(заборгованість збільшилась на 74,2 тис. грн. до 2016 року). 

Підприємствами зроблена попередня оплата за електроенергію в сумі 

1133,9 тис. грн.  

В цілому по району переплата за спожиту електроенергію становить 210,7 

тис грн. У порівнянні із 2016 року попередня оплата збільшилась на 418,3 тис. 

грн. і становить 1414,9 тис. грн. 

Враховуючи показники заборгованості (1204,2 тис. грн.) та попередньої 

оплати ( 1414,9 тис. грн.), переплата за спожиту електроенергію становить 210,7 

тис. грн. 

 В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням, бюджетними 

установами та господарюючими суб’єктами перед постачальником станом на 01 

грудня 2017 року за фактичними даними склав 52,2 %. 
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Станом на 01 січня 2018 року заборгованість за спожитий природний газ 

становила 21551,8 тис. грн., в тому числі - заборгованість по виплаті пільг та 

субсидій 25191,3 тис. грн. 

Водночас, суб’єктами підприємницької діяльності здійснено попередню 

оплату за природний газ в сумі 456,3 тис. грн. Установи, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого та державного бюджету, мають передплату за 

природний газ на суму 87,0 тис. грн.  

Населенням зроблена попередня оплата за спожитий газ в сумі 3096,2 тис. 

грн. (нарахована та не оплачена субсидія). 

Враховуючи показники заборгованості ( 25191,3 тис. грн.) та попередньої 

оплати ( 3639,5 тис. грн.) заборгованість за спожитий природний газ становить 

21551,8 тис. грн. 

Розрахунки споживачів за водопостачання станом на 01січня 2018 року 

складали 104,3 % і заборгованість в порівнянні із 01 січня 2017 року 

зменшилась на 21,3 тис. грн. Загальний борг станом на 01 січня 2018 року 

становив 49,0 тис. грн. 

У цілому, враховуючи показники заборгованості (26058,1 тис. грн.) та 

попередньої оплати (4647,5 тис. грн.) загальний борг за спожиті енергоносії по 

району становить 21410,6 тис грн.  

 

 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 

Надходження до Зведеного бюджету по району, з врахуванням платежів, 

які адмініструє державна фіскальна служба, за 2017 рік становили 141803,9 тис. 

грн., порівняно з 2016 роком, надходження збільшились на 42921,5 тис. грн. (на 

143,4%).  

Надходження до Державного бюджету збільшилися на 54,8% , або на 

21903,6 тис. грн. і становили 61881,6 тис. грн.  

Питома вага надходжень до Державного бюджету в загальній сумі 

надходжень до Зведеного бюджету становила 43,6%. 

Станом на 01 січня 2018 року податковий борг до Зведеного бюджету 

становив 602,4 тис. грн., що на 245,7 тис. грн. більше відповідного періоду 2016 

року. 

За 2017 рік до бюджету району (загальний і спеціальний фонди) надійшло 

58001,5 тис. грн. власних і закріплених доходів, що на 18,0 %, або на 8862,6 тис. 

грн. більше, ніж у 2016 році. 

За 2017 рік до загального фонду бюджету району надійшло доходів в сумі 

53487,4 тис. грн., (що становило 118,9 % запланованого показника), або на 

7889,7 тис. грн. більше 2016 року. Додатково до плану отримано 8486,5 тис. грн. 

Всі органи місцевого самоврядування виконали свої бюджети по власних і 

закріплених доходах по планах на 2017 рік. 

Окрім власних надходжень податків і зборів до загального фонду 

бюджету району надійшло15218,4 тис. грн. дотацій, або 100,0 % та 140407,0 

тис. грн. субвенцій з Державного бюджету, або 99,3 % до плану. 
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В структурі надходжень податків і зборів по Оратівському району 

найбільшу питому вагу займають: податок на доходи з фізичних осіб (53,5 %), 

плата за землю (17,8 %), єдиний податок 25,7% 

За 2017 рік по загальному фонду бюджету району проведено видатків в 

сумі 204177,2 тис. грн., що становило 95,7 % плану на рік. 

В першу чергу кошти спрямовувались на фінансування соціально-

культурної сфери. На зазначені цілі використано173589,8 тис. грн., – це 85 % 

усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 62771,3 тис. 

грн. ( +18686,0 тис. грн., або 142,4% до 2016 р.), на охорону здоров’я – 25065,6 

тис. грн., (+7488,3 тис. грн., або 142,6 % до 2016 р.), на соціальний захист та 

соціальне забезпечення – 78276,2 тис. грн. (+11389,4 тис. грн. або 117 % до  

2016 р.), на культуру –6821,2тис. грн. (+1708,6 тис. грн., або 133,4 % до 2016 

року). 

 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань. 

У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду 

Оратівський район залишається дотаційним. 

Упродовж січня-грудня 2017 року в районі виплачено 133706,2 тис. грн. 

пенсій та грошової допомоги, що на 12,4 %, або на 16639,1 тис. грн. більше, ніж 

у 2016 році.  

Станом на 01 січня 2018 року в районі фактично отримують пенсії 6850 

осіб, що на 162 особи менше, ніж станом на 01 січня 2017 року.  

На 01 січня 2017 року середньомісячний розмір пенсії становив 1852 грн. 

80 коп. і зріс у порівнянні з 01 січня 2017 року на 18,0 %, або на 336 грн. 78 коп. 

(становив 1516 грн.02 коп.). 

 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

У 2017 році, за розрахунками відділу економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника становила 5358 грн. 47 коп., що на 2217,47 грн. (71,0%) більше 2016 

року. 

В галузевому розрізі найбільший розмір заробітної плати в сільському 

господарстві – 5941,0 грн. (+2746,77 або 186,0% до 2016 р.), в промисловості – 

5593,0 грн. (+1366,9 грн., або +132,3% до 2016 р.), у бюджетній сфері – 4542,41 

грн. (+ 1560,81 грн., або 152,4% до 2016 року.)  

Найбільший приріст заробітної плати в районі досягнуто в сільському 

господарстві. Так, за 2017 рік заробітна плата збільшилася у порівнянні із 2016 

роком на 86,0 %, або на 2746,77 грн. і становила 5941,0 грн. 

Станом на 01 січня 2018 року в районі відсутня заборгованість із 

заробітної плати по економічно-активних підприємствах. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

За підсумками 2017 року, у порівнянні із 2016 роком, спостерігалися 

зміни на районному ринку праці. 

Зокрема, на 176 осіб у порівнянні із 2016 роком зменшилась кількість 

незайнятого населення. Станом на 01 січня 2018 р. їх чисельність становила 845 

осіб. Потреба роботодавців у працівниках на 01 січня 2018 року становила 12 

вакансії, що на 8 вакансій більше відповідного періоду 2016 року.  

Станом на 01 січня 2018 року навантаження на 1 вакансію становило 

70,42 претендента на одне робоче місце (ст. на 01.01.2017 р. -225,25 

претендентів).  

Рівень безробіття станом на 01 січня 2018 р. становить 7,2%, що на 1,4 

відсоткових пункти менше відповідної дати минулого року.  

Райдержадміністрацією здійснюється моніторинг дотримання суб’єктами 

господарської діяльності рівня мінімальної заробітної плати, попередження 

фактів нелегального використання робочої сили, зокрема, виявлення 

працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин. 

З початку року проведено 6 засідань районної робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  

Проведено 22 перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з метою 

упередження нелегального використання робочої сили ( 6 – юридичні особи, 16 

– ФОП). 

Виявлено 3 ФОПи, де 4 особи працювали без договорів цивільно-

правового характеру, проведена роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо 

їх працевлаштування, особи офіційно працевлаштовані. 

За 2017 рік в районі створено 125 робочих місць, водночас упродовж 

минулого року ліквідовано 78 робочих місць (за рахунок ліквідації ФОП, які не 

здійснювали господарську діяльність). 

 

 

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

В районі функціонує 23 дошкільних навчальних заклади, в них 

виховується 547 дошкільнят, яких навчають і виховують 85 педагогічних 

працівників. З метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів в 

2017 році в с. Рожична реконструйовано школу в відділення дошкільного 

навчального закладу «Сонечко» смт Оратів. Дошкільною освітою охоплено 94% 

дітей від 3 до 6 років. 

В населених пунктах, де не працюють ДНЗ, на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів вчителі початкових класів здійснюють підготовку дітей 5-

річного віку, які будуть іти до 1-го класу.  

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів включає 10 ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів, 11 ЗНЗ І-ІІ ступенів, 2 ЗНЗ І ступеня - всього 23 загальноосвітніх 

навчальних заклади, в тому числі 6 навчально-виховних комплексів 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа». В школах району 

навчається 1866 учнів.  
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У 2017 році припинено діяльність загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів с. Підвисоке. 

Навчально-виховний процес в школах району здійснюють 323 учителі. 

У 5 ЗНЗ (ЗОШ І-ІІІ ступенів сіл Балабанівка, Якимівка, смт Оратів, ЗОШ 

І-ІІ ступенів с. Кошлани, НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» с. Фронтівка) 

працюють 7 груп продовженого дня, в яких навчаються 190 учнів.  

В ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Оратів, с. Якимівка та ЗОШ І-ІІ ступенів с. 

Скала функціонують 4 інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими 

потребами. 

В районі діє 1 позашкільний навчальний заклад – районний Будинок 

дитячої творчості (працює 18 гуртків), позашкільною освітою охоплений 441 

школяр. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти створюються належні 

умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та 

педагогічних працівників. Підвіз здійснюється 14 шкільними автобусами із 27 

населених пунктів до 10 загальноосвітніх навчальних закладів. Підвозиться 366 

учнів та 33 педагогічних працівників. У 2017 році закуплено 3 шкільних 

автобуси.  

 В школах району організовано гаряче харчування школярів, яким 

охоплено всіх бажаючих школярів. Безоплатним гарячим харчуванням 

забезпечено учнів початкових класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО, 

дітей переселенців. На харчування дітей у 2017 році районним бюджетом 

виділено 850 тис. грн. Середня вартість обідів становить 15 грн.  

Належна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної, навчально-

матеріальної бази освітніх закладів. Здійснено ряд заходів по забезпеченню 

організованого початку 2017-2018 навчального року, по підготовці до роботи 

навчальних закладів в осінньо-зимовий період.  

Відділом освіти було проведено ремонти котелень ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Чернявка, с. Якимівка, а також ремонт системи опалення і водопостачання 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новоживотів. Замінено двері та проведено ремонт пічного 

опалення в НВК «ДНЗ-ЗОШ І ступеня» с. Мервин. В НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» с. Фронтівка замінено стелю та освітлення в коридорі, закуплено 

мультимедійний проект. В школах сіл Заруддя, Скала, Новоживотів, Дібровинці 

проведено ремонт підлоги в класних кімнатах. В ЗОШ І-ІІ ступенів с. Осична 

викопано свердловину.  

На проведення ремонтних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах у 

2017 році використано з місцевого бюджету 710 тис грн., залучено майже 460 

тис. грн. позабюджетних коштів. Для проведення ремонту шкільних приміщень 

закуплено фарбу, вапно, будівельні матеріали.  

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

відділом освіти для шкіл району було закуплено 315 комплектів «парта + 2 

стільці» на суму 350 тис.грн., також за кошти субвенції з державного бюджету 
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за рахунок залишку освітньої субвенції було закуплено обладнання для 

фізичних кабінетів ЗОШ І-ІІІ ст. с.Балабанівка, с.Чагів.  

За кошти місцевого бюджету для шкіл району відділом освіти було 

придбано швейні машинки, електролобзики, набори обладнання для шкільних 

майстерень, спортивний інвентар (м’ячі), також закуплено 5 ксероксів і 2 

комп’ютери, на що було використано 185 тис. грн. 

Проводилась робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ. На ці 

потреби використано 195 тис. грн. бюджетних коштів та 375 тис. грн. 

позабюджетних коштів. В ДНЗ с. Осична встановлено котел на твердому паливі 

та замінено покрівлю. У ДНЗ с. Скала проведено каналізування, в ДНЗ с. Ско-

морошки проведено капітальний ремонт частини приміщення. 

Проводиться робота по впровадженню енергозберігаючих заходів. 

Частково замінено 99 вікон в 5 школах: смт Оратів - 78, с. Медівка – 14, 

с. Оратів – 3, с. Мервин – 2 та с. Дібровинці – 2, в ДНЗ сіл Чагів, Вербівка, 

Осична. Замінено 3 вікна та придбано котел в ДНЗ с. Оратів. 

В рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду III» в ДНЗ смт Оратів та ДНЗ с. Бугаївка проведено утеплення фасаду 

та перекрито дах.  

На постійному контролі знаходиться питання дотримання безпеки 

життєдіяльності та охорони праці під час навчально-виховного процесу. 

 З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників 

здійснюється методична робота з кадрами.  

На виконання «Програми роботи з обдарованою молоддю» значна увага 

приділялась роботі з обдарованими дітьми. Проведено І та ІІ етап 

Всеукраїнських олімпіад з 18 базових дисциплін, забезпечено участь в січні-

лютому 2017 року учнівських команд району в ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад. ІІ етапові олімпіад передувало проведення шкільних учнівських 

олімпіад в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району, участь в яких 

брали 2100 учнів. В районному етапі олімпіад прийняли участь 358 учнів. 

Забезпечувалась участь учнів у різноманітних районних та обласних 

конкурсах: ім. П. Яцика, ім. Т. Г. Шевченка, учнівської творчості, художньої 

самодіяльності, районних олімпіадах для учнів початкових класів, конкурсах 

малюнків та творів на різноманітну тематику. 

Разом з тим, в освітній галузі району ще є ряд проблем та завдань, 

зокрема: 

формування оптимальної мережі закладів освіти району, необхідної для 

надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині, з урахуванням наявних 

ресурсів; модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; 

забезпечення виконання заходів з енергозбереження в навчально-виховних 

закладах, використання альтернативних видів палива, оновлення матеріально-

технічної бази, своєчасне і якісне проведення ремонтних робіт; недостатня 

кількість молодих вчителів-спеціалістів. 
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                                 СПОРТИВНА СФЕРА 

З метою популяризації здорового способу життя, розвитку фізичної 

культури та спорту у 2017 році було проведено більше 45-ти спортивно-масових 

заходів, в яких прийняли участь 1870 осіб. 

Команди району взяли участь у 23 міжрайонних, обласних та 

всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту із загальною участю 440 

спортсменів. 

 У 2017 році Оратівською ДЮСШ, де навчається 328 учнів, підготовлено 

34 спортсменів II та III спортивних розрядів. 

Найбільш високих спортивних результатів досягли юні волейболістки 

Медівського відділення Оратівської ДЮСШ. Волейбольна команда «Медівка» є 

срібним та бронзовим призером чемпіонату України «Дитяча ліга», юні 

спортсменки є переможцями та призерами Всеукраїнських турнірів та обласної 

дитячої ліги з волейболу серед своїх вікових груп. 

Гордістю нашого району є житель селища Оратів Давиденко Петро, який 

упродовж 2015-2017 років був триразовим чемпіоном України, володарем Кубку 

України з бойового самбо та бронзовим призером чемпіонату Європи. 

Вперше за 30 років в сезоні 2017 - 2018 років відновила своє існування 

доросла футбольна команда «Нива» Оратів, яка стартувала в першій лізі групи 

«Б» Вінницької області. 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Розвиток галузі охорони здоров’я знаходиться на постійному контролі 

керівництва району, що дозволяє своєчасно реагувати на проблемні питання 

галузі. 

Надання медичної допомоги на первинному рівні забезпечує Центр 

первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входить 8 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини.  

Укомплектованість штатних посад сімейних лікарів становить 63% (79% у 

2016 р.) 

Всі сімейні лікарі забезпечені автоматизованими робочими місцями з 

підключенням до Інтернет-мережі, що дає змогу вести електронний реєстр 

пацієнтів, хворих на патологію серцево-судинної системи, бронхіальну астму, 

цукровий діабет. 

В рамках виконання урядової програми «Доступні ліки» щодо часткового 

відшкодування вартості лікарських засобів задіяно 4763 пацієнтів. Лікарями 

загальної практики сімейної медицини виписано 15050 рецептів. Аптечною 

мережею району отоварено 1062 рецепти на суму близько 371,8 тис. грн, або 

100 % від виділених на вказану програму коштів.  

Упродовж 2017 року проведено капітальні та поточні ремонти у 9-ти 

ФАП-ах та 2-х лікарських амбулаторіях на суму 945 тис. грн. за рахунок 

бюджетних коштів та залучено 247 тис. грн. спонсорської допомоги, в т.ч. 

проведено капітальний ремонт фельдшерського пункту у с. Оратівка за 
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сприяння народного депутата Демчака Р.Є. за кошти субвенції з державного 

бюджету у розмірі 539 тис. грн.  

У адміністративному корпусі Центру за рахунок коштів районного 

бюджету замінено 24 дверних блоки. 

Розпочато процес реорганізації Центру в комунальне некомерційне 

підприємство. Медпрацівниками закладу проводиться роз’яснювальна робота 

серед пацієнтів щодо підписання Декларацій про вибір сімейного лікаря.  

Вторинну медичну допомогу на амбулаторному та стаціонарному рівнях 

надає Оратівська центральна районна лікарня.  

За рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році виконано ремонтні та 

будівельні роботи на 1,4 млн. грн., в тому числі: 

- замінено внутрішню систему водопостачання приміщень та 

каналізаційної системи лікувального корпусу на суму 525 тис. грн.; 

- проведено ремонт коридору терапевтичного відділення на суму 620 

тис. грн. за кошти фермерського господарства «Агро-Сан»  

с. Лопатинка; 

- ремонти в палатах на суму 97 тис. грн. 

Для покращення матеріально-технічної бази лікарні придбано медичне 

обладнання на загальну суму 2564 тис. грн., в тому числі :  

- мобільний рентгенапарат вартістю 2,3 млн.грн., в т.ч. за сприяння 

народного депутата України Руслана Демчака виділено кошти з 

державного бюджету – 2 млн. грн. та кошти підприємств і населення 

288 тис. грн.; 

- лазерну фізіотерапевтичну установку на 125 тис. грн.; 

- ультразвуковий гінекологічний датчик на суму 120 тис. грн. та інше 

обладнання. 

Крім того, закуплено інших товарів довготермінового використання на 

суму 119 тис. грн. 

Це досить суттєве зміцнення галузі охорони здоров’я. Однак, маємо ще 

над чим працювати разом з органами місцевого самоврядування, 

адміністраціями закладів первинного та вторинного рівня в умовах 

реформування медичної галузі. 

 

 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ 

Мережа закладів культури нараховує 41 клубну установу, 30 бібліотечних 

закладів, дитячу музичну школу та районний краєзнавчий музей. Діяльність 

установ має на меті забезпечення дозвілля громади, естетичне виховання, 

збереження та популяризацію спадщини нації. Це, насамперед, творчі зустрічі, 

районні та сільські фестивалі, свята, огляди, конкурси, виставки, презентації, 

тематичні заходи, творчі акції, що проводяться спільно з іншими установами 

району, селищною та сільськими радами, громадськістю. 

Мережа закладів культури протягом 2017 року змін не зазнала. 

Пріоритетним напрямком діяльності закладів культури клубного типу 

залишаються культурно-освітні та культурно-мистецькі заходи до календарних 



 13 

та знаменних дат, соціокультурні та мистецькі акції, що пропагують українську 

культуру та державність. Протягом 2017 року закладами культури клубного 

типу було проведено низку заходів з нагоди відзначення знаменних та 

пам’ятних дат, що пропагують українську державність та державотворчі 

процеси. 

Вже традиційними стало проведення таких районних фестивалів як: 

різдвяний фестиваль колядок та щедрівок „Під Вифлеємською зорею”; 

великодній районний фестиваль „Світле свято Великоднє”; дитячий районний 

фестиваль „Хай сонцю і квітам усміхаються діти”; районний фестиваль Івана 

Купала „Купальські передзвони на хвилях Живої”; районний фестиваль «Сяє на 

увесь Подільський край Оратівський коровай». 

Також у 2017 році районним Будинком культури було проведено III 

районний фестиваль духової музики „Сільські музики” на базі Кошланського 

сільського будинку культури. 

Одним з основних напрямків діяльності закладів культури у 2017 році 

стала організація комплексу заходів з підготовки та відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921р.р. Цій ювілейній даті приурочені заходи: 

презентація книжково-ілюстративної виставки «Це нашої історії рядки» та 

проведено радіо - бесіду «17 березня – 100-річчя утворення Української 

Центральної Ради» в читальній залі центральної районної бібліотеки. 

 Професійні та аматорські колективи гідно представляють Оратівську 

громаду на кращих сценах України. Впродовж звітного періоду аматорські 

колективи району мали можливість прийняти участь у 35 фестивалях, 

конкурсах, виставках, святах: всеукраїнських – 12; обласних – 12; 

міжрегіональних – 4; районних – 7, а саме: 

1. Участь у УІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчості та таланту 

«Крок до мрії» 16 грудня 2017 року; 

2. Участь у обласному святі народної творчості «Скарби Поділля»  

м. Вінниця; 

3. Участь у УІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Червона калина»  

м. Кривий Ріг; 

4. Регіональне фольклорно-театралізоване дійство «Хрестос Воскрес! 

Воскресне Україна» м. Іллінці; 

5. Участь в всеукраїнській телепрограмі «Фольк-мюзік» м. Київ; 

6. Х Всеукраїнський фестиваль Борщу, телепроект заслуженої 

журналістки України Ганни Секрет; 

7. Х Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Пісенні візерунки»  

м. Буча; 

8. Міжрегіональний фестиваль «Карася» с. Буча Київської області; 

9. Участь у Обласному святі «Різдвяне диво» м. Вінниця,13 січня 2017; 

10. Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народного-хорового 

співу ім.В.Іжевського «Над Собом пісня дзвінко ллється» м. Іллінці; 

11. Участь у Обласному фестивалі хорового співу, присвяченому 140 

річчю М.Леонтовича , м. Вінниця; 
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12. Міжрегіональний фестиваль хорового співу, присвячений 

А.Авдієвському «Пісня над Дніпром» м. Київ; 

13. Районний фестиваль «Мій край піснями вишита стежина»; 

14. ІІІ районний фестиваль «Сільські музики» с. Кошлани; 

15. Участь у обласному конкурсі «Подільська весна 2017» м. Вінниця; 

16. Участь у III Відкритому регіональному інструментальному конкурсі 

“Квітневе інтермеццо» м. Ямпіль; 

17. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Квітуча країна» м. Умань;  

18. ІІI районний дитячо-юнацький конкурс естрадної пісні «Сяйво зірок»; 

19. IІ регіональний конкурс фортепіанної музики «Грудневі зустрічі»; 

20. I Регіональний конкурс «Бандури переливи чарівні». 

У 2017 року проведено ремонти із заміною вікон, дверей, облаштуванням 

фасадів, здійснено ремонти покрівель будівель, внутрішні опоряджувальні 

роботи на суму близько 2 026,7 тис. грн, в тому числі близько 409,8 тис. грн 

спонсорської допомоги та 1 616.9 тис. грн - бюджетних коштів. Придбано 

звукопідсилювальну апаратуру, її комплектуючі, базу сценічних костюмів, 

інвентар на суму близько 272,2 тис. грн.  

Протягом 2017 року до послуг бібліотек району звернулося 9729 

користувачів. З них 2284 – користувачі-діти, та 1153 - користувачі юнацького 

віку. Процент охоплення населення читанням складає 47 %. Як і в 

попередньому році, до категорій, які домінують, відносяться студенти вузів, 

учні шкіл, службовці та пенсіонери.  

У звітному періоді передплата періодичних видань по району складала 76 

назв (164 примірники) на загальну суму 31175 грн. 

У 2017 році до бібліотек району надійшло 1312 примірників книг на суму 

158430 грн., з них за кошти місцевого бюджету - 133 примірники на суму 9995 

грн. до ЦРБ, в т.ч. до сільських книгозбірень - 660 примірників на суму 80019 

грн.  

Протягом звітного періоду бібліотечні установи району проводили різні 

заходи соціокультурної діяльності. Особливо активними в своїй діяльності були 

центральна районна бібліотека, Осичнянська, Угарівська, Лопатинська, 

Чагівська сільські бібліотеки. 

Для проведення косметичних ремонтів бібліотечних закладів у 2017 році 

було залучено 70.9 тис. грн. для придбання на суму 20,3 тис. грн., з них – 41,2 

тис. грн. - спонсорські. 

Початковою ланкою спеціальної мистецької освіти в районі є дитяча 

музична школа. Контингент учнів представлений з 16 населених пунктів: 51 

учень зі смт Оратова та 38 – із сільських територіальних громад району.  

У 2017 році учні Оратівської ДМШ були учасниками Обласного конкурсу 

«Подільська весна 2017» м. Вінниця, III Відкритого регіонального 

інструментального конкурсу «Квітневе інтермеццо» м. Ямпіль ( 14 учасників – 

7 перемог ); Всеукраїнського конкурсу «Квітуча країна» м. Умань ( 3 учасники – 

3 перемоги ). 

У 2017 році у ДМШ було проведено низку мистецьких педагогічних 

заходів. Зокрема, відкриті концерт-лекції, уроки образотворчого мистецтва 
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тощо. Особливої уваги заслуговують ІІ районний дитячо-юнацький конкурс 

естрадної пісні «Сяйво зірок», на проведення якого були залучені благодійні 

кошти у сумі 1500 грн, та І регіональний конкурс фортепіанної музики 

«Грудневі зустрічі», де майстерність гри продемонстрували 19 молодих 

піаністів з Оратівського району Вінницької області та  Тетіївського, 

Ставищенського районів Київської області. Проведенню конкурсу молодих 

піаністів сприяло придбання концертного старовинного роялю «Беккер» кінця 

ХІХ ст. Згадані конкурси були проведені на засадах самоокупності, а саме: 

однією з умов участі у цих конкурсах стали благодійні внески від самих же 

учасників, які були використані на придбання нагород та пам’ятних сувенірів 

конкурсантам, отже бюджетних коштів на проведення цих заходів залучено не 

було. 

Протягом 2017 року суттєво було покращено матеріально-технічну базу 

ДМШ: за бюджетні кошти на суму 100.0 тис. грн. було придбано музичні 

інструменти (саксофон-альт, класична гітара СХ40, балалайка, контрабас, бас-

гітара, акустична колонка, акрдеон, цифрове піаніно), за спонсорські кошти на 

суму 11.0 тис. грн. було придбано барабанну установку. 

Реалізацію державної політики в музейній справі в районі здійснює 

районний краєзнавчий музей. Музейна колекція нараховує 2118 експонатів 

основного фонду та 710 - науково-допоміжного фонду. 

Основна робота краєзнавчих досліджень 2017 року була скоригована на 

військово-патріотичне виховання молоді. 

Аналіз діяльності галузі культури Оратівщини свідчить про системність 

роботи закладів культури, розвитку мистецької діяльності. Проте стрімкий 

розвиток суспільства зумовлює попит на додатковий новий формат культурного 

дозвілля. Проте відсутність в районному центрі власного сучасного культурно-

дозвіллєвого майданчика (культурно-дозвіллєвого Центру - районного будинку 

культури) впливає на одновекторний розвиток культури, унеможливлює 

впровадження креативних форм роботи, котрі потребують сучасного відкритого 

майданчика з технічним оснащенням. 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Для забезпечення цілісної системи соціального захисту населення в 

районі діє Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги.  

Різні види державних соціальних допомог отримують понад 15 тисяч 

сімей району. 

В рамках виконання Районної комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» профінансовано заходи на 729 тис. грн., зокрема: 

62 громадяни району отримали грошову допомогу на суму 171 тис. грн.; 

1006 громадян скористалися пільговим проїздом на приміських 

автобусних маршрутах на суму 91 тис. грн.; 

467 пільговиків проїхало залізничним транспортом на суму близько 19 

тис. грн.; 
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175 фізичних осіб отримали компенсацію за надання соціальних послуг 

громадянам району на суму 309 тис. грн.; 

320 громадян району отримали пільги на зв'язок на суму 41 тис. грн. 

Для відшкодування населенню плати за житлово-комунальні послуги 

витрачено 38 млн. грн. що в 2,1 разів більше, ніж у 2016 році.  

Загалом, у районі 5665 отримувачів субсидій, що на 10,4% більше, ніж у 

2016 році.  

Постійна увага приділяється учасникам АТО та членам їх сімей. На 

території району є 186 учасників бойових дій, які отримали такий статус, 

перебуваючи в зоні проведення АТО.  

Всі вони в повному обсязі отримують соціальні гарантії, пільги, 

матеріальні виплати, що передбачені чинним законодавством.  

Зокрема, у 2016 - 2017 роках надано одноразову матеріальну допомогу 

62-ом учасникам АТО на суму 64 тис. грн. Крім того, у минулому році 

проведено оздоровлення 13-ти учасників АТО ( у 2016 році – 8). 

Упродовж 2016 - 2017 років 144-м учасникам АТО виділені земельні 

ділянки площею 281 га, в т.ч. у 2017 році – 72 учасникам бойових дій загальною 

площею 139,2 га. 

В районі забезпечено належне функціонування 6 прийомних сімей, в яких 

виховуються 18 прийомних дітей, та 3 дитячих будинки сімейного типу, у яких 

перебувають 13 дітей-вихованців. Здійснено контроль за 66 дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавлених батьківського піклування в опікунських сім'ях. 

Упродовж минулого року в районі проведено заходи із 

енергоефективності та енергозбереження на суму більше 2,6 млн. грн., що 

передбачали: 

- заміну 99 вікон на металопластикові у 6 навчальних закладах району; 

- проведено перекриття покрівлі у 2 дошкільних закладах; 

- утеплення фасаду у 2-х дошкільних закладах; 

- заміну стелі та освітлення в коридорі у 1 НВК; 

- заміну вікон на енергозберігаючі у 8 сільських закладах культури на 

суму близько 280 тис. грн.; 

- у 4-х - заміну покрівлі на металочерепицю на суму близько 1,7 млн. 

грн.;  

- заміну віконних та дверних блоків у адмінкорпусі Центру первинної 

медико-санітарної допомоги на суму близько 200 тис. грн. 

Одним з основних завдань органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування є розвиток інфраструктури територіальних громад. Зокрема, у 

минулому році проведено капітальні та поточні ремонти доріг комунальної 

власності на суму 8,5 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевих 

бюджетів – 5,3 млн. грн., за позабюджетні кошти – 3,2 млн. грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток проведено капітальний ремонт дороги державного значення Р-17 в 

селищі Оратів на суму 2,1 млн. грн.  
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Проведено реконструкцію вуличного освітлення у 3-х населених пунктах 

Оратівської об’єднаної громади протяжністю 1690 м на загальну суму 465,5 тис. 

грн. та у селі Чернявка протяжністю 1900 м на суму 168 тис. грн.. 

В рамках проведення Всеукраїнської акції благоустрою «За чисте 

довкілля» на роботи з благоустрою територіальними громадами освоєно 

близько 435 тис. грн.  

Перспективним планом формування територій громад району 

передбачено створення однієї об’єднаної територіальної громади з центром у 

селищі Оратів. На сьогодні до складу Оратівської ОТГ ввійшли 2 сільських 

ради: Рожичнянська та Угарівська.  

Яскравий приклад результатів утворення Оратівської об’єднаної 

територіальної громади – із загальної суми субвенції з державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток та формування інфраструктури, а це 8,7 млн. 

грн., на об’єднану громаду надійшло майже 6 млн. грн., що становить близько 

70% надходжень.  

Голови сільських рад району за сприяння народного депутата України 

Руслана Демчака, облдержадміністрації, обласної Ради неодноразово 

відвідували об’єднані територіальні громади інших областей з метою вивчення 

досвіду об’єднаних громад. 

Громадські слухання з приводу об’єднання пройшли у всіх 

територіальних громадах району. Через засоби масової інформації, громадські 

організації, зустрічі в колективах, сходи жителів сіл, які проходять у лютому 

місяці, ми продовжуємо працювати над цим питанням. 

 

 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

В районі постійно проводяться заходи, спрямовані на раціональне 

використання земель, підвищення продуктивності та охорони 

сільськогосподарських угідь, які є складовою частиною діяльності і 

забезпечення екологічної рівноваги та соціальної стабільності. 

Здійснення заходів дає можливість зупинити процес деградації 

ландшафтів та створити діючу систему нарощування біоресурсного потенціалу 

земель. 

Площа земель району складає 87,2 тис. га, з них 74,07 тис. га - землі 

сільськогосподарського призначення, в т.ч. 61,468 тис. га ріллі. 

Землі резервного фонду складають 5475 га, землі запасу - 4730 га. 

Укладено 12 договорів оренди земель сільськогосподарського 

призначення державної власності площею 762346.0 га, що збільшить 

надходження до бюджету на суму 119,4 тис. грн. 

Продовжено термін дії 9договорів оренди земель сільськогосподарського 

призначення державної власності на площі 586.1675 га, що збільшить 

надходження до бюджету на суму 271.3 тис. грн. 

На території району у 2017 році придбано право оренди шляхом аукціону 

на 4 земельних ділянки загальною площею 37.5965 га. Річна орендна плата 

становить понад 308.3 тис. грн. 



 18 

Продано 2 ділянки земель несільськогосподарського призначення 

загальною площею 0,4480 га на суму 256,5 тис. грн. 

У 2017 році Відділом в Оратівському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області надано послуг з реєстрації земельних 

ділянок, видачі витягів про земельні ділянки, витягів про нормативну грошову 

оцінку в кількості 7307 шт. 

За 2017 рік відділом видано 847 висновків про погодження проектів 

землеустрою 

У 2017 році до відділу звернулося 402 учасники антитерористичної 

операції, яким сформовано 402 пакетів документів. На сьогодні в стадії 

розробки та погодження в проектних організаціях знаходиться 29 проекти 

землеустрою щодо надання земельних ділянок у власність учасникам 

антитерористичної операції. Зареєстровано в Національній кадастровій системі 

та видано витягів про реєстрацію 373 земельних ділянок. 

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 

Основні зусилля співробітників Оратівського ВП ГУНП у Вінницькій 

області були спрямовані на забезпечення захисту прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку та безпеки, захисту об’єктів права 

власності, боротьби з організованою злочинністю і корупцією, незаконного 

обігу наркотиків, забезпечення безпеки дорожнього руху, які дозволили 

зберегти контроль за криміногенною обстановкою в районі. Однак, не 

дивлячись на  досягнуті деякі позитивні результи в оперативно-службовій 

діяльності райвідділу наявні прорахунки на інших важливих її напрямках. 

За 2017 рік відділенням забезпечено реагування на 1628 заяв і 

повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. До ЄРДР 

унесено інформацію про вчинення 198 кримінального правопорушення, 1034 

заяви були розглянуті у відповідності до ЗУ «Про звернення громадян». Розгляд 

матеріалів завершено складанням 66 адміністративних протоколів. Порушень 

добового терміну внесення до ЄРДР інформації про події з ознаками 

кримінального правопорушення не допущено. 

У 2017 році провадженні знаходилось 312 кримінальних правопорушень, 

з них 198 зареєстровано у звітному періоді. Зареєстровано у звітному періоді 

198 кримінальних правопорушень, (без врахування закритих) - 104, з яких 

повідомлено про підозру - 73 (83 особам), що становить 70.2 % до попереднього 

періоду (по області 48.8%).  

Закінчено досудове розслідування по 212 кримінальним 

правопорушенням (без врахування закритих) - 79, що становить 38,0% (по 

області 29,9%).  

Зареєстровано 60 звернень до суду з обвинувальним актом, що складає 

74.1% (по області 85.1%), з угодою досудове розслідування закінчено по 13, що 

складає 16 % (по області 7.7%).  
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Закрито за п.п.1,2 ч.1 ст.284 КПК 140 кримінальних проваджень, або 

662.0% (по області 70.5%).  

В залишку залишилось 120 кримінальних проваджень досудове 

розслідування за якими не закінчено.  

Станом на 31 грудня 2017 року по кримінальним провадженням слідчими 

в оперативні підрозділи та інші служби було надано 103 доручення на 

проведення слідчих дій, які виконано. Зареєстровано у звітному періоді 28 

кримінальних правопорушень, по яких особі повідомлено про підозру (без 

врахування закритих) – 17. В залишку залишається 9 тяжких кримінальних 

правопорушнь досудове розслідування за якими не закінчено.  

Разом з тим не допущено скоєння на території району навмисних убивств, 

вимагань, розбійних нападів, зґвалтувань, грабежів, розбоїв.  

Зареєстровано 3 шахрайства.  

 

 

ПРОФІЛАКТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Діяльність райдержадміністрації у сфері профілактики надзвичайних 

ситуацій, їх ліквідації та захисту населення від їх негативних наслідків 

проводилася за такими напрямами: 

- забезпечена постійна готовність районного сектору ГУ ДСНС України 

у Вінницькій області; 

- створено місцевий матеріальний резерв для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- ряд проблем у сфері захисту населення і територій вирішуються в 

рамках заходів, передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку району. 

Протягом 2017 року в Оратівському районі надзвичайних ситуацій не 

зареєстровано. 

Фонд захисних споруд цивільного захисту складає 7 одиниць. На даний 

час на території району немає хімічно-небезпечних об’єктів. Всього в районі 7 

потенційно небезпечних об`єктів, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО, 

а також 3 потенційно небезпечних об`єкти, які підлягають паспортизації.  

Сили цивільного захисту представлено районним сектором ГУ ДСНС 

України в Вінницькій області у кількості 25 фахівців. Проводяться 

протипожежні та об’єктові тренування спеціалізованих служб цивільного 

захисту. 

З метою координації робіт, пов’язаних з розробленням та здійсненням 

заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, в районі діє 

постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. У 2017 році проведено 12 засідань районної комісії, тематика яких 

була пов’язана з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на 

надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, а також 

здійснення заходів щодо запобігання виникнення та ліквідації наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха. 
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Проводиться робота щодо забезпечення навчання у сфері цивільного 

захисту керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Протягом 2017 року також 

навчання пройшли 12 осіб, що становить 23,5%. 

З метою визначення рівня готовності цивільної оборони району до 

виконання завдань при виникненні надзвичайних ситуацій 6-7 червня 2017 року 

проведено районні командно-штабні навчання з керівним складом органів 

управління та силами цивільного захисту на тему: «Переведення цивільного 

захисту району з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період. Захист населення і території району від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». 

З метою здійснення планування, підготовки та організації проведення 

комплексу заходів щодо виведення та вивезення населення із зон можливого 

впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних місцях 

району, у разі виникнення безпосередньої загрози життю або заподіянню шкоди 

здоров’ю людей, постійно діє районна евакуаційна комісія. 

Для організації та здійснення громадського контролю за дотриманням 

прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених 

від відбування покарання, утворено спостережну комісію. Протягом 2017 року 

поставлено на облік спостережної комісії 2 (дві) особи та організовано контроль 

за їх поведінкою. 

На виконання плану основних заходів цивільного захисту району на 2017 

рік районною ланкою цивільного захисту проведено наступну роботу: 

- здійснено заходи щодо запобігання виникненню пожеж у лісах та 

сільськогосподарських угіддях протягом пожеженебезпечного періоду, 

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; 

- перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану 

готовності до виконання завдань у складних умовах осінньо-зомового 

періоду; 

- прийнято участь у обласних навчально-методичних зборах щодо 

планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2018 

році; 

- проведено Місячник цивільного захисту; 

- проведено день цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних 

закладах, Тиждень безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах 

та Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

- поширюються тематичні рубрики у засобах масової інформації з 

напрямків безпеки життєдіяльності та цивільного захисту; 

- проводиться просвітницька робота серед населення з питань 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними захворюваннями (отруєннями). 
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СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Станом на 01 січня 2018 року структура районної державної адміністрації 

складається із 9 підрозділів апарату та 12 структурних підрозділів. 

Штатна чисельність працівників Оратівської районної державної 

адміністрації становить 99 штатних одиниць. 

З метою удосконалення структури районної державної адміністрації та 

забезпечення належного рівня функціонування структурних підрозділів 

районної державної адміністрації у І-ІІ кварталі 2017 року проведено відповідні 

організаційні заходи та підготовлено проекти розпоряджень щодо внесення змін 

до структури та штатного розпису структурних підрозділів районної державної 

адміністрації. 

У січні та квітні місяці 2017 року за рахунок виведених зі структурного 

підрозділу та апарату райдержадміністрації 2 штатних одиниць введено до 

сектору забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг 

посаду: головного спеціаліста сектору забезпечення діяльності центру надання 

адміністративних послуг та до відділу ведення Державного реєстру виборців 

посаду: головного спеціаліста відділу Державного реєстру виборців. 

В апараті та структурних підрозділах приведено у відповідність до вимог 

чинного законодавства штатні розписи, а саме: кількість посад категорій «А» і 

«Б» становить не більше третини штатної чисельності районної державної 

адміністрації та наявні посади державної служби восьмої та дев`ятої групи 

оплати праці. 

На підставі статті 6 Закону України «Про державну службу», роз’яснень 

Нацдержслужби України проведено віднесення наявних в районній державній 

адміністрації посад державної служби до відповідних категорій посад 

державної служби «А», «Б» та «В».  

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про державну службу», постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання 

присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами 

державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, 

військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними 

званнями» усім працюючим державним службовцям присвоєно ранги в межах 

категорії «Б» (5, 6 ранги) та «В» посад державної служби (8, 9). Відомості про 

присвоєння рангу внесено до трудових книжок, особових карток державних 

службовців.  

З метою виконання статті 27 Закону України «Про державну службу», 

пунктів 14, 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року № 246 розпорядженням голови районної державної адміністрації 

утворено конкурсну комісію на зайняття посад державної служби. 

Розроблено і затверджено в установленому порядку спеціальні вимоги до 

осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» 

та розроблено ситуаційні завдання для претендентів на зайняття посад 

державної служби категорій «Б». 
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За 2017 рік всього було проведено 9 засідань конкурсної комісії апарату та 

структурних підрозділів райдержадміністрації, за результатами конкурсу було 

призначено 9 осіб на посади державної служби. 

Утворено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ. 

Комісія здійснюватиме дисциплінарні провадження стосовно державних 

службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». 

Зазначені комісії утворені в апараті районної державної адміністрації, 

управлінні соціального захисту населення. В малочисельних структурних 

підрозділах розгляд дисциплінарних справ здійснюється дисциплінарною 

комісією районної державної адміністрації. 

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» державними службовцями отримано електронні цифрові підписи та 

розміщені електронні декларації на офіційному веб-сайті Нацагентства України 

з питань запобігання корупції. 

У зв’язку із звільненням з посад державної служби та припиненням 

діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, працівники подали 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

період, не охоплений раніше поданими деклараціями та отримали повідомлення 

про подання декларації за минулий рік.  

Відповідно до наказу Національного агентства України з питань 

державної служби 05 серпня 2016 року № 156 «Про затвердження форми 

Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення» 

державними службовцями районної державної адміністрації та службою 

персоналу заповнено зазначені особові картки за новою формою. 

Службою персоналу постійно надавались консультації та практична 

допомога з питань організації роботи з персоналом та державної служби.  

Підвищувався професійний рівень державних службовців в обласному 

Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації та шляхом самоосвіти. За 

звітний період 2017 року пройшли навчання 10 державних службовців апарату 

та структурних підрозділів, в тому числі перший заступник голови районної 

державної адміністрації підвищив кваліфікацію в Інституті підвищення 

кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України.  

На території району діє Центр надання адміністративних послуг при 

Оратівській райдержадміністрації. За 2017 рік через Центр надання 

адміністративних послуг надано 10370 адміністративних послуг що на 1261 

послуг більше, ніж в 2016 році. 

На сьогодні Центром надання адміністративних послуг при Оратівській 

райдержадміністрації надається 63 адміністративні послуги, на які суб’єкти 

надання адміністративних послуг розробили та затвердили інформаційні та 

технологічні картки.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії 

районної державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників 

структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації, селищного та 

сільських голів, керівників районних відділень міністерств і центральних 

органів виконавчої влади, закладів, підприємств та організацій району. 

Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції 

райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності 

упродовж 2017 року проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації, на 

яких розглянуто 49 питань та прийняті протокольні рішення, дієвість яких 

спрямовувалась на організацію виконання Програми економічного і соціального 

розвитку, наповнення та ефективне використання бюджету, соціального захисту 

населення, здійснення виконавчими комітетами сільських та селищної рад 

делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

З метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до 

компетенції райдержадміністрації, проведено 38 апаратних нарад, на яких 

першим заступником голови райдержадміністрації надано ряд доручень.  

На утримання Оратівської райдержадміністрації у 2017 році було 

передбачено 3934660.81 грн., що на 166.6 % більше показника попереднього 

року.  

Видатки установи виконуються згідно плану асигнувань на звітний 

період. У 2017 році вони склали 3931160.00 грн., тобто освоєні на 100,00%, у 

т.ч.: 

- на оплату праці з нарахуваннями було витрачено на 169.4 % більше 

показника попереднього року; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було спрямовано на  

22 %  більше показника попереднього року; 

- на інші товари і послуги витрачено на 54.5% більше показника 

попереднього року. 

Заробітна плата державним службовцям виплачується в повному обсязі та 

у встановлені строки, працівники райдержадміністрації отримували 

стимулюючі виплати. 

Кредиторська заборгованість по державному бюджету відсутня. 

Дебеторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року складає 1879.50 

грн. – підписка періодичних видань. 

Депозитні операції не проводилися. 

Благодійні внески, гранти, дарунки до бюджетних установ не надходили. 

Поточних рахунків в інших банках бюджетні установи не мають. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Протягом 2017 року зусилля керівництва районної державної 

адміністрації спрямовувались на безумовне виконання в районі Указу 

Президента України від 07 лютого 2008 року № 107/2008  "Про першочергові 
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заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", 

Закону України "Про звернення громадян". 

Протягом 2017 року райдержадміністрацією отримано 122 звернення.  

Найбільш суттєві з них стосувалися: соціального захисту, питання 

надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат, субсидій та 

роз’яснення реформування законодавства із соціального захисту; аграрної 

політики і земельних відносин, питання власності на землю, земельних 

конфліктів; комунального господарства, питання благоустрою територій, 

будівництва та ремонту місцевих доріг; освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності; охорони здоров`я, питання реорганізації мережі 

закладів охорони здоров'я; екології та природних ресурсів, щодо використання 

водних об’єктів. 

Протягом 2017 року 13 звернень прийнято на особистому прийомі 

головою райдержадміністрації та його заступниками, отримано 8 письмових 

звернень. 

Усього за даний період звернулось 517 громадян, враховуючи колективні 

звернення, порушено 130 питань. Із громадян, які зазначили свій соціальний 

статус, звернулись: 2 - багатодітні сім`ї, 6 – одиноких матерів, 1– учасник 

бойових дій, 2 – дитини війни, 7 – інвалідів І, ІІ, ІІІ групи та 5- пенсіонерів. 

Здебільшого у таких зверненнях порушувались питання соціального захисту. 

Із 130 проблемних питань на даний час 8 вирішено позитивно, з інших 

питань заявникам надані роз’яснення. 

Задоволено ряд клопотань заявників щодо виплати заборгованості по 

житлових субсидіях, проведення лікування, встановлення межових знаків тощо.  

У структурі звернень за 2017 рік лише заяви, у яких порушено 130 

питань, скарг немає. 11,5 % звернень, отриманих райдержадміністрацією, є 

колективними. На їх долю припадає 79,1 % громадян з числа заявників. Так, 

протягом 2017 року отримано 14 колективних звернення від 409 осіб. 

Протягом 2017 року райдержадміністрацією отримано 5 повторних 

звернень. 

 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Взаємодія райдержадміністрації з громадськістю, відкритість для 

політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації 

забезпечує конструктивний діалог влади з об’єднаннями громадян і визначає 

стабільність суспільно-політичної ситуації в районі. 

На виконання у районі положень Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» протягом 2016– 

2017 років райдержадміністрацією, виконкомами селищної, сільських рад 

проведена наступна робота: 
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На виконання Постанови Верховної Ради України від 04 лютого 2016 року 

№ 984-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» в 

населених пунктах району перейменовано вулиці та провулки. 

 

 

ГЛАСНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ  

У ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Інформаційна політика райдержадміністрації направлена на задоволення 

потреб жителів району на інформацію про діяльність органів державної влади, 

якнайширшого висвітлення заходів, які проводить райдержадміністрація та її 

структурні підрозділи. 

Робота райдержадміністрації та її структурних підрозділів проводиться 

відкрито та гласно. З метою найбільш повного, якісного інформування 

населення про свою діяльність райдержадміністрацією здійснюється 

висвітлення основних подій та заходів, які проводяться в районі, на веб-сторінці 

Оратівської райдержадміністрації ї та на сторінках районної газети „Обрії 

Оратівщини”. 

Протягом 2017 року за участю керівництва райдержадміністрації 

проведено заходи, присвячені міжнародним, професійним святам та пам’ятним 

датам, державним святам та святковим дням. 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ 

 забезпечення реалізації конституційних прав громадян України; 

 створення необхідних соціальних, економічних, правових та 

інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку 

району; 

 реалізація районних цільових Програм; 

 активізація інвестиційних проектів, відновлення інвестиційного попиту;• 

 поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та 

ефективної роботи суб’єктів підприємництва, забезпечення співпраці 

місцевих органів виконавчої влади та ділових кіл; 

 участь у міжнародних і національних фондах та програмах міжнародного 

співробітництва, що надають міжнародну технічну допомогу (гранти); 

 підвищення ефективності роботи в галузях рослинництва та 

тваринництва; 

 зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і 

культури; 

 вирішення проблем багатодітних сімей, дітей - сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

 популяризація українських цінностей, формування патріотизму, 

відповідальності за долю нації, держави, формування національної 
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свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу 

серед дітей та молоді; 

 посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування і об’єднань громадян в напрямку проведення регулярних 

консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства, 

держави, питань місцевого значення; 

 продовження у 2018 році роботи щодо реалізації проектів місцевого 

розвитку району за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам, залучення інвестиційних коштів. 

Попри позитивні зрушення в багатьох напрямках роботи 

райдержадміністрації залишається ще ряд проблем, на які необхідно звернути 

увагу та докласти чималих зусиль для їх вирішення. 

 


