
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ 
ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2017 РІК 

ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2018 РІК
Доброго дня шановні депутати, запрошені

      
Відповідно  до  частини  третьої  статті  45  Закону  України  від  10  грудня  2015

року  №  889-VIII  «Про  державну  службу»  звітую  про  діяльність  Теплицької
районної державної адміністрації у 2017 році. 

На  виконання  наказу  Національного  агентства  України  з  питань  державної
служби  від  20  грудня  2016  року  №277  «Про  затвердження  Типового  порядку
проведення  публічного  звіту  керівника  органу  виконавчої  влади»  публічний  звіт
був  оприлюднений  на  офіційному  веб-сайті  райдержадміністрації  і  громадськість
могла  з  ним  ознайомитись.  Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації» Теплицька 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  Теплицькою

районною радою повноважень.

Основною  метою  роботи  райдержадміністрації  залишається  забезпечення
реалізації  державної  політики  на  території   району,  який  є  одним   із   найбільш
розвинених  аграрних  районів  Вінницької  області,  соціально-економічного  та
культурного розвитку, надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

        Структура   районної державної адміністрації складається з:  апарату, в якому
26 штатних посад  та  13 самостійних структурних підрозділів, загальна чисельність
яких складає 78 штатних одиниць.  
          
        Перейдемо безпосередньо до розгляду результатів роботи органів виконавчої
влади  та  місцевого  самоврядування,  які  працювали  і  працюють  над  виконанням
завдань,  затверджених  Стратегією  збалансованого  регіонального  розвитку  на
період до 2020 року Вінницької області.
         Спільними  зусиллями  з  органами  місцевого  самоврядування  та   місцевим
бізнесом досягнуто позитивних результатів,а саме:

Бюджет  Теплицького  району  за  2017  рік  виконаний  на  103,6%  (фактично
надійшло всіх поступлень 282 828,1 тис.грн.), в тому числі  власних  та закріплених
доходів    74 368,1  тис.грн.,  або  116,7%.  Понад  план  надійшло  10 620,2  тис.грн.  В
порівнянні з 2016 р. надходження збільшились  на 19 105,9 тис. грн.  або на  34,6%. 

Доходи  загального  і  спеціального  фондів  місцевих  бюджетів  району  (без
міжбюджетних  трансфертів)  за  2017  рік  становлять  47  млн.  660  тис.грн.,  що  на
39,4% більше відпорного періоду 2016 року.

Станом  на   1  січня  2018 року  річні  плани  виконані  по  всіх  бюджетах,  а  саме:
районному бюджету (116,9%),  бюджетах 25 сільських рад та в цілому по бюджету



району (116,7%).
Обсяги  капітальних  видатків  та  їх  частка  в  загальному  обсязі  видатків

Теплицького району становить більше 22 млн.грн., що на 9 млн. 248 тис.грн. більше
2016 року.

В  2017 році  11  проектів  від  територіальних  громад  по  обласному  конкурсу  
проектів  територіальних  громад  з  районного  бюджету  про  фінансовано  в  сумі  1
млн. 90,5 тис.грн., що майже в 5 раз більше ніж в 2016 році.

Отримано  субвенцій  з  Державного  фонду  регіонального  розвитку  на  суму  3
млн.  670 тис.грн. та на соціально-економічний розвиток в сумі 3 млн. 107 тис.грн.,
порівняння з минулим роком ви бачите на слайді.
     

Основним  джерелом  наповнення  районного  бюджету  (98,4%  в  загальній  сумі
власних  надходжень)  є  податок  на  доходи  фізичних  осіб,  якого  станом  на
01.01.2018р. надійшло 41 млн. 836 тис.грн., що складає 117,1% уточненого річного
плану  на  2017  рік.   Понад  план  поступило  6 млн.117  тис.грн.  В  порівнянні  до
минулого року надходження зросли на 41,0% або 12 млн 175 тис.грн. 

Назва Факт
2016р.

11 міс.
2017р.

% росту відхилення

ТОВ «Теплик –Агро» 8 994, 0 10 570,0 17,5 1 576,0
ТОВ  «ПК  «ЗОРЯ
ПОДІЛЛЯ»

4 946,0 5 753,7 16,3 807,7

Відділ освіти 3 933,0 8 793,4 123,6 4 860,4
Теплицька  філія  ТОВ
«Зернопродукт МХП»

2 282,0 2 534,0 11,0 252,0

Теплицькі
електромережі

1 180,0 1 269,2 7,6 89,2

КУ «Теплицька ЛПЛ» 1 269, 2 1 955,3 72,3 820,3

Впродовж  2017  року  через  Центр  надання  адміністративних  послуг
райдержадміністрації  надано 15502 адміністративні послуги,      що більше на 7771
 послуг наданих за 2016 рік.   
  В  розрізі  наданих  адмінпослуг  левову  частку  займають   послуги  земельних
відносин (5716),  реєстрація бізнесу та майна – 2212 та інші  послуги 7554.
           За звітний період до місцевих бюджетів від надання адміністративних послуг
надійшло 527,9 тис.грн.

З  метою  ефективного  використання  бюджетних  коштів  розпорядники
активно працюють через електронну систему ПРОЗОРО. 
         За 2017 рік проведено 316 електронних торгів, з них 294 допорогових  та 22
тендерні закупівлі.

Сума  економії  бюджетних  коштів  становить  2  млн.  361  тис.  грн.,  а  в   2016
році – було зекономлено  586,6 тис.грн. 

За  даними  моніторингу  за  січень  –  грудень    2017  року   започаткували
діяльність  117 новостворених суб’єктів  господарювання. 

Надходження  до  місцевого  бюджету  склали  -  15,  1  млн.  грн.,  що  на  24  %
більше до минулого року. 

За  спрощеною системою оподаткування  працювало  624 фізичні  та  юридичні
особи,  якими  сплачено  18,9  млн.  грн.  єдиного  податку,  що  на  32%  більше  проти



відповідного періоду минулого року. 
Створено 180 робочих місць за рахунок господарювання суб’єктів усіх форм

власності. 
За січень-вересень 2017 року освоєно 83,6 млн.грн. капітальних інвестицій,

що у 1,2 рази більше ніж в минулому році. 
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу за січень - вересень 

2017 року становить 2945,3 грн. Головним джерелом інвестування, як і в попередні
роки, залишаються власні кошти підприємств та організацій.

За  січень-вересень  2017  року  обсяг  послуг,  реалізованих  підприємствами
сфери  послуг   району,  становить  14,1  млн.грн,  що  в  1,4  рази  більше  порівняно  з
відповідним періодом минулого року.,1тис.грн.). 

Участь  в  конкурсах,  проектах,  програмах  за  рахунок  фінансування  з  різних
джерел  є  вирішенням  нагальних  питань  територіальних  громад.  З  року  в  рік
збільшується  кількість  проектів,  поданих  на  обласний  конкурс  розвитку
територіальних  громад.  В  2017  році  від  району  подано  31  проект  у  рамках  14
обласного конкурсу З них пройшли 11 на загальну суму 1 млн.90,6  тис.грн.
Окрім цього, впродовж року надходила субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально – економічний розвиток окремих територій в загальній сумі
3 млн. 649 тис.грн. 

 1-й транш Згідно Розпорядження КМУ від 11.05.2017 року №310р  
надано  субвенцію  у  сумі  500,0  тис.грн.  на  придбання  мультимедійного  та

комп’ютерного обладнання .
Закуплено  32  ноутбуки,  6  проекторів  та  ксерокс  для  закладів  освіти  району  та  5

ноутбуків для закладів культури
2-й транш Згідно Розпорядження  КМУ від 12.07.2017 року №463-р 
у сумі 1 млн. 443 тис.грн. надано 7 об’єктам району :
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Агрономічна в смт.Теплик.
2.  Реконструкція  водогонів  та  систем  водопостачання  в  с.Соболівка,  Метанівка,

смт.Теплик.
3. Реконструкція приміщення корпусу №1 Завадівської ЗОШ І-ІІ 
4.  Придбання  дитячого  ігрового  майданчика  для  Теплицької  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів

№2.
5. Реконструкція спортивного залу Теплицької ДЮСШ
3-й транш Згідно Розпорядження  КМУ від 27.09.2017 року №689-р 
у сумі 540,0 тис.грн. надано 3 об’єктам району :
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Агрономічна в смт.Теплик.
2.  Капітальний  ремонт  із  заміною  вікон   на  металопластикові  в  Степанівській

ЗОШ І-ІІІ ст.
3. Облаштування вбиральні в приміщенні управління праці та соціального захисту

населення для осіб з обмеженими можливостями  
4-й транш Згідно Розпорядження  КМУ від 06.12.2017 року №861-р 
у сумі 1 млн.166 тис.грн. надано 4 об’єктам району:
1.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Агрономічна в смт.Теплик.
2. Будівництво поліклініки в смт. Теплик 
3. Реконструкція водогону по вулицях Центральна, Робоча в с. Соболівка.
4. Поточний ремонт шкільного автобуса Теплицької ДЮСШ

Звичайно 2017 рік приніс  занадто  багато важких    випробувань  для аграріїв
району:  щорічно  зростаючий  значний   водний  дефіцит  у  орному  шарі   ґрунту;



затяжна  весна,  заморозки  до  мінус  7  градусів  в  другій  декаді  квітня  та  в  кінці
першої  декади  травня   спричинили   порушення  оптимальних  строків  посіву  ярих
культур  та  затримку  всього  комплексу  весняно  –  польових  робіт  через  пересів
частини пошкоджених посівів;  спекотне  літо негативно  вплинуло  на формування 
урожаю  пізніх   культур  ;  засушлива  осінь   значно  стримала  темпи  підготовки
ґрунту  під  посів   та  самий   посів  озимих  під  урожай   майбутнього  року.  Тому
попередньо  підсумовуючи   результати   роботи  перш  за  все  слід  відмітити,  що
завдяки господарності,  знанням керівників,  спеціалістів  господарств, наполегливій
праці всіх трудівників село живе, а найбільший і найважливіший сектор економіки
району  -  аграрний  комплекс  продовжує  розвиватися  -  основу  якого  складають  172
агроформування різних форм власності

Станом на 01.01.2017р.  площа сільськогосподарських угідь,  які закріплена за
сільгоспвиробниками, становила  65407 га , в т.ч. ріллі – 62133 га.

В  2017  році  посівна  площа  по  сільськогосподарських   господарствах  
становила 46444  га.  В структурі посівних площ зернові культури займали  58,4 % 
посівної площі ,  технічні  культури – 39,4 % ,    картопля та овочі – 0,04  %, кормові
культури – 2,16 %. Сформована структура посівних площ в основному відповідала 
оптимально  -  допустимим нормам   співвідношення  культур  в  сівозмінах  для  зони
Лісостепу.

Динаміка посівних площ по основних с/г культурах  відображена на слайді, де
наряду  з  незначним  коливанням  площ  зернових  культур  спостерігається  значне
збільшення площі соняшника (найбільш рентабельної культури).   

Аналізуючи   підсумки   роботи  аграріїв  району  слід  відмітити  більшу
стабільність  та  ріст  виробництва  рослинницької  галузі  та  нестабільність
тваринництва.

Господарники  району  у  2017  році  забезпечили  вирощування   та  збір  доброго
урожаю   по  всіх  сільськогосподарських   культурах,  більше   прогнозованого  але
менше минулорічного.

Так   валовий  збір  зернових  (в  первинно  обліковій  вазі)  в  2017  році  склав
172,01 тис.тонн по всіх категоріях виробників, або в середньому по 52,1 ц/га .

Зокрема  валовий  збір  зерна  по  сільськогосподарських  підприємствах
становить 140,3 тис. тонн, або в середньому по 53,9 ц/га, в т.ч.урожайність озимих
культур складає  44,6 ц/га, ярих культур – 60,4 ц/га в т.ч. кукурудзи -65,4 ц/га. 

Відповідні  непогані результати по технічних культурах:
- соняшник    на   площі   10932   га  зібрано  по  27,5  ц/га,  а  його  валовий  збір

складає 30,5 тис.тонн; 
- сої з площі  4217 га намолотили 7,8 тис. тонн. при урожайності 18,4 ц/га; 
- озимого ріпаку з 1301 га намолочено 3,4 тис.тонн , або по 26,0 ц/га;
- цукрових буряків на 1770  га зібрано  79,9 тис.тонн , або по 452  ц/га.
В  тваринництві,  нажаль,  зберігається  негативна  тенденція  по  зменшенню

виробництва продукції та скороченню поголів'я худоби.
За оперативними даними сільськогосподарські підприємства  району станом на

01.01.2018року  утримують  1793  гол. ВРХ, що на  350  голів менше в порівнянні з 
аналогічним періодом  минулого  року,  в тому числі поголів'я корів  становить 707
голів,   що  на   126  голів  менше  в  порівнянні  з   аналогічним  періодом   минулого  
року. 

Впродовж  кількох  років  в  районі  стабільно  розвивається  галузь  свинарства  .
Поголів'я  свиней    на  сьогоднішній  день  складає    10503  голови  ,  розрахунок   на
значне нарощення в 2018 році. 

Відновлюється   поголів'я    птиці   в  сільськогосподарських  підприємствах  



району, якого нараховується 16,0 тис. гол. ( ПП «Біла Каста») , є перспективи в 111
кварталі 2018 році подвоєння в двічі.

За 2017 рік вироблено 4258 тонн молока  (98,8 %  до мин.року)
Виробництво  м'яса  в  минулому  році  становить  -  1133тонни  (  92,0%  до

мин.року), а його реалізація - 773 тонни (84 % до мин.року).
Надій на корову склав 5595 кг молока  (+770 кг до мин.року);  середньодобові

прирости   ВРХ   становлять  667 грами  103,7  % до  мин.року) ,  свиней  256  грам  (   
86,4 % до мин.року).

Для заготівлі  молока від населення в районі працює 44 молокопункти,   якими
охоплено  1410  молокоздавачів  у  всіх  населених  пунктах  району.  Молокопункти  
мають   відповідні  умови  по  заготівлі  молока  та  спроможні  прийняти  всю
запропоновану кількість продукції здавачами.

В даний час на території району діючого підприємства по переробці молока  не
має.  Теплицький  молокозавод  працює  в  режимі  прийомки  молока  і  переробки  не
здійснює.

На  ринку  заготівлі  молока  району  також  закупівлю  молока  проводять  ПАТ
Вінниця  молокозавод «Рошен», Гайворон  МЗ,  «Гайсин  МЗ», Золотонішський  МЗ  ,
ТОВ «Інтер-Фуд» Крижопіль , ПАТ «Христинівка МЗ».

В господарствах району всіх форм власності є в наявності достатня кількість
сільськогосподарської  техніки.  Серед  основного:  трактори  –  520  одиниць  з  яких
понад 27 мають потужність  250 і більше  кінських  сил; зернозбиральні комбайни  –
118  одиниць;  сівалки  –  259  одиниць;  плуги  –  203  одиниць:  культиватори  –  261
одиниця.

В  результаті  розпаювання   земельні  паї   отримали  18471  громадян  району,  з
них  2418   земельних  паїв  (13,1%)   обробляється   громадянами  одноосібно.   455
(2,5%)  земельних  паїв  є  на  даний  час  невитребуваними   (в  процесі  успадкування,
переоформлення  )  і  знаходяться  в  короткостроковій  оренді.   Решта  15598
земельних  паїв  (84,4%)  передано  в  оренду  сільськогосподарським  підприємствам
на  терміни   від   5 до  49 років.  Переважна  кількість   договорів  укладено  терміном  
на 5 та 10 років. 

Станом  на  01.01 2018 року  орендна  плата  виплачена  в  розрізі  86,3  млн.грн,  в
тому числі грішми 56,6 млн.грн, в натуральній формі – 28,6 млн.грн. В порівнянні з
2016  роком  виплата  орендної  плати  зросла  на  24,2%  або  на  16,7  млн.грн.
Збільшення  розміру  орендної  плати  відбулося  за  рахунок  підвищення  середнього
розміру орендної плати від 4,2 до 5,2 відсотків на 23,8%. Середній розмір орендної
плати за користування земельного паю становить 5,5 тисяч гривень.

Аналізуючи виплату орендної  плати  за останні  три роки  можна відмітити  що,
якщо  в  2016  році  в  загальній  сумі  орендної  плати  грошова  форма  складала  біля
40%, то в 2017  році вона зросла до  65,5%. Плата за 1 га орендованої землі  в 2016
році в порівнянні з 2016 роком зросла на 25,5% і складає 2136,4 грн. 

Господарства  плідно  працюють  по  внутрішніх  інвестиціях,  зміцнюючи
матеріально-технічну  базу,  зокрема  продовжується  реконструкція  території
автопарку  під  зерносховище  в  МПП  «Фірма  Гарант»  с.Пологи,  проходить
розширення виробничих потужностей ПП «Агро Дім» смт.Теплик, будується друга
черга комплексу по вирощуванню птиці в ПП «Біла Каста» с.Карабелівка – освоєно
в 2017 році 6,1 млн.грн.

Для  Енергозбереження  та  використання  альтернативних  джерел  енергії
Впродовж 2017 року проведено велику низку заходів, на реалізацію яких затрачено



2 млн 200 тис.грн.
Придбано  15  сучасних  енергоефективних  котлів,  які  встановлено  у  9

навчальних закладах: Брідоцькому НВК І- ступеня, Бджільнянській,  Погорільській,
Маломочульській,  Росошанській,  Удицькій,  Веселівській,  Великомочульській,
Метанівській загальноосвітніх школах. 

Виведено  з  підвального  приміщення  котельню  у  Великомочульській  ЗОШ,
збудовано  котельню  Удицької  ЗОШ,  модернізовано  котельню  Бджільнянської
ЗОШ, 
проведено  реконструкцію  опалювального  пунку  та  системи  опалення  в
Метанівській  ЗОШ.

Реконструйовано теплотраси в Кивачівській, Маломочульській та Метанівській
ЗОШ.

Замінено 222 вікна та 8 дверей. У корпусі №2 Залузької ЗОШ І-ІІ ступенів (75
тис.грн.-кошти  районного  бюджету),куди  переведено  дитячий  садочок,а   в  2018
році  планується  створитися   НВК,  в  Теплицькому  дитячому  садочку  (128  тис.999
грн),  Степанівській,  Петрашівській,  Великомочульській,  Орлівській,  Пологівській,
загальноосвітніх  школах,  Комарівському  сільському  клубі,  утеплено  фасад  будівлі
№3  Теплицької  ЗОШ№2,  в  Теплицькому  військовому  комісаріаті  (100,0
тис.районной бюджет).

Станом на 1 січня 2018 року на території  Теплицького району проживало 8793
пільгових категорій громадян, в тому числі:

 -  громадяни,  які  мають  статус  ветеранів  війни  957  осіб,  з  них  271  особа  –
учасники  бойових  дій,  59 – інвалідів  війни,  149 осіб  –  сім’ї  загиблих  та  померлих
ветеранів війни, 478 – учасників війни. 

Кількість  осіб,  яким  надано  пільги  на  оплату  житлово-комунальних  послуг
становить 5596. Сума відшкодованих пільг на оплату ЖКП становить 2 млн. 181,39
тис. грн. 

Пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива одержало 305 осіб.
Пільгою на придбання скрапленого газу скористалось 256 осіб.  Всього нараховано
та профінансовано пільг на 413,38 тис. грн.

Кількість  звернень  на  субсидії  протягом  2017  року  становить  3054  заяви.
Одержувачам  субсидій  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу  у  2017
року нараховано 6 млн. 323,1 тис. грн., за 2015 рік  нараховано  981 тис.  769 грн.,  у
2016  році  6  млн.426,1  тис.  грн.  Одержувачам  субсидії  на  оплату
житлово-комунальних  послуг  нараховано  за  2017  рік  68  млн.  133,9  тис.  грн.,
відповідно за 2016 рік – 51млн. 987,4 тис. грн., 2015 - 47млн. 061 тис. грн. 

В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 2098
одержувачів різного виду допомог, яким виплачено 39,8 млн. грн.

Кількість  звернень  на  різні  види  соціальних  допомог  за  2017  рік  становила
2341. 

Тверде паливо та скраплений газ одержало 1988 сімей на суму 6, 3 млн.грн. 
Надано  допомогу  44  онкохворим,  хворим  на  туберкульоз,  з  важкими

соматичними  захворюваннями,  хворим  на  ниркову  недостатність  на  суму  95,0
тис.грн.

На  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  перебуває  165
учасників  АТО  (6  інвалідів  війни  та  159  учасників  бойових  дій)  та  5  членів  сімей



загиблих учасників АТО. 
193  учасники  АТО  отримали  земельні  ділянки  для  ОСГ  загальною  площею

350,8 га.
Проведено  12  засідань  комісії  з  розгляду  звернень  учасників  АТО  щодо

виділення  допомоги.  Всього  надано  одноразової  грошової  допомоги  16  особам  на
загальну суму 16,0 тис. грн., 

На санаторно-курортному лікуванні перебувало 17 осіб. 
Закуплено 8 путівок на санаторно-курортне лікування  на суму 50,00 тис. грн.
Професійне навчання пройшли 16 осіб.
На квартирному обліку перебуває 1 сім’я. 
У  зв’язку  з  виникненням  незахищених  категорій  громадян,  яким  не

передбачено  фінансування  програм  з  державного  бюджету,  управлінням
розроблено,  та  районною  радою  затверджено  Комплексну  програму  соціального
захисту  населення  Теплицького  району  на  2017-2020 роки.  Протягом  2017 року  за
рахунок дії районної програми забезпечено:

- фінансування  абонентної  плати  пільговим  категоріям  населення,  на
суму 49,57 тис. грн. 

- компенсація  фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  на  суму
262,4 тис. грн.

- матеріальна  допомога  на  лікування  онкохворим,  в  тому  числі  з
нирковою  недостатністю,  які  потребують  постійного  гемодіалізу  та  хворим  на
туберкульоз забезпечено 44 осіб на суму 95,0 тис. грн. 

- виплата  одноразової  допомоги  учасникам  АТО  забезпечено  16  осіб  на
суму 16 тис. грн. 

- пільговий проїзд в приміському сполучені на суму 16,52 тис. грн. 
- пільговий  проїзд  членів  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  АТО

забезпечено 11,32 тис. грн.
Впродовж  2017  року  за  рахунок  коштів  обласного  бюджету  здійснено

відшкодування перевізникам за міжміський проїзд пільгових категорій населення в
сумі 368,4 тис. грн. 

Працівниками  УПСЗН  проведено  моніторинг  з  середньомісячного  розміру
заробітної  плати.  за  грудень  2017  року  вона  становить  5404  грн  в  порівнянні  з
аналогічним періодом 2016 року(3742 грн) заробітня плата  зросла на 44,4%.

В  районі  проводиться  робота  по  детінізації  трудових  відносин  шляхом
посилення  контролю  за  дотриманням  законодавства  про  працю,зокрема,положень
щодо  укладання  трудових  договорів  між  роботодавцями  і  найманими
працівниками. За результатами легалізовано 85 найманих працівників.

До  КЗ  «Теплицький  РМЦ  ПМСД»  увійшли  4  амбулаторії  ЗПСМ,  8
фельдшерсько-акушерських  пунктів  та  27  фельдшерських  пунктів.  Первинна
медична  допомога  надається  в  амбулаторних  умовах  або  за  місцем  проживання
пацієнта сімейним лікарем і спрямована на профілактику, діагностику, лікування та
реабілітацію  у  зв’язку  з  хворобами,  травмами,  отруєннями  і  патологічними
станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

- з  метою  профілактики  захворювань  молочної  залози  придбано  термограф
цифровий на суму 85,0 тис. грн.;

- з метою наближення первинної медичної допомоги для сільського населення
придбано 4 автомобілі на суму 780,0 тис. грн;

- благодійно отримано 15 ЕКГ телеметричні пристрої на суму 389,6 тис. грн.;
- придбано  необоротні   матеріальні  активи  (твердий  та  мякий  інвентар,  

кушетки,  холодильник,  в  т.ч.  меблі  для  оснащення  кабінетів  лікарів  ЗПСМ



Теплицької АЗПСМ на суму 244,4 тис. грн.;
- проведено поточні ремонти в усіх ЛПЗ району на суму 178,5 тис. грн.
Для покращення роботи по виявленню  онкозахворювань було відкрито жіночий

та чоловічий оглядові кабінети.  Протягом 2017 р. в жіночому оглядовому кабінеті 
обстежено  1330  жінок,  з  них  779-  цитологічно  обстежено.  Чоловічим  оглядовим
обстежено – 363 чол.

В  2017  році  в  районі  для  покращення  роботи  по  виявленню  туберкульозу
працював  пересувний  флюорограф  Вінницького  обласного  спеціалізованого
територіального  медичного  об’єднання   «ФТИЗІАТРІЯ».  Підлягало  обстеженню
пересувним  флюорографом  2745  чоловік,  обстежено  2834  чол.,  що  складає  103  %
від запланованого, виявлено 85 рентгенпозитивних , всі дообстежені.

На виконання розпорядження Вінницької ОДА № 128 від 27.02.2017 р. «Про
модернізацію  первинного  рівня  надання  медичної  допомоги  в  частині
запровадження  інформаційних  технологій  в  закладах  сімейної  медицини  області»
необхідно  було  забезпечити  всіх  лікарів  ЗПСМ  комп’ютерною  технікою  та
підключенням їх до Інтернет мережі. 
          В закладі було в наявності 12 компютерів,   протягом 2017 р. було придбано
ще  8  на  загальну  суму  92  тис.грн.  Усі  комп’ютери  в  амбулаторіях  ЗПСМ  
підключені до Інтернет мережі. 

        Відповідно  до  Постанови  КМУ  від  09.11.2016  р.  №  863  «Про
запровадження  відшкодування  вартості  лікарських  засобів»,  Урядова  програма
«Доступні  ліки»  введена  в  дію  з  1  квітня  та  поширюється  на  ліки  від
серцево-судинних захворювань, цукрового  діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

З  державного  бюджету  на  відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для
лікування осіб з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу та
бронхіальною астмою отримано кошти в сумі 457,5 тис. грн.                   

Закуплено  медичне  обладнання:  електрокардіографи  ,  стерилізатори,  апарат
високочастотний електрохірургічний та камера з ультрафіолетовою лампою.

проведено  капітальний  ремонт  двигуна  санітарного  автомобіля  “СОБОЛЬ” на
суму 15,1 тис. грн. та  поточний ремонт кузова санітарного автомобіля “ТОЙОТА”
на суму 33,0 тис. грн.;

відремонтовано дах пральні на суму 39,9 тис. грн.;
виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  на  будівництво

патологоанатомічного приміщення вартістю 27,0 тис. грн.;
Придбано персональні комп’ютери, ноутбуки, принтери на суму 63,4 тис. грн.,

холодильники  -14,5  тис.  грн.,  мотоблок  з  причіпом  24,4  тис.  грн.,  встановлена
огорожу на суму      5,9 тис. грн.

Для  продовження  будівництва  поліклініки  у  2017  році  з  районного   бюджету
виділено кошти в сумі 4,5 млн. грн. та з фонду державного регіонального розвитку  
            3 млн. 670 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року виконано будівельних робіт на суму   6  млн. 816
тис.грн.

Закуплено меблі для поліклініки на суму 184,0 тис. грн.;

Галузь  культури  Теплицького  району  у 2017 році  вирішувала  завдання  щодо
збереження  та  розвитку  культури  у  регіоні  та  підвищення  її  ролі  у  формуванні
демократичного громадянського суспільства.

Протягом 2017 року в закладах культури працювало 168  клубних формувань, в
яких нараховувалось 1579 учасників.



В районі працює 157 майстрів художньої творчості, з них 10 художників.  
В  2017  році  матеріально-технічна  база  поповнилась  на  суму  140,1  тис.грн.

Проведено ремонтні роботи в закладах культури на суму 920,5 тис.грн.
Найбільшою  популярністю  туристів  в  районі  користується  музей  Миколи

Дмитровича  Леонтовича,  який  завдяки  фінансуванню  з  обласного  та  районного
бюджетів  здобув  новий  європейський  вигляд  і  тепер  користується  популярністю
серед туристів України, Польщі, Канади. 

Протягом 2017 року музей Миколи Дмитровича Леонтовича відвідали близько
4,5 тис. осіб.

В  рамках  відзначення  140-ї  річниці  з  дня  народження  М.Леонтовича  біля
могили  композитора  висаджено  160  саджанців  липи,  окрасою  жнасаджень  стали
скульптури,  створені  майстрами-каменотесами  в  історико-культурному
заповіднику «Буша».

 Діброва  стане  частиною  меморіального  комплексу  композитора.  на  навесні
цього  року  наступного  року  діброву  поповнять  дуби,  ялини,  клени,  ясени  та
декоративні кущі

Тут  уже  висаджено  160  саджанців  липи,  а  на  навесні  наступного  року,  за
словами  сільського  голови,  діброву  поповнять  дуби,  ялини,  клени,  ясени  та
декоративні кущі. 

 13  грудня  в  приміщенні  музею  митця  у  селі  Марківка  Теплицького  району
відбулася  науково-практична  конференція  «Микола  Леонтович:  музична  легенда
Поділля», приурочена 140-ї річниці композитора. 

Всі  заходи,  які  проводить  галузь  культури  висвітлюється  на  сайті  районної
державної  адміністрації.  Газета  «Вісті  Тепличчини»  та  місцеве  радіомовлення
широко і всебічно висвітлюють нагальні  проблеми галузі культури,  кращий  досвід
роботи  та  проводять  висвітлення  більшості  заходів  культурно-мистецького
спрямування.

Одним із пріоритетів є питання якості освіти.  Для задоволення освітніх потреб
населення  району  у  2017  році  здійснюють  діяльність  25  дошкільних  навчальних
закладів,    24  загальноосвітніх  навчальних  заклади,  2  НВК,   3  позашкільних
навчальних заклади. Усі діти шкільного віку  охоплені різними формами навчання.
Шість   дітей  з  особливими  освітніми  потребами   навчаються  на  індивідуальній
формі навчання, для трьох осіб впроваджується   інклюзивне навчання.

 У  Комплексній  програмі  розвитку освітньої  галузі  Теплицького  району  на
2017  –  2020  роки  визначено  напрямки  оптимізації   мережі  закладів  освіти, 
передбачається створення двох освітніх округів: Теплицького та Соболівського,  та
на їх базі трьох опорних шкіл: двох Теплицьких та Соболівської шкіл.  У 2017 році
реорганізовано  Побірську  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  в  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад».
Для  будь-якої   реформи  потрібна  матеріально-технічна  база,так  у   2017  році

придбано  2  шкільних  автобуси  для  підвезення  дітей  до  Теплицької  ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів  №2  та  Соболівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів   на  загальну  суму  3  млн.  360
тис.грн., з яких 30% виділено з районного бюджету, а 70%, завдячуючи голові ОДА
Валерію   Коровію,  було  виділено  з  обласного.  Загалом  на  балансі  відділу  освіти
сьогодні знаходиться 11 шкільних автобусів. 

Освітня  робота  дошкільних  навчальних  закладів   району  відповідає  основним



вимогам  Базового  компонента  дошкільної  освіти.    У  всіх  дошкільних  навчальних
закладах  району  проведено  поточні  ремонти.  В  Степанівському   ДНЗ  здійснено
ремонт  харчоблоку:  замінено  кахельну  плитку,  відремонтовано  мережу  водогону,
каналізаційну систему. 

Встановлено  дитячі  ігрові  майданчики  в  Шиманівці,  Метанівці,  Побірці,
Петрашівці,  Великій  Мочулці,  Завадівці,  Теплику,  Брідку,  Марківці,  Малій
Мочулці,Соболівці та Кивачівці.

Облаштовано внутрішні вбиральні у Бджільнянському,  Погорільському ДНЗ,
відремонтовано спальню кімнату у Тополівському  ДНЗ,  закуплено  дитячі  ліжечка
та  постільну  білизну  для  Теплицького  ДНЗ,закуплено  іграшки,мякий  інвентар  та
побутову техніку. 

Відремонтовано  дах  в  Бджільнянській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  та   Брідоцькому
НВК  І  ступеня,  каналізаційну  систему  в  Бджільнянській  ЗОШ.  Проведено
реконструкцію шкільного спортивного майданчика  в Пологівській ЗОШ І-ІІІ ст. та
спортивного залу Теплицької ДЮСШ. 

Поширення  в  Україні  процесу  інклюзивного  навчання  дітей  із  обмеженими
можливостями фізичного та/або  психічного здоров’я є не лише відображення часу,
а й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей із
особливими  потребами  на  якісну  освіту,  саме  тому  реалізовано  проект  на  суму
140,0 тис.грн  «Світ дитини з особливими потребами» на базі  Теплицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів  №1  -   створено  чудову  сенсорну  кімнату  для  дітей  зазначеної  категорії
Планується у 2018 році на базі цієї кімнати створити інклюзивно-ресурсний центр,
який забезпечуватиме права дітей з  особливими потребами віком від 2 до  18 років
на здобуття освіти.

Розпочалась  довгоочікувана  реформа  в  галузі  освіти.  З   2017-2018  навчального
року  в  100  школах  країни  здійснюється  пілотування  проекту  Концепції  нової
української  початкової  школи.   Крім  того,  в  області  розпочато  дослідно  -
експериментальну роботу за темою «Реалізація інтегрованого підходу в початковій
освіті  в  контексті  Концепції  Нової  української  школи».  Участь  в  цьому
експерименті  бере  і  1клас  Теплицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1  (вчитель  Зайцева
Т.В.).  З  метою  забезпечення  умов  для  навчання  першокласників   використано
понад 60 тис. грн. 

Також,  за  кошти  районного  бюджету  відремонтовано  актову  залу  в
приміщенні відділу освіти РДА на що використано 69 977 тис.грн.

На  території  Теплицького  району  функціонує   1  дитячий  будинок  сімейного
типу та 4 прийомних сім’ї.

Одним із головних завдань органів виконавчої влади є соціальний захист дітей.
Впродовж  2017  року  проведено  13  засідань  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
при  райдержадміністрації,  на  яких  розглянуто  51  питання  соціально-правового
захисту  дітей,  запобігання  дитячій  безпритульності  і  бездоглядності.   На
первинному обліку служби у справах дітей перебуває 54 дитини-сироти та дитини,
позбавлених  батьківського  піклування,  та  24  дитини  на  обліку,  як  такі,  що
перебувають в складних життєвих обставинах.
 

Однією з важливих задач які ставляться та реалізуються на території району є
будівництво  та  утримання  в  належному  стані  об’єктів  дорожньої  інфраструктури.
Так  загалом  в  районі  налічується  763  км  доріг.  З  них  237,276  км  доріг  загального
користування,  які  в  2017  році   передані   в  управління  департаменту



житлово-комунального  господарства,  енергетики  та  інфраструктури
облдержадміністрації.  На перший  план  перед всіма  нами  стоїть задача  збереження
даних  доріг,  і в  першу  чергу  розроблення  та  впровадження  заходів  з  контролю  за
переміщенням великовагових транспортних засобів.

Що  стосується  фінансових  вкладень  в  будівництво  та  ремонт  доріг  то  їх
необхідно  лише  збільшувати,  особливо  на  проведення  капітального  ремонту.
Хочеться зазначити, що в минулому році проведено капітальний  ремонт тротуарів
та  покриття  вул..  Агрономічна  в  смт.  Теплик  (1  364,0  тис.  грн.  –  державний
бюджет; 750,0 тис  .грн.  – районний  бюджет;  324,3 тис.  грн.  – селищний  бюджет.).
Протяжність дороги - 0.7 км.

У  2017  році  придбано  45  оцинкованих  контейнерів  для  ТПВ  з  механічним
перевантаженням  та  контейнерів-сіток  європейського  стандарту  для  ПЕТ  тари,
скляних  пляшок  з  механічним  перевантаженням  об’ємом  1,1м3  на  суму  392
тис.грн. 

Теплицькою  селищною  радою  придбано  спец  автомобіль  -  сміттєвоз  за  650
тис.грн.

Побудовано  каналізацію  та  очисні  споруди  Теплицької  дитячої  музичної
школи.  Вода-це  основа  життя,  саме  тому   в  2017 році  пріоритетними  були  заходи
по  водопостачанню для населення  району.  Реконструйовано водонапірну  башту  та
свердловину в смт Теплик по  вул. Незалежності , водогони в  с. Брідок по вулицях
Молодіжна,  Кринична,  Суворова,  Гагаріна,  Центральна  та  смт  Теплик  по  вул.
Механізаторів  та   вул.  Аерофлотська. Реконструювано  два  водогони  в
с.Соболівка,систему  водопостачання  в  с.Метанівка  та  побудовано  новий  водогін  в
смт..Теплик по вул..І.Франка та Л.Українки. 

З  метою  забезпечення  безпеки  життєдіяльності  населення  району  протягом  
2017  року  проведено   4  засідання  постійно  діючої  районної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  на  яких  прийнято  15
рішень, з яких 10 планових та 5 позапланових

За  кошти  місцевих  бюджетів  на  суму  117,0  тис.грн  та  кошти  ГУ  Державної
служби  з  надзвичайних  ситуацій   України  у  Вінницькій  області   було  придбано  6
апаратів  захисту  органів  дихання  та  зору  на  стисненому  повітрі  в  комплекті  з
легеневим автоматом та 16 повнолицевих дихальних масок. 

Для  забезпечення  візуальними  засобами  контролю  за  додержанням  правил
дорожнього  руху  придбано  та  встановлено   5  камер  відеоспостереження  у  місцях
найбільших скупчень людей на суму 58,0 тис. грн.

Для  придбання  дизель-генератора  із  Теплицького  селищного  бюджету
виділено 5,5 тис. грн. 

В  2017  році  39  осіб,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, пройшли навчання в навчально – методичному
центрі  цивільного  захисту  Вінницької  області.  Впродовж  вересня  -  жовтня  2017
року в районі проведено «Місячник Цивільного захисту».

З  метою  забезпечення  належної  організації  заходів,  пов’язаних  з  цивільним
захистом  та  територіальною  обороною  в  особливий  період,  здійснено  капітальний
ремонт  приміщення  захищеного  пункту  управління,на  що  з  районного  бюджету
виділено 90 900 тис. грн.

З  метою  найбільш  повного,  якісного  інформування  населення  про  свою
діяльність,  районною  державною  адміністрацією  здійснюється  висвітлення
основних  подій  та  заходів,  які  проводяться  в  районі,  на  офіційному  веб-сайті



Вінницької  обласної  державної  адміністрації,  офіційному  веб-сайті  Теплицької  
районної державної адміністрації, на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук (32) 
 та на сторінках районної газети «Вісті Тепличчини». 

Інформаційна  політика районної  державної  адміністрації  направлена  на
задоволення  потреб  жителів  району,  на  висвітлення  інформації  про  діяльність
органів  державної  влади,  якнайширшого  висвітлення  заходів,  що  проводяться
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  та  територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої влади.
         Через  сайт  райдержадміністрації  громадяни  мають  можливість  надіслати
електронне звернення та запит на отримання публічної інформації,  ознайомитись з
станом справ в ЦНАПі через онлайн відео спостереження.

На сьогодні сайт модернізований для доступу людей із вадами зору. Ведуться
роботи щодо можливості доступу людей із вадами слуху.

Пріоритетними напрямками роботи на поточний 2018 рік є:
1. Залучення інвестиційних коштів в соціально-економічний розвиток району;
2. Формування позитивного туристичного іміджу району;
3. Розвиток територіальних громад;
4. Зростання конкурентоспроможності економіки району.
5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Основними  пріоритетами роботи  на 2018 рік є: 
Здійснення енергозберігаючих заходів :
- капітальний ремонт даху Теплицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 
-капітальний ремонт будівлі №3 Теплицької ЗОШ І-ІІІ ст..№2 (харчоблок);
-  дооснащення  енергоефективними  твердопаливними  котлами  котелень

Брідоцького НВК,  Маломочульської,  Погорільської,  Шиманівської,  Петрашівської,
Пологівської, Степанівської ЗОШ;         

- реконструкцію газової котельні Станції юних техніків;
Капітальний ремонт Теплицької дитячої музичної школи;
Завершення будівництва поліклініки у смт Теплик;
Будівництво патологоанатомічного приміщення;
Створення нового освітнього простору (освітніх округів та опорних шкіл); 
Забезпечення  ефективного  використання  бюджетних  коштів  через  систему

ProZorro;
   Формування житлового фонду для молодих спеціалістів медичної галузі.

        Підсумовуючи викладене, зазначу, що незважаючи на економічні труднощі та
різні політичні погляди, нам вдалося досягнути позитивних результатів.  Але разом
з тим, залишається ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно. Бо тільки
при консолідації сил і наполегливості усіх гілок влади – ми зможемо досягти успіху
та забезпечити стабільний розвиток району.

         Дякую за увагу!!!



  

                 


