
На підставі статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 

і соціального розвитку України», «Про Державний бюджет України на 2017 рік», 

«Про державну підтримку малого підприємництва», районною державною 

адміністрацією у 2017 році розроблені та подані на затвердження районною радою 

ряд галузевих програм, які реалізовувались у 2017 році та будуть реалізовуватись       

у 2018 році. 

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10.12.2015                 

№ 889Л/ІН «Про державну службу» та на виконання Наказу Національного агентства 

України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження 

Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», 

з метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності 

Томашпільської районної державної адміністрації, до вашої уваги надається звіт про 

проведену роботу у 2017 році. 

Виконання районною державною адміністрацією відповідних заходів та програм 

забезпечило стабілізацію економічного розвитку галузей господарського комплексу 

району, підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни, реалізацію окремих 

соціальних завдань та поліпшення соціального захисту населення.  

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Протягом  2017 року до районної державної адміністрації надійшло 472 

звернення,  що на 295 менше у порівнянні із відповідним періодом минулого року 

(767). 

Найбільша кількість питань - це традиційно питання соціального захисту яких 

найбільше надійшло у поточному році. З початком опалювального сезону значно 

зросла кількість звернень громадян з приводу невчасного призначення субсидії. Низка 

звернень з приводу призначення субсидій вирішується, на користь заявників та складає 

частку тих звернень, що вирішені позитивно. Відповідно, дана категорія звернень - 

домінуюча серед усіх категорій звернень громадян. 

 
За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 13 колективних 

звернень (за відповідний період минулого року – 16 звернень).   

В колективних зверненнях порушувались питання: аграрної політики і земельних 

відносин, транспорту і зв'язку, охорони здоров’я, діяльності медичних закладів та 



установ, комунального господарства, освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності, діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних 

відносин. 

До районної державної адміністрації за звітний період надходили звернення: 

- від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій; 

- від інвалідів І,II,III групи від ветеранів праці; 

- від дітей війни; 

- від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, 

- від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи. 

- від членів багатодітних сімей надходили питання щодо: надання матеріальної 

допомоги, отримання соціальних виплат, субсидій 

- отримання соціальних виплат, субсидій, яких найбільше та інші питання 

соціального захисту. 

Структура звернень у розрізі питань соціального 

захисту населення у 2017 році
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В зверненнях громадян  порушено такі  проблемні питання:    

 - діти війни звертались з приводу отримання соціальних виплат, субсидій,  якості 

комунальних послуг; 

- учасники війни звертались з питань власності на землю (приватизація, оренда та 

успадкування землі, у т.ч. отримання державних актів на землю),  соціального 

захисту; 

- учасників бойових дій звертались з питань власності на землю та роботи 

пасажирського транспорту; 

- від інвалідів І групи надходили звернення щодо виділення матеріальної 

допомоги та з питання газифікації будинку, інвалідів II групи - питання матеріальної 

допомоги, отримання соціальних виплат, субсидій, призначення та перерахунку 

пенсій, охорони здоров’я,  комунального господарства, III групи -  з питань 

отримання соціальних виплат, субсидій, комунального господарства, питань 

транспортного сполучення; 

- від осіб потерпілих внаслідок ЧАЕС, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС  

надходили звернення з питань отримання соціальних виплат, субсидій, забезпечення 

пільг та надання компенсацій громадянам постраждалим від Чорнобильської 

катастрофи. 
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Всього у 2017 році до районної державної адміністрації звернулись,                      

із урахуванням підписів у колективних зверненнях, 2285 громадян, що на 467 більше 

від  2016 року (1818). 

Загалом, за 12 місяців минулого року до районної державної адміністрації 

надійшло звернень в розрізі населених пунктів від жителів району та інших 

населених пунктів області (країни): жителів смт. Вапнярка – 162(333), 

смт. Томашпіль – 60(97), від жителів сіл Антонівки 17(22), Антополя 11(8), Липівки 

12(8), Комаргорода 17(33), Яланця -9(14), Яришівки 13(21),  Горишківки 10(12), 

Рожнятівки 20(27), П.Борівських 9(8), Вербової 10(21),   Нетребівки 7(9),  

Кислицького 11(8),  Гнаткова 13(9), Вил 7(11),   із м. Києва 3(5), Житомира -3 (0),      

м. Вінниці-2, м. Гнівані -1, м. Павлограда -1,  м. Харкова- 1. 

За звітний період 2017 року до районної державної адміністрації, як і минулого 

2016 року,  не надходило повторних звернень. 

В районній державній адміністрації продовжують працювати телефони «гарячої 

лінії» та «Довіри».  

На засіданні колегії районної державної адміністрації 14.02.2017 року 

розглянуто питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в районній 

державній адміністрації за 2016 рік» 

Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації                      

від 22.09.2017 року № 290 «Про затвердження графіків особистого прийому та 

особистого виїзного прийому громадян керівництвом районної державної 

адміністрації» дні, години проведення особистого прийому громадян керівництвом та 

проведення особистих виїзних прийомів громадян, згідно з робочим планом, та, 

відповідно до доручення першого заступника голови обласної державної 

адміністрації передбачено проведення кожного останнього четверга місяця прийом 

учасників АТО та членів їх сімей. Відповідні графіки оприлюднено на офіційному 

сайті Томашпільської районної державної адміністрації. 

Всі звернення, що надходять до районної державної адміністрації розглядаються 

керівництвом та надаються відповідні доручення виконавцям.  

Забезпечено оперативний реєстр отриманих звернень громадян, у відповідності 

до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади             

і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, 



організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації,                       

у автоматизованій системі «Лотус «Звернення громадян». 

Проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 

громадян, на яких вирішуються питання щодо надання матеріальної допомоги за 

зверненнями громадян. 

Відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації, 

громадянам, згідно поданих заяв, виділено матеріальної допомоги на суму 39900 грн. 

(2016 рік – 18600 грн., 2015 рік - 11800 грн.). 

Матеріали про роботу із зверненнями систематично розміщуються на сайті 

районної державної адміністрації, опубліковано графіки особистих прийомів 

громадян районним та обласним керівництвом, узагальнені матеріали про роботу із 

зверненнями громадян у районній державній адміністрації, телефони «гарячої лінії» 

та телефону довіри, аналітичні матеріали та інші узагальнені відомості про 

організацію роботи зі зверненнями громадян. 

Упродовж 2017 року проведено сходи громадян у територіальних громадах 

району за участі керівництва районної державної адміністрації та структурних 

підрозділів, на яких оперативно вирішувались проблемні питання громадян, окремих 

територіальних громад в цілому, за потреби надавались відповідні доручення щодо їх 

вивчення та вирішення. 

Зважаючи на те, що звернення громадян до органів виконавчої влади мають 

важливе значення у забезпеченні постійного діалогу між державою та громадянином 

у вирішенні життєвих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації 

конституційних прав і свобод людини, районною державною адміністрацією й надалі 

приділятиметься постійна увага роботі із зверненнями громадян як одному із 

пріоритетних напрямів діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

 

КАДРОВА РОБОТА 

Кадрове забезпечення діяльності апарату та структурних підрозділів 

Томашпільської районної державної адміністрації здійснюється на основі Конституції 

України, законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про 

місцеві державні адміністрації", актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказів Національного агентства України з питань державної служби, 

Положення про службу управління персоналом, інших нормативно-правових актів. 

В Томашпільській районній державній адміністрації та її структурних 

підрозділах штатними розписами передбачено 113 посад. Станом на 01 січня 2018 

року чисельність державних службовців районної державної адміністрації згідно 

штатного розпису складає 102 чоловіка, фактично працюючих - 92 особи,                  

12 вакансій.  

З початку року призначено 16 осіб, з яких 9 - на конкурсній основі, 4 - в порядку 

переведення, 3 - за іншою процедурою.  

При прийнятті на державну службу забезпечується ознайомлення державних 

службовців про обмеження встановлені законами України «Про державну службу», 

«Про запобігання корупції», Правилами внутрішнього службового розпорядку. 

Впродовж 2017 року звільнено 15 державних службовців, з них 3 - в апараті і 12 

- в структурних підрозділах районної державної адміністрації. Серед звільнених 

державних службовців: 10 - звільнено за угодою сторін, 1 - в порядку переведення до 

іншого державного органу, 3 - зв’язку з прийняттям на іншу роботу за конкурсом,    

1- за власним бажанням. 



Призначення на вакантні посади державної служби в районній державній 

адміністрації здійснюється на конкурсній основі, відповідно до статті 31 Закону 

України "Про державну службу" або в порядку переведення на умовах, визначених 

статтею 41 Закону України "Про державну службу". 

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби 

проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року №246 (зі змінами) «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби». 

Конкурс проводиться поетапно: 

1. прийняття рішення про оголошення конкурсу; 

2. оприлюднення рішення про оголошення конкурсу; 

3. приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

4. попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законом вимогам; 

5. проведення тестування та визначення його результатів; 

6. розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів; 

7. проведення співбесіди та визначення її результатів; 

8. проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця 

конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата; 

9. оприлюднення результатів конкурсу. 

        З початку року проведено 15 конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби; 27 засідань конкурсної комісії районної державної адміністрації. 

Відповідно до статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції”              

та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року      

№ 171, щодо осіб, які претендують на зайняття посад проводиться спеціальна 

перевірка. І тільки за умови позитивних результатів перевірки претендент 

приймається на роботу. Впродовж 2017 року було проведено 3 спецперевірки.  

Фактів, які перешкоджають зайняттю кандидатами вакантних посади, не виявлено. 

Спеціальна перевірка стала одним із ефективних механізмів протидії корупції, що дає 

можливість приходу на державну службу чесних, професійних та досвідчених 

працівників. 

Одним із елементів очищення влади є запровадження обов’язковості 

проходження процедури перевірки осіб, які займають посади в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, а також осіб, які претендують на 

зайняття відповідних посад, зокрема, шляхом фінансового контролю за майновим 

станом державних службовців. 

Переможці конкурсів на зайняття посад державної служби проходять 

вищезазначену перевірку до призначення на посаду. У звітному році проведено 

перевірку щодо 9 осіб, які претендували на зайняття вакантних посад з них 2 -              

в апараті районної державної адміністрації та 7 - в структурних підрозділах.  

Державні службовці районної державної адміністрації в тому числі, які були 

звільнені протягом 2016 року, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції подали електроні  

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2016 рік.  



З метою підвищення кваліфікації державних службовців районної державної 

адміністрації у Вінницькому обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ протягом 2017 року підвищили кваліфікацію             

7 державних службовців, з них за професійними програмами - 4, за програмою 

короткострокового семінару дистанційної форми - 3. 

Належним чином ведеться робота по веденню військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та військового стану. Сформовано 

картотеку військовозобов’язаних по групам:  

1) військовозобов’язані офіцери, 

2) рядові, 

3) жінки,  

4) призовники. 

 Заповнено всі необхідні документи, ведеться документація відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 “Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників               

і військовозобов’язаних”. 

22 липня 2017 року Вінницьким обласним військовим комісаріатом проведено 

перевірку стану роботи, пов’язаної з організацією та веденням військового обліку та 

бронювання призовників і військовозобов’язаних. За результатами перевірки, 

зроблено висновок, що ведення військового обліку в районній державній 

адміністрації відповідає вимогам керівних документів. 

Враховуючи зазначене можна зробити висновок, що роботі з персоналом               

в районній державній адміністрації постійно приділяється належна увага. 

Підвищення ефективності і результативності цієї роботи, удосконалення її форм           

і методів і надалі залишатимуться пріоритетними напрямами у їх діяльності. 

 

УПСЗН 

В Томашпільському районі проживає  13 912 сімей. Із загальної кількості сімей 

району  скористалися субсидіями  протягом 2017 року  11268 сімей,  що становить 

81% сімей району, 2458 сімей скористались пільгами на житлово-комунальні 

послуги, що становить 18 %,і лише 1%, або 187 сімей району не звернулися до 

управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

В Томашпільському районі 13912 сімей, 
з них звернулось до управління праці

За призначенням субсидій 

11268,

 що становить  81%;

Не звертались до 

управління 187,
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За призначенням пільг 

2458

що становить 18%; 
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В розрізі населених пунктів, найбільша кількість звернень: 

  на житлово-комунальні послуги 
  с. Горишківка- 134 сім’ї, або  - 99 % 

  с. Антонівка -449 сімей, або - 98% 

  с. Гнатків - 596 сімей, або - 94% 

  с. Липівка -1027 сімей, або - 94%  

  с. Рожнятівка - 403 сімей, або - 93% 

с. Колоденка – 193 сімей, або - 92% 

 
Кількість отримувачів субсидій на ЖКП по Томашпільському

району за 2017 рік
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на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива:  

 с. Нетребівка -206 сімей, або -88% 

 с. Стіна - 98 сімей, або -33% 

    с. Яланець - 155 сімей, або -31% 

Кількість отримувачів субсидій для відшкодування витрат на придбання

скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива по

Томашпільському району за 2017 рік
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Протягом 2015-2017 років порядок надання субсидій громадян постійно 

змінювався і вдосконалювався,  на сьогодні механізм призначення субсидії суттєво 

спрощено, який дає можливість скористатись кожній сім’ї.   

В 2017 році відповідно до звернень  за  субсидією на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива всього отримувачів  1733 сімей, 

в 2016 році -  1549 сімей, в 2015 році скористались 1292 сімей. При порівнянні       

2017 року  з 2015 роком кількість сімей збільшилася на 295.  

 

Кількість отримувачів субсидій, які
звернулись за відшкодуванням витрат на
придбання скрапленного газу, твердого, 

рідкого пічного побутового палива

1292 сім'ї

1549 сімей
1733 сім'ї

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015 2016 2017

 
В 2017 році нараховано субсидій на суму – 4667,9 тис. грн., в  2016 році на суму 

– 3 552,2 тис. грн., у 2015 році  отримали субсидію на суму 1657,8 тис.грн. 
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Середній розмір субсидії на придбання скрапленого твердого та рідкого пічного 

побутового палива в 2017 році – 2941 грн., в 2016 році – 2293грн., в 2015 році – 

1283грн. 
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Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива при порівнянні 2017 року із 2015 роком збільшився               

в  2 рази. 

У зв’язку із зменшенням кількості домогосподарств та переходом окремих 

категорій громадян на пільги у 2017 році субсидіює на житлово-комунальні послуги 

скористалось 11268 сімей, що на 426 сімей менше в порівнянні з 2016 роком, і на 

10491 сімей, або на 93%  більше в порівнянні з 2015  роком. 

Кількість одержувачів субсидій на
плату житлово-комунальних послуг
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Нараховано субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг: 

-   2017 році на суму – 84 279,9 тис. грн. 

-   2016 році на суму – 52 296,2 тис. грн.; 

-   2015 році на суму –12 553,6 тис.грн.; 



Нараховано субсидій для відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг 2015-2017 рр.
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Середній розмір субсидії на ЖКП в 2017 році – 7479 грн., в  2016 році 4472 грн., 

а в 2015 році 1540 грн. При порівнянні 2015 року із 2017 роком середній розмір зріс 

майже  в 5 раз. 

Середній розмір субсидій для
відшкодування витрат на оплату ЖКП
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Протягом 2017 року до відділу адресних грошових допомог управління праці та 

соціального захисту населення  районної державної адміністрації звернулося 10857 

сімей,  в тому числі: 

- за призначенням допомог – 2741 сімей;   

- за призначенням субсидій – 2723 сімей; 

- за отриманням монетизованих виплат – 5393 сімей. 

Загальна сума нарахованих коштів для проведення монетизованих виплат   

частини невикористаної суми субсидії  складає 3 661,9 тис.грн. Виплату проведено 

100%. За 2017 рік   отримували  допомоги  3219 сімей на суму – 51 млн. 492 тис. грн. 

 

 



ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

Протягом 2017 року спостерігалося зменшення чисельності незайнятих 

громадян, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні до районного центру 

зайнятості. Так, у звітному періоді взято на облік 1282 особи з числа безробітних, що 

на 35 осіб менше ніж у минулому році. Кількість громадян зі статусом безробітного 

зменшилась на 12,0%. Загалом перебувало на обліку та отримувало комплекс 

соціальних послуг 2106 безробітних громадян, що становить 88,0% до минулого 

року. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 698 осіб, які мають статус 

безробітного. За професійним складом серед безробітних громадян переважали 

громадяни, які займали робітничі професії, їх питома вага становила – 52,4%, 26,8% - 

складали особи без професії, 20,8% - посади службовців. 

Протягом 2017 року районним центром зайнятості були організовані громадські 

та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 211 безробітних. Ці 

роботи організовувались з благоустрою та впорядкування територій населених 

пунктів, виконання різних сільськогосподарських робіт. 

У 2017 році до районного центру зайнятості звернулись за пошуком роботи 3 

мешканки Донецької області та 1 мешканець АР Крим, яким надано статус 

безробітного та призначено виплату допомоги по безробіттю. 

В 2017 році до районного центру зайнятості звернулось 23 військовослужбовців, 

які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період 

відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року №303 «Про 

часткову мобілізацію». Всього у 2017 році на обліку в районному центрі зайнятості 

перебувало 89 учасників антитерористичної операції, яким надано статус 

безробітного та призначено виплату по безробіттю.  

 

ВІДДІЛ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ 

За 2017 рік між головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області та 

орендарями було поновлено 2 договора оренди з них: 

- на землі запасу (рілля) площею 17,8010 га на території Колоденської сільської 

ради (орендар СТОВ «Кряж і К»), річна орендна плата становить 54 389,89 грн.; 

- на землі запасу (рілля) площею 30,8470 га на території Жолоб’янської сільської 

ради (орендар ТОВ «АК «Зелена долина»), річна орендна плата становить 63 560,03 

грн. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ УЧАСНИКІВ АТО 
 

Станом на 01.01.2018 року до відділу у Томашпільському районі головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області  звернулося 378 учасників АТО. 

У 2017 році надано вихідні матеріали для оформлення відповідних документів – 

378 громадянам на 434 земельну ділянку на площу 667.0494 га. З них в розробці 291 

земельні ділянки загальною площею 429.5041 га. 

Видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  235 громадянам на загальну площу 374.5096 га.  

103 громадяни зареєстрували право власності на земельні ділянки на площу 

149.6734 га. 

Крім того, до відділу звернулось 66 учасника бойових дій воїнів 

інтернаціоналістів (учасників УБД), яким було надано вихідні матеріали для 

оформлення відповідних документів на 66 земельні ділянки на площу 120.2001 га, 

для ведення особистого селянського господарства на території району. 



ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  
 

Станом на 01.01.2018 року (за 2017 рік) по районі  продана 1 (одна) земельна 

ділянка несільськогосподарського  призначення загальною площею  0,0204 на суму 

86 712 грн. Надходження до місцевого бюджету  від продажу вищезазначеної ділянки 

склало в  сумі 86 712 грн. 

ПРОДАЖ ПРАВА ОРЕНДИ  
 

За 2017 рік продано право оренди на 4 земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення загальною площею 42.2610 га, строком дії договорів на 7 років, орендна 

плати яких становить: 

-  Кислицька сільська рада  5 449 грн.22 коп. (12,66 % від НГО), площею 11,000 

га; 

-  Вербівська сільська рада  7 286 грн. 66 коп. (12,36 % від НГО), площею 12,3600 

га; 

- Яланецька сільська рада дві земельні ділянки загальною площею 18,4610 га, 

орендна плата яких складає  21 689 грн. 92 коп.  

Отже, проведення земельних торгів забезпечили надходження до місцевих 

бюджетів на 34 425,80 грн. 

 

ІНФОРМАЦІЯ З ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  
 

За 2017 рік  державними кадастровими  реєстраторами відділу зареєстровано   

1409 земельних ділянок, надано 1 044 витягів з державного земельного кадастру. Від 

наданих послуг кошти в сумі 83 520,00 тис. грн. надійшли до державного бюджету.   

А також за запитами органів державної влади  надано   403 викопіювання                      

з державного земельного кадастру. 

        Крім того, на протязі року у відділі Держгеокадастру у районі  проводилась 

робота по переведенню технічних документацій та проектів землеустрою                      

з паперового вигляду в електронний. 

БЮДЖЕТ 

 

Станом на 1 січня 2018 року до зведеного бюджету Томашпільського району по 

доходах місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 

40 963,3 тис. грн. надходжень, що становить 108,7 % виконання до уточненого плану 

на рік в сумі 37 689,5 тис. грн., в тому числі: 

- районний бюджет виконано на 98,6 % виконання до уточненого плану на рік (при 

уточненому плані в сумі 22 204,1 тис. грн. надійшло 21 882,2 тис. грн.),  

- бюджети сіл виконані на 123,2 % виконання (при уточненому плані в сумі                   

15 485,4 тис. грн. надійшло 19 081,1 тис. грн.). 

 

 

 



 
В структурі надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів (без 

трансфертів) найбільшу питому вагу займає: 

 податок на доходи фізичних осіб – 52,1 %,  

єдиний податок займає 22,3 %,  

податок на майно, до складу якого входять податок на нерухоме майно, плата за 

землю та транспортний податок займає 15,6 %  

та інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів – 10,0 %.  

 

 
 



Станом на 01.01.2018 року із 18 адміністративно – територіальних одиниць 

району уточнені планові показники доходів місцевих бюджетів загального фонду 

звітного періоду виконано по всіх місцевих бюджетах. 

Найбільший рівень виконання плану на рік по доходах загального фонду (без 

урахування трансфертів) по Вербівській сільській раді  –  188,0 % до плану звітного 

періоду, Кислицькій сільській раді – 153,8 %, Стінянській сільській раді – 148,8 %, 

Гнатківській сільській раді – 148,2 %, Марківській сільській раді – 131,7 % та 

Яланецькій сільській раді – 126,9 % виконання.  

 
В порівнянні з 2016 роком надходження доходів загального фонду місцевих 

бюджетів збільшились в цілому по району на 9 858,7 тис. грн., або на 31,7 %, 

зокрема:  

По районному бюджету на 6 931,7 тис. грн. (ріст 46,4 %), 

По бюджетах сіл на 2 926,9 тис. грн. (ріст 18,1 %).  

 



За 2017 рік по зведеному бюджету району (загальний фонд) проведено видатків 

286 490,7 тис. грн., що становить  97,6 % плану на рік затвердженого місцевими 

радами з урахуванням змін (заплановано 293 625,4 тис. грн.) в тому числі:    

- районний бюджет на 97,9 % (при уточненому призначенні на рік 262 763,7 тис. 

грн. виконано -257 364,3тис. грн.), 

-  бюджети сіл на 94,4 %  (при уточненому призначенні на рік 30861,7 тис. грн. 

виконано 29126,4 тис. грн.). 

 

 
 

Виходячи із запланованих показників видатків місцевих бюджетів на 2017 рік 

кошти бюджету спрямовувались в першу чергу на фінансування соціально – 

культурної сфери. 

Найменший відсоток виконання видаткової частини до уточненого плану на рік в 

слідуючих сільських радах: Височанська сільська рада – 71,4 %,  Рожнятівська 

сільська рада – 90,1 %, Марківська сільська рада – 90,6 %, Кислицька сільська рада – 

91,7 %. Найкращий стан виконання видаткової частини в слідуючих сільських радах: 

Антонівська сільська рада – 100 %, Липівська  сільська рада – 99,7 %, Велико 

Русавська сільська рада – 98,7 %, Вилянська сільська рада – 97,9 %. 

 



 
 

ЕКОНОМІКА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств за 

січень – жовтень 2017 року склав 420150,7 тис. грн., проти 331349,5 тис. грн.               

у відповідному періоді минулого року, темп росту –  126,8 % . 

Обсяг  реалізованої промислової  продукції на одну особу  - 12546,7 грн. проти 

9786,7 грн. у відповідному періоді минулого року, темп росту – 128,2%. 

 

ІНВЕСТИЦІЇ 

За січень-вересень 2017 року освоєно 105943 тис. грн. капітальних інвестицій, 

проти 65763 тис. грн. у відповідному періоді 2016 року, темп росту  161,1%. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій спрямованих в економіку району 

станом на 01.10.2017 року становить 2517,2 тис.дол.США, темп зростання обсягу до 

обсягів на початок року склав - 95,8 %. 

 

ТОРГІВЛЯ 

За  січень – вересень 2017  року  обсяг  роздрібного товарообігу ( з урахуванням  

міжрайонного обміну)  підприємств – юридичних осіб склав 36204,8 тис. грн., проти  

37126,7 тис. грн. у січні – вересні 2016 року. Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту у звітному періоді до відповідного періоду минулого року - 14,5%. 

Споживчі ціни у Вінницькій області у  грудні порівняно з листопадом              

2017 року зросли на 1,3%, із груднем 2016 року – на 13,0%, по Україні  відповідно –      

на 1,0% та 13,7%. 

 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ 

Протягом січня-вересня 2017 року обсяг реалізованих платних послуг склав 

21478 тис. грн. проти 19061,6 тис. грн. у січні-вересні 2016 року. Темп зростання 

обсягу реалізованих послуг   у звітному періоді   у фактичних цінах склав –112,7%.   

Обсяг реалізованих послуг оплачених населенням у звітному періоді склав 

2126,4 тис. грн. проти 1437 тис. грн. у січні-вересні  2016 року, темп росту – 148,0%. 

 



ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Середньомісячна заробітна плата за січень – вересень 2017 року в цілому по 

району склала 5903 грн. що становить 93,2 % до середньомісячної заробітної плати 

по області (по області 6333 грн.) проти 3638 грн. у відповідному періоді 2016 року. 

Темп росту номінальної заробітної плати склав 150,3%.  

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень – вересень  2017 року 

склала 5202 чол., проти 5249 чол. у відповідному періоді 2016 року, що становить 

93,4%.  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Зовнішньоекономічну діяльність в районі у січні-жовтні 2017 року здійснював 

один суб’єкт господарювання. Обсяг експорту склав 4292,0 тис. дол. США., темп 

росту 901,3%., обсяг імпорту - 1430,2 тис. дол.. США, темп росту-2188,4%. Сальдо 

зовнішньоекономічного обороту по району склало 2861,8 тис.дол.США, проти  674,0 

тис. дол. США у відповідному періоді  2016 року, темп росту 424,6%.  

 

ТРАНСПОРТ 

За січень-листопад 2017 року пасажирські перевезення автомобільним 

транспортом по району склали 702,3 тис. пас.,  темп росту – 101,9%,  пасажирооборот  

- 31,2 млн. пас .км.,  темп росту – 146,3%. 

За січень-листопад 2017 року вантажні перевезення автомобільним транспортом 

по району склали 15,6  тис.т.,  темп росту – 77,6 %, вантажооборот  - 3,7 млн.т.км., 

темп росту – 89,8%. 

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

На звітну дату в районі зареєстровано 1208 суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, а саме 1063 фізичних осіб – підприємців та 145 юридичних особи 

(141 підприємств належать до малих та 4 підприємств до середніх).  

Протягом січня-грудня  2017 року зареєстровано 222 фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності, 18 юридичних особи - суб’єктів підприємницької 

діяльності, знято з державної реєстрації 345 фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності та 5 – юридичних осіб.  

 
 

 



ОПЛАТА ЗА  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

За січень-листопад  2017 року населенню нараховано до сплати  за житлово-

комунальні послуги кошти в сумі 37896,7 тис. грн., сплачено населенням за 

відповідний період 25233,5 тис. грн. Рівень оплати населенням житлово – 

комунальних послуг склав в цілому 66,6%. 

 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Центр надання адміністративних послуг при Томашпільській районній 

державній адміністрації утворено розпорядженням Томашпільської районної 

державній адміністрації від 28.07.2015 №243. Робота з прийому суб’єктів звернень 

розпочата 08 жовтня  2015 року. 

Прийом документів, видача результатів і консультація щодо отримання 

адміністративних послуг здійснюється виключно у Центрі надання адміністративних 

послуг. При цьому необхідний пакет документів здається адміністратору і через 

встановлений законодавством час отримують результат. 

З метою інформування населення, суб’єктами надання адміністративних послуг, 

розроблені інформаційні та технологічні картки, що розміщені на інформаційних 

стендах, де у повному обсязі розміщена інформація про функції, завдання та основні 

напрями діяльності ЦНАПу, перелік необхідних документів для отримання певної 

послуги. 

Організовано онлайн трансляцію роботи сектору обслуговування через 

офіційний веб-сайт Томашпільської районної державної адміністрації-

https://www.youtube.com/channel/UCxrE_AD5Hg0-FiqZAFfImZg. 

На сторінці веб-сайту Томашпільської районної державної адміністрації 

розміщена інформація у відповідному розділі розміщено інформацію про:  

- найменування Центру, його місце знаходження;  

- графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години); 

- номери довідкових телефонів Центру; 

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр; 

- інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр; 

- бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх 

заповнення. 

Біля входу в приміщення ЦНАП в коридорі облаштовано інформаційний стенд, 

на якому розміщена інформація щодо переліку адміністративних послуг, які 

надаються через Центр; адресу веб-сайту, електронної пошти; номер телефону 

Центру; прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру.  

Сектор очікування облаштований не менш як 10-а місцями для суб’єктів 

звернень. 

В Центрі організовано роботу з прийому громадян протягом усього робочого 

часу без перерви на обід.  

Для забезпечення доступу людей з обмеженими можливостями до Центру 

надання адміністративних послуг облаштовано пандус біля входу до приміщення та 

змонтовано кнопку виклику адміністратора. 

Через представника управління праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації здійснюється прийняття документів, надання консультацій 

щодо отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.  

Відповідно до заходів районної програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг у Томашпільському районі на 2017-2018 роки, 



затвердженою 13 сесією 7 скликання від 26.01.2017 року, проведено комплекс заходів 

по покращенню умов надання адміністративних послуг, на що використано 200,0 тис. 

грн. 

З метою забезпечення комфортних та сприятливих умов для відвідувачів та 

адміністраторів Центру надання адміністративних послуг при Томашпільській 

районній державній адміністрації, збільшення  кількості та якості послуг, надання 

супутніх послуг (сканування, виготовлення копій документів, тощо) подано проект 

що може реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку у Томашпільському районі, проект передбачає придбання 

електронної системи керування чергою, кондиціонера, комп’ютерного та офісного 

обладнання. 

Розпорядженням голови Томашпільської районної державної адміністрації від 

09.11.2017 року №336 «Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через центр надання адміністративних послуг»  збільшено кількість 

адміністративних послуг з 59 до 116. 

Протягом 2017 року надано 14141 адміністративних послуг, проти 7310 послуг     

у 2016 році,  в тому числі:  

        - Відділом Держгеокадастру надано 2545              

послуг; 

        - Управлінням праці та соціального 

захисту населення районної державної 

адміністрації надано 614 послуг; 

- Державною службою надзвичайних 

ситуацій надано 6 послуг (реєстрація 

декларації відповідності матеріально-технічної 

бази вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки); 

- Відділом містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації надано 25 

послуг; 

- Службою у справах дітей районної 

державної адміністрації надано 4 послуги; 

-  Сектором державної реєстрації в 

кількості  в т.ч: 

-   проведено 9650 реєстраційних дій в 

державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно; 

-   проведено 1297 реєстраційних дії в єдиному державному реєстрі   юридичних 

осіб,  фізичних осіб    підприємців та громадських формувань.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для більш ефективної організації роботи кадастрових реєстраторів відділу           

у Томашпільському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій 

області в приміщенні Центру надання адміністративних послуг створено типове 

робоче місце стороннього користувача з комплексною системою захисту інформації. 

(розпорядження районної державної адміністрації № 238 від 01.08.2017р. 

http://tomrda.gov.ua/normativnopravova-baza/rozporyadzhennya-golovi-za-serpen-2017-

roku/). 

Адміністраторами Центу здійснюється реєстрація осіб, бажаючих отримати 

послуги  мобільного сервісного центру МВС, який надає послуги реєстрації та 

перереєстрації транспортних засобів, заміни посвідчення водія, видачі міжнародного 

посвідчення водія, прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей 

та ін.  На звітну дату проведено 3 виїзди мобільного сервісного центру МВС до 

Томашпільського району. Загалом послугами мобільного сервісного центру 

скористалось 55 жителів району.            

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСНИХ ПРОЕКТАХ 

Прийнято участь у конкурсному відборі інвестиційних проектів, які можуть 

реалізовуватися у 2017 році за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 

Вінницькій області. За результатами засідання регіональної комісії з оцінки та 

забезпечення відбору інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку у 2017 році рекомендовано до фінансування та реалізації 

проект «Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих 

селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для 

соціальної сфери Томашпільського району - Реконструкція частини нежитлової 

будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка, 

Томашпільського району, Вінницької області для КП «Архітектурно-планувальне 

бюро». З державного фонду регіонального розвитку отримано та використано в 

повному обсязі кошти в сумі 2000,0 тис. грн.  

 

Управління 
праці та 

соціального 
захисту; 614

Відділ 

держгеокадастр
у; 2545

Реєстрація 
речових прав на 

не рухоме 

майно; 8735

Реєстрація 
юридичних та 
фізичних осіб; 

1297

Інші; 950

Структура послуг



Томашпільський район прийняв участь в Чотирнадцятому обласному конкурсі 

проектів розвитку територіальних громад від району подано та зареєстровано           

25 проектів. 

По Томашпільському району переможцями 14-го обласного Конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад Вінницької області стали  6 проектів.  

 Територіальна 
громада 

 Назва проекту та короткий опис 
Залучено з фонду 

конкурсу 

 с.Нетребівка 
Не гальмуй – будинок культури 
відремонтуй! 

200 000 

 Передбачає капітальний ремонт даху Нетребівського будинку культури 

 с.Гнатків 
"Створення універсального 
інклюзивного спортивно-ігрового 
майданчика для громади села Гнатків" 

146 300 
  

 Передбачає установку універсального інклюзивного спортивно-ігрового 
майданчика для громади села Гнатків на території Гнатківської філії 
Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» 

 с.Комаргород 
" Спортивний майданчик облаштуєм - 
здоров'я дітям подаруєм" 

100 000 

Передбачає облаштування на території   ДНЗ « Дзвіночок» с. Комаргород  
спортивного ігрового майданчика. 

 с.Вербова 
Збережемо музей історичний, гартуємо 
дух патріотичний 

68 005 

 Передбачає ремонтні роботи історичного музею ім. І. Д. Черняховського, 
село Вербова 

с.Вила Вода – джерело життя 200 000 

Має на меті проведення робіт по реконструкції греблі на р. Русавці 
с.Вила та роботи по очистці та благоустрою водойми. 

смт.Вапнярка 

Сучасний метод поводження з 
твердими побутовими відходами в 
Вапнярській Об’єднаній територіальній 
громаді 

101 734 

Станом на 01.01.2018 року по всіх проектах кошти освоєно в повному обсязі. 

 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ  «ProZorro» 

Щомісячно проводиться моніторинг  щодо здійснення закупівель товарів, робіт, 

послуг через систему «ProZorro». Результати моніторингу надсилаються до 

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації. 

За січень-грудень 2017 року закладами та  установами, що фінансуються               

з місцевих бюджетів через систему «ProZorro»  проведено  169   електронних торги,  

із них: 14  надпорогових  процедур  та  155 допорогових процедур . 



Сума економії коштів завдяки електронним закупівлям  склала  822,4 тис. грн. 

проти 362,5 тис. грн. за січень-грудень 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПК 

РОСЛИННИЦТВО 

На території району налічується  54,5 тис. га. сільськогосподарських угідь,            

з них  53,4 тис. га. ріллі. 

Протягом  минулого  року аграрії району працювали над обробітком та доглядом 

за посівними площами сільськогосподарських культур і тому результатом 

злагодженої роботи та професіоналізму аграріїв Томашпільщини у 2017 році стали 

вагомі здобутки в галузі рослинництва.                 

    Валовий збір всієї групи зернових становить 150 тис. тонн  при урожайності 55,0 

ц/га: в тому числі озимої пшениці – 11370 га., вал - 60,5тис. тонн,  урожайність         

53 ц/га;  ярої пшениці – 1410га. вал – 7.1 тис. тонн(50 ц/га);  озимого ячменю - 988 га. 

вал – 4,2 тис. тонн(43,0 ц/га); ярого ячменю - 1439 га. вал – 6,9 тис. тонн(48 ц/га).; 

кукурудзи на зерно – 11128 га. вал – 68тис. тонн (62 ц/га.).      

 

Середня урожайність зернових

культур 2015 – 2017 роки .

2015 рік
2016 рік

2017
Цнт/га

40
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55

0
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Для порівняння валовий збір зернових в 2015 році становив 109тис.тонн          

(40,0 ц/га); в найбільш урожайний 2016 рік - 193тис.тонн (60,0 ц/га); в 2017 році – 

150тис. тонн (55,0 ц/га);   

Проведено збирання соняшника на площі 6380 га. при урожайності 28 ц/га.,  

обмолочено  4606 га. сої - урожайність 21 ц/га., озимого ріпака 651,9га. – урожайність 

28 ц/га.  

Викопані солодкі коренеплоди на площі 5581 га. Найбільші площі посіву              

в господарствах ТОВ АК «Зелена долина» площа -3487га. урожайність (475 ц/га);      
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Економія коштів, тис. грн.



та  ПрАТ  ПК «Поділля» » площа -1478га. урожайність (604ц/га). Середня 

урожайність цукрових буряків по сільськогосподарських підприємствах району 

становить  512 ц/га., а по всіх категоріях 505 ц/га.  

 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»» виробничим підрозділом «Цукровий 

завод» у 2017 році вироблено 38 тис. тон цукру. Окрім того, перед початком 

переробки, була збільшена потужність заводу - з 2 тис. тонн переробки цукрових 

буряків на добу до 2,4 тис. тонн та проведена модернізація комплексу, а саме:                                                                                                     

вдосконалення обладнання, яке працює на альтернативних видах палива; підвищення 

ефективності спалювання, випуском димових газів та заходи щодо зменшення 

споживання водних ресурсів.  

Валовий збір зернових 2015-2017 р. 
(тис. тон.)
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2017
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Урожайність  за три  останні  роки цукрових буряків по району  становила:   

2015р.  -338 ц/га, 

2016р. -480ц/га, 

2017 році -505 ц/га.  
Урожайність цукрового буряка по

Томашпільському району за 2015 -2017 рік.

Роки ц\га

2015 338

2016 480

2017 505

 
 

Закладено основу під урожай 2017 року , а саме : 

- озимого ріпаку – 1269 га. 

- озимої пшениці – 9636 га. 

- оз. ячменя – 466га. 

Підготовлено площі на зяб 28 тис. га. в тому числі глибокої оранки 6,1тис.га. 

Розроблена та сформована структура посівних площ на 2018 рік. 
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50,7% (27082га) займають зернові культури,

технічні культури- 33,0%(17571га), картопля і овочі – 6,3% (3347га)

Кормові культури займають 9,7%(5229га)  пар 217га(0.3%)

 
                                                                ТВАРИННИЦТВО 

На 01 січня 2018 року чисельність ВРХ по сільськогосподарських підприємствах 

становить 4928 гол., в т. ч. корів 2090 гол., (район займає сьому позицію по 

чисельності ВРХ в області) у господарствах населення - 5537 гол. в т. ч. корів  3403 

гол. Валове виробництво молока склало 13543 тонн. Надій молока з розрахунку на      

1корову становить 5950кг., середньодобовий надій на 1 корову 19,8кг., 

середньодобовий приріст ВРХ 618 гр., вирощено  худоби та птиці 7485 ц. 

Загалом в усіх господарствах, які займаються молочним скотарством, корівники 

обладнано молокопроводами. 

Найбільша кількість корів утримується в виробничих підрозділах ТОВ»АК 

Зелена долина» в кількості 1242 гол.  

Приватним сектором щоденно реалізується до 23 тонн молока, а кількість 

молокоздавачів становить 1625 чоловік. Томашпільський район повністю 

забезпечений молокопунктами (загальна потужність яких 62 т.) з чисельністю            

26 одиниць. 

Продуктивність корів

 
 

Що стосується реконструкцій тваринницьких приміщень, то за звітний період 

ТОВ «АК «Зелена долина» с. Паланка проведена реконструкція молочно товарної 

ферми потужністю 150 гол. з безприв’язним утриманням та доїльним залом «Ялинка» 

на 16 гол. Загальний об’єм коштів витрачений  на дані роботи становить близько      

1,5 млн. грн.  В поточному році заплановано побудувати силосну яму об’ємом на 



3000 т. та реконструювати молочний блок потужністю 10 т., орієнтовна вартість 

даних робіт становить 900 тис. грн.                             

ТОВ «АК «Зелена долина» с. Паланка реконструйоване

приміщення для безприв’язного утримання 150 гол корів

    

Доїльний зал «Ялинка» Брацлавського виробництва на

16 гол.

 
 

РОЗРАХУНОК ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ) 

Власниками земельних часток (паїв) у 2017 році в районі укладено  договорів 

оренди  землі з товаровиробниками сільськогосподарської продукції на суму 89,8 

млн. грн. Розрахунок проведено в повному обсязі.  

Середній відсоток нарахування орендної плати від грошової вартості  

орендованих земель  по району становить   8,3%    

Розрахунки за земельні паї у Томашпільському районі

за 2015-2017 рр..(млн.грн.)
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суттєво збільшилася виплата орендної плати:

У 2015 р. виплачено - 34,4 млн.грн.;(3%)

У 2016 р.- 40,8 млн.грн.(3,7)

У 2017 році - 89,8 млн.грн.(8,3%)

 
 

Аграріями  Томашпільського  району  у  2017  році  оновлено машино -

тракторний  парк  та придбано виробничого обладнання  на  суму 32,3 млн. грн. 

Використання високопродуктивної техніки дає змогу  з мінімальними затратами та в 

оптимальні строки проводити  комплекс польових робіт  

 



Кошти витрачені на придбання с/г

техніки ( млн.грн.)

 
 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Протягом 2017 року проведено роботу по інвентаризації водних об’єктів. Варто 

зазначити, що по даним інвентаризації, у 2014 році  нараховувалось 77 водойм, під 

час інвентаризації в 2017 році було виявлено 84 об’єкти, які відносяться до земель 

водного фонду, з яких 44 за межами населеного пункту та 40 в межах населеного 

пункту. 

       Також проведено  інвентаризацію дев’яти  об’єктів природно-заповідного фонду 

району, на предмет наявності державних знаків та аншлагів  в об’єктах природно 

заповідного фонду, землевпорядної документації щодо встановлення  та закріплення 

меж земельних ділянок об’єктів природно заповідного фонду в натурі (на місцевості).  

ОСВІТА 

Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за 

активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з 

органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю удалося не лише 

забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації 

багатьох освітніх ланок. 

Мережа закладів  дошкільної  освіти  відповідає потребам населення, функціонує 

18 закладів дошкільної освіти (17- ЗДО, 1- НВК), у  яких функціонує 24 групи. 

Потужність дошкільних навчальних закладів району становить 634 місць. 

Дошкільною освітою охоплено 459 дітей.   

 

Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у районі на  

сьогодні мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічує 15 навчальних 

закладів, з яких:  

- 4 ЗНЗ І-ІІ ступенів; 

- 10 ЗНЗ І-ІІІ ступенів; 

- 1 НВК І ступеня. 



 
Мережа ЗНЗ налічує : 1417 учнів, 140 класів. Середня наповнюваність класів 

10,1 учні. 

На виконання програми „Шкільний автобус” організовано безкоштовний підвіз 

школярів у кількості 124 учні. Підвіз здійснюється 6 - ма шкільними автобусами та   

2-ма орендованими.  
 

Організація харчування та оздоровлення учнів 

В 15 загальноосвітніх навчальних закладах району організовано харчування 

учнів. Гарячим безкоштовним харчуванням було охоплено 709 учнів початкових 

класів та дітей пільгової категорії, профінансовано 598710,38 грн. 

        Забезпечено оздоровлення  та відпочинок більше 70% дітей шкільного віку,  

насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, 

визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті        

6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного     

в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, а також дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей 

(переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих 

громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди), 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей працівників агропромислового комплексу 

та соціальної сфери села. 

Влітку 2017р. 5 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

оздоровлювалися в  ДЦ «Молода гвардія» м. Одеса, 3 дітей позбавлених 

батьківського піклування  району охопленні оздоровленням в  Державному 

підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек», 21 дитина 

оздоровилась в  ДОЗ санаторного типу «Подільський Артек». Протягом листопада-

грудня 2017 року ще 8 дітей із статусних сімей оздоровилися у ДП України 

«Міжнародний дитячий центр «Артек» та ДЦ «Молода гвардія» м. Одеса. 

16 дітей учасників АТО  із 12 шкіл району 17 грудня 2017 року за ініціативи ГО 

"ВА асоціація ветеранів, інвалідів війни та волонтерів", за клопотанням ГО 

«Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій 

області в Томашпільському районі»  та за підтримки районної державної 



адміністрації відпочили та оздоровилися в одному з найбільших аквапарків України 

«7 океан» в м. Хмельницький.  Відділом освіти оздоровлено (придбано путівки) для 

13 дітей на суму 50 000 грн.  

З  метою стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів 

району модернізується, поповнюється матеріально-технічна база. За рахунок різних 

джерел фінансування у 2017 році проведено наступні заходи: 

- придбано 2 шкільних автобуси на суму 3 160 000 грн. ( в тому числі за рахунок 

місцевого бюджету 1160000 грн., державного – 2 000 000 грн.); 

- комп’ютерне обладнання для кабінету математики Гнатківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму 115 800 грн.; для шкіл району комп’ютерне обладнання (портативні 

комп’ютери (ноутбуки) 17 шт., інтерактивні дошки – 4 шт., мультимедійні проектори 

3 шт.) на суму – 305 130 грн.;  

- 2 твердопаливних котла для переобладнання котельні П.Борівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на тверде паливо на суму - 89 950 грн.; 

- 2 системи караоке (музичне обладнання) на суму - 18 400 грн.; 

- 1холодильник на суму - 9 747 грн.; 

- проведено капітальні ремонти по заміні віконних блоків будівлі Височанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму - 95 017,09 грн., Комаргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

суму – 151 483,82 грн., Стінянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму – 113 208,00 грн., 

Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму – 141 139,91 грн., Яланецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму – 70 646 грн., Великорусавської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму – 

107 003,15 грн. 

На твердопаливному  опаленні  10 загальноосвітніх шкіл, з них на дровах – 5, на 

вугіллю – 5. Газове опалення в 5 загальноосвітніх закладах. 

Всього на функціонування навчальних закладів району у 2017 році виділено 

50277338 грн.( у 2016 – 44590119грн.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРА 

У 2017 році проведено капітальні та поточні ремонти 13 закладів культури 

району на суму 1856,6тис грн., з них за бюджетні кошти 1844,2 тис грн.., в т ч. 

капітальні 1713,5 тис. грн. (поточні ремонти 68,3 тис. грн. за рахунок інших джерел 

фінансування), в тому числі залучено кошти чотирнадцятого обласного конкурсу 

проектів розвитку територіальних громад по проекту «Збережемо музей 

історичний, гартуємо дух патріотичний»- проведено капітальний ремонт історичного 

музею ім. І.Д. Черняховського, с. Вербова, та субвенції з державного бюджету 

місцевими бюджетами на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій. 

Завершено реконструкцію районного будинку культури загальна вартість робіт 

становить 1200 тис. грн.. в звітному періоді використано 400,0 тис грн.. - кошти 

державного бюджету. 

На утримання об’єктів культурної спадщини залучено 768,9 тис. грн., з них         

із місцевого бюджету – 349,8 тис. грн., обласного бюджету 199,9 та  8,55 тис. грн. - 

благодійних. 

 Всього паспортизовано 8 пам’яток культурної спадщини, з них 6 – пам’яток  

історії та 2 – архітектури. 

 З метою збереження народної культури, традицій рідного краю, розвитку 

сільського зеленого туризму організовано фестиваль народної культури «Одвічна 

Русава», фестиваль відбувся у Олександрівському парку - пам’ятці садово – 

паркового мистецтва XVIII ст. 

Аматорські колективи народної творчості брали участь у 6 Всеукраїнських 

фестивалях та 10 обласних фестивалях та конкурсах. 

Впродовж поточного року за рахунок коштів сільських територіальних громад 

придбано, оргтехніку, підсилюючу апаратуру та меблі  на загальну суму  74,9 тис. 

грн. 

МЕДИЦИНА 

ЦРЛ 

Чисельність  населення Томашпільського району на 01.01.2017 року склала 

33542 осіб із них 6063 діти. Станом на 01.01.2018 року чисельність населення району 

склала 33127 осіб із них 6298 діти. За 2017 рік чисельність населення району 

зменшилась на 415 осіб (1,2%). В  2017 році в пологовому відділенні ЦРЛ народилося 

164 немовляти, а в 2016 році 196 немовлят, що на 32 немовляти менше попереднього 

року(16,3%).   

Штатна чисельність працівників закладу у 2017 році приведена у відповідність 

до передбачених у кошторисах асигнувань на оплату  праці. 

Заклад має потужний кадровий потенціал: 

Лікарів 46 фізичних осіб, з них :  

14- вища категорія (30,4%); 

18– І категорія (39,1%); 

5 – ІІ категорія (10,9%). 

Молодших спеціалістів  з медичною освітою 118 фізична особа, з них : 

57 –  вища категорія (48,3%); 

15 –  І категорія (12,7%); 

8 –   ІІ  категорія (6,8%). 

В ЦРЛ  функціонує  121  ліжко ( в 2015 році  проведена  оптимізація  мережі  

ліжкового  фонду – 9 ліжок). Ліжковий  фонд  ефективно  використовується. 



Томашпільською районною державною адміністрацією та районною радою         

у 2017 році було виділено додаткові кошти  для забезпечення потреб закладу 

загальною сумою – 1952467,69 грн., завдяки цьому вдалося суттєво покращити  

матеріально-технічну базу лікарні: 

Проведено ремонтні роботи на загальну суму -110 тис. грн., а саме:                 

(в дитячому відділенні 3 палати переобладнано на 2 палати, затрачено 46330 грн.; 

поточний ремонт 2-х санвузлів та двох душових кімнат на суму 63670 грн.). 

Придбано твердого інвентаря на загальну суму 168319,64 грн., а саме: 

- пральні машини в кількості - 3 шт. на суму 26784 грн.; 

- сушильну машину в кількості - 1 шт. на суму 22920 грн., що повністю змінило та 

полегшило роботу працівників пральні; 

- принтер на суму 6978 грн.; 

- електроводонагрівачі в кількості - 4 шт. на суму 10172 грн.; 

- кондиціонери в кількості - 3 шт. на суму 20610 грн.; 

- системний блок в кількості - 5 шт. на суму 52194 грн.; 

- комплектуючі до комп’ютера в кількості - 2 шт. на суму 4800 грн.; 

- господарський інвентар на суму 23861,64 грн. 

Закуплено медичного обладнання на загальну суму 3375373грн., а саме: 

- гематологічний аналізатор-1 од. на суму 190000 грн.; 

- пульсоксиметр-1 од. з 2 датчиками на суму 5980 грн.; 

- датчики до пульсоксиметра - 2 од. на суму 5370 грн.; 

- опромінювач бактерицидний-3од. на суму 10440 грн.; 

- УЗД апарат преміум класу з 4 датчиками на суму 2197031 грн.; 

- система ендоскопічна (лапароскопічна стійка) на суму 886500 грн.; 

- електрокардіограф ЮКАРД-100 з вмонтованим механізмом передачі даних на суму 

58182 грн.; 

- кардіограф « Біомед» на суму 16170 грн.; 

- велика криптонова лампа на суму 1400 грн.; 

- електро прищіпки на суму 1200 грн.; 

- лампа OSRAM на суму 360 грн.; 

- лупа бінокулярна на суму 880 грн.; 

- тен 2000вт на суму 1080 грн.;              

- термометр ТТЖ  на суму 530 грн.; 

- штатив Панченкова на суму 250 грн.       

Томашпільською об’єднаною територіальною громадою в 2017 році додатково 

виділені кошти на придбання вакцини проти сказу «Індіраб» на суму -53842 грн. та 

додатково виділено 10 тис. грн. на зубопротезування учасників АТО. 

В закладі достатньо уваги приділяється наданню медичної допомоги  учасникам 

АТО, ветеранам війни. В  даному контексті Томашпільський район займає лідируючі 

позиції. Усі пацієнти (з даних соціальних груп), які звертаються у лікарню отримують 

безкоштовне лікування та харчування. За 2017 рік було проліковано 38 ветеранів 

війни із них 23 учасників антитерористичної операції. 

Лікарня  на  достатньому  рівні  забезпечена комп’ютерною  технікою.                 

В  кожному  відділенні  встановлено  комп’ютери,  закуплено  сервер.   



У центральній районній лікарні ведуться  електронні  реєстри  хворих на:  

- цукровий діабет;  

- злоякісні новоутворення ( канцер-реєстр); 

- туберкульоз; 

- серцево-судинну патологію; 

- реєстр вагітних,  

- реєстр хворих на ВІЛ /СНІД 

- реєстр хворих, які перенесли  інсульт. 

Найближчим часом   планується  встановити  в  закладі медичну інформаційну  

систему  «Стаціонар». 

РМЦ ПМСД 

Робота первинної  ланки в 2017 році була спрямована на виконання  рішення       

3 сесії Томашпільської районної ради 7 скликання від 19 лютого 2016 року № 33 

«Про комплексну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги                

в Томашпільському районі на 2016-2020 роки».  

Програма охоплює 8 підпрограм з різних напрямків надання первинної медико-

санітарної допомоги , а саме : 

- поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів;                                                   

- гіпертонія-стоп;                                                                                                                                   

- протидія захворюванню на туберкульоз;                                                                                  

- імунопрофілактика; 

- цукровий діабет;                                                                                                                 

- онкологія; 

- лікування пільгових категорій населення;                                                                                     

- місцеві стимули; 

Всього на фінансування програми в 2017 року  витрачено 2 459 600,00 грн. 
 

Поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів району 
 

Профінансовано у 2017 році на суму 467,5 тис.грн.(позабюджетні кошти). 

Проведено поточні ремонти у всіх закладах первинної ланки на загальну суму 

218,4 тис.  грн., в т.ч.  23,8 тис.грн. - бюджетні кошти і 195,1тис.грн. – позабюджетні. 

Облаштовано Яланецьку СЛ АЗПСМ, а саме: заміна вікон та дверей на 

пластикові, замінено систему опалення, переведення на альтернативні види палива, 

монтаж системи водопостачання, заміна вікон у Вилянському та Марківському 

ФАПах, розпочато поточний ремонт Паланського ФАПу. 

Придбано медапаратуру та оснащення для амбулаторій  на суму 467,5 тис. грн.,   

в т.ч. 467,5 тис. грн. - позабюджетні кошти, (в 2016 р. – 118,13 тис. грн.). 
 

Підпрограма «Гіпертонія-стоп» 
 

Профінансована у 2017 році  на суму 947,7 тис. грн. ( 2016 р. – 221, 13 тис. грн.), 

за рахунок цільових субвенцій на суму 704,8тис. грн.     

Сільськими та селищними радами перенаправлено додаткові кошти в сумі 242,9 

тис. грн. для забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією ліків з 50% знижкою.  

Скористались пільговими рецептами 4210 осіб. Середня вартість відшкодування 

1 рецепта склала 53,1 грн.  

 



Підпрограма «Туберкульоз» 
 

Профінансована в 2017 році на суму 192,0 тис.грн. 

З метою виконання підпрограми 3 «Туберкульоз» проведено 

туберкулінодіагностику   1035  дітям, що складає 21,1 % від підлягаючих.  

Придбано за додаткові кошти 1260 доз туберкуліну на загальну суму                

29,9 тис.  грн.    

Підпрограма «Імунопрофілактика» 
 

Профінансована в 2017 році на суму 301,2 тис. грн. 

Виконуючи підпрограму «Імунопрофілактика»,  було отримано вакцини               

з держбюджету на суму 301,2 тис. грн. 

Отримано централізовано вакцину проти туберкульозу,  гепатиту, дифтерії          

і правця та гемофільної інфекції.  
 

Підпрограма «Цукровий діабет» 
 

Профінансована в 2017 році на суму 116,2 тис.грн. 

З метою виконання підпрограми «Цукровий діабет» в 2017 році придбано тест-

смужки до глюкометрів на суму  8,5 тис. грн.  

Придбано хімреактиви для лабораторного обстеження хворих та осіб з підозрою 

на цукровий діабет на суму 10,0 тис.  грн. 

Забезпечено хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукро 

знижуючими ліками на пільгових умовах за рахунок цільових субвенцій на суму 97,9 

тис. грн. Активно здійснюється визначення глюкози крові наявними лабораторними 

підрозділами.  

Підпрограма «Онкологія» 

 Профінансована в 2017 році на суму 10,3 тис. грн. В основному кошти втрачено 

на лікування онкохворих. 
 

Підпрограма «Лікування пільгових категорій населення» 
 

Профінансована в 2017 році на суму 115,6 тис. грн., за рахунок цільових 

субвенцій на суму 33,1тис. грн.     

 На ліки для пільгової категорії хворих в рамках підпрограми «Лікування 

пільгових категорій населення», в 2017 році використано 115,6 тис. грн.   (в 2016 році 

- 126, 4  тис.грн.).  

Ліки для невідкладної допомоги  придбано на суму 103,2 тис. грн., (2016 р. – 

446,5 тис. грн.). Забезпечено 2 інвалідів з дитинства, придбано ліки на суму 2,6  тис. 

грн.  для лікування дитини з орфанним захворюванням – муковісцидозом на суму 

23,7 тис грн.  

Підпрограма  «Місцеві стимули» 
 

Продовжується оплата навчання 2-х студентів у Вінницькому НМУ                    

ім. М.І.Пирогова.  За навчання  профінансовано 30, 8 тис.грн. 

 

 

 

 

 



СЛУЖБА У СПРАВАХ  ДІТЕЙ 

В 2017 році служба у справах дітей районної державної адміністрації працювала 

над реалізацією заходів Програми економічного і соціального розвитку 

Томашпільського району на 2017 рік, в соціально-гуманітарній сфері, а саме: 

пріоритет 3 «Подолання дитячої безпритульності, запобігання сирітству, створення 

умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей 

соціально вразливих груп». На реалізацію заходів цієї Програми були виділені кошти 

в сумі 12 тис. гривень, які станом на 01.01.2018 року всі використані. 

На первинному обліку служби, станом на 01.01.2018 року, перебуває 74 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 67 дітей охоплені 

сімейними формами виховання, решта 5 дітей виховуються в державних закладах 

інтернатного  типу, 2 дітей навчаються в коледжах м. Вінниці. 

Протягом  2017 року, 12  дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, які влаштовані під опіку та піклування 

родичів, та інших громадян. Впродовж 2017 року в районі усиновлено 2 дітей, з яких 

одна дитина виховувалась в прийомній сім`ї, друга перебувала під опікою жителів 

району. 

Службою у справах дітей районної державної адміністрації проводиться робота 

по влаштуванню дітей, які виховуються в інтернатних закладах до сімейних форм 

виховання. 

Всього, в районі станом на 01.01.2018 року функціонують 6 прийомних сімей,      

в яких виховуються 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 

2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 13 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в 38 сім’ях опікунів та піклувальників 

виховуються 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою 

у справах дітей районної державної адміністрації здійснюється контроль за умовами 

проживання та виховання дітей в цих сім’ях. 

Однією із форм реалізації в районі державної політики по забезпеченню права 

дітей на виховання в сім’ї є усиновлення. Службою у справах дітей районної 

державної адміністрації здійснюється нагляд за умовами проживання та виховання   

13 усиновлених дітей, які проживають в районі. Протягом 2017 року фактів 

покинутих та залишених дітей  в пологовому будинку не було. Дітей, які прибули       

в район, без супроводу батьків чи законних представників, немає. 

Працівниками служби постійно проводиться інформаційна робота по питанню 

основної діяльності служби, надається інформація на сайт районної державної 

адміністрації та до  районної газети «Томашпільський вісник», проведені виступи по 

районному радіомовленню, розповсюджується соціальна реклама «Прийміть дитину 

у родину», «Кроки зі створення прийомної сім׳ї, дитячого будинку сімейного типу», 

«Кожна дитина має право на сім׳ю».  

Службою у справах дітей районної державної адміністрації забезпечується 

представництво інтересів неповнолітніх в судових засіданнях. Протягом 2017 року, 

працівниками служби прийнято участь у 57 судових  засіданнях.  

Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства в районі          

є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації. 

Протягом 2017 року проведено 15 засідань Комісії, на яких було розглянуто      

75 питань соціального захисту дітей, серед них: встановлення опіки та піклування над 

дітьми, надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, відчуження майна дітей, розгляд та затвердження індивідуальних планів, 

побачення одного з батьків з дитиною, визначення місця проживання дитини біля 



одного з батьків, повернення дітей в біологічну сім’ю,  влаштування дітей в Будинок 

дитини та інше. 

Під час проведення літньої оздоровчої кампанії, в  2017 році оздоровлено            

25  дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

До основних проблемних питань можна віднести питання забезпечення дітей-

сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним 

впорядкованим, безкоштовним житлом. З вересня 2017 року діє районна «Програма     

із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа на 2017-2020 роки». Станом на 01.01.2018 року на первинному 

обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебувають 74 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 1 дитина має житло 

на праві власності, 51 дітей  на праві користування, 22 дітей житла не мають. 

Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності 
 

Службою у справах дітей районної державної адміністрації забезпечується 

ведення обліку дітей, які перебувають  в складних життєвих обставинах. Так, станом 

на 01.01.2018 року на обліку служби перебувають 6 дітей із 2 сімей, по причині 

ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків та 1 дитина із  сім`ї по 

причині скоєння насильства над дитиною. Під час проведення спільних рейдів            

в сім’ю, працівники служби у справах дітей, спільно з іншими суб’єктами соціальної 

роботи, проводять обстеження умов проживання дітей та профілактичні бесіди            

з дітьми та  їх батьками, які  спрямовані на посилення відповідальності батьків за 

виховання, навчання своїх дітей, недопущення скоєння насилля в сім’ї, 

правопорушень та злочинів, ведення здорового способу життя. З метою 

попередження випадків залишення дітей в умовах, небезпечних для їх здоров’я та 

життя службою у справах дітей районної державної адміністрації координується 

робота щодо проведення профілактичних заходів (рейдів). 

За період 2017 року здійснено 21 рейдових відпрацювань, серед них рейд «Нічне 

місто», «Неблагополучна родина». Під час проведення таких рейдів обстежено 14 

сімей, притягнуто до відповідальності 46 батьків, вилучено 3 дітей та влаштовано       

в заклад охорони здоров’я,  попереджено 8 дітей, виявлено 7 порушень правил 

торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. 

ДОСЯГНЕННЯ У СПОРТІ 

Протягом року проведено 41 районний спортивно-масовий захід серед них           

5 комплексних а саме: 

- районна спартакіада допризовної молоді із 5 видів спорту; 

- спартакіада серед депутатського корпусу із 5 видів спорту; 

- районні змагання серед спортивних сімей із 6 видів спорту; 

- змагання за програмою сільських спортивних ігор із 8 видів спорту. 

 Наймасовішими серед районних заходів районний легкоатлетичний пробіг 

присвячений «Міжнародному Олімпійському Дню» в якому взяло участь близько       

1 тисячі учасників від 2 до 60 років. 

Чемпіонати району: 

- із футзалу - 14 команд; 

- із футболу - 5 команд; 

- із волейболу серед чол. - 5 команд; 

- із волейболу серед жін. – 3 команди. 



 Проведено ряд інших змагань:  із футболу, присвячених пам’яті учасника АТО 

Віктора Саванчука, із волейболу присвячених пам’яті учасника АТО Ігоря 

Гаврилюка, а також ряд змагань із футболу, шахів, шашок, гандболу, волейболу, 

настільного тенісу, гирьового спорту, армспорту та різних видів єдиноборств 

присвячених пам’яті відомих земляків серед різних вікових груп спортсменів. Всього 

в районних заходах взяло участь близько 4,2 тис. учасників. 

Гордістю районну є досягнення окремих спортсменів та команд на змаганнях 

обласного, Всеукраїнського, Європейського та світового рівня. 

Вихованець Томашпільської РДЮСШ Владислав Дубінчак капітан юнацької 

футбольної команди «Динамо»  Київ, а ще наш вихованець, капітан збірної юнацької 

команди України, неодноразово захищав честь держави на змаганнях міжнародного 

рівня. 

Юні спортсмени бійцівського дитячого клубу «Центуріон» із Вапнярки 

вибороли 2 золоті та 2 бронзові нагороди на кубку світу із карате, який проводився     

в Одесі. 

Юнацькі команди із хокею на траві різних вікових груп багаторазові призери 

всеукраїнських та обласних змагань та  учасники міжнародних змагань в Польщі.  

Вагомих успіхів домоглись юні спортсмени із рукопашного бою виборовши на 

змаганнях Всеукраїнського рівня 12 перших та 12 призових місць на обласних 23 та 

18 призових місць. 

Дівоча команда із пауерліфтингу трьохразова переможниця та дворазова 

призерка обласних змагань. В індивідуальному заліку спортсмени здобули 23 перших 

та 15 призових місць. 

Чоловіча футбольна  команда ФК «Томашпіль» посіла ІІ сходинку в турнірній 

таблиці за підсумками І кола чемпіонату області із футболу 2017-2018 років серед 

команд І групи фіналіст кубку області із футболу.  

Дитячі команди Вапнярки дворазові переможці Всеукраїнських турнірів              

із футзалу та футболу, які проводились в Одеській області. 

Гандбольна чоловіча команда «Олімпік» одна із найсильніших в області, яка 

достойно захищає честь районну та області у  чемпіонаті України із гандболу (вища 

ліга), дев’ять гравців команди виконали нормативи кандидатів у майстри спорту на 

чемпіонаті України із пляжного гандболу, де вибороли бронзові нагороди. Дівочі та 

юнацькі команди Томашполя та Гнаткова – багаторазові призери обласних змагань із 

гандболу. Чоловіча команда із гирьового спорту – двохразовий чемпіон та володар 

кубка області. В індивідуальному заліку спортсмени здобули 12 золотих та 3 срібних 

медалі у своїх вагових категоріях. 

Сім’я Маляр із Вапнярки одна із найсильніших серед спортивних сімей «Тато, 

мама і я – спортивна сім’я із семи видів програми. Височанські команди із футзалу, 

волейболу, армспорту, гирьового спорту та перетягування канату – одні із 

найсильніших в області. 

За підсумками 2016 року район на І місці в обласному конкурсі із вищої 

спортивної майстерності із олімпійських та не олімпійських видів спорту, за 2017 рік 

підсумки конкурсу ще не підбивались, а команда депутатів району виборола ІІ місце 

в командному заліку із 7 видів спорту в обласній спартакіаді серед депутатів усіх 

рівнів. 

Одним із основних питань галузі спорту є її ефективне використання для 

проведення різного рівня змагань та підтримка в належному вигляді й будівництво 

нових спортивних об’єктів. 



За підсумками обласного місячника впорядкування та благоустрою спортивних 

споруд всіх форм власності Томашпільський район відзначено за зайняте ІІ місце 

серед всіх районів області. У 2017 році на спортивній базі Томашполя проведено        

4 тури із футзалу серед юнацьких команд, 2 тури Всеукраїнських змагань із гандболу 

серед чоловічих команд, 4 тури чемпіонату області із футзалу серед аматорських 

команд, міжобласний турнір із футзалу серед юнацьких команд, обласний турнір-

рапід із шахів пам’яті двічі Героя Радянського Союзу І.Д.Черняховського, чемпіонат 

області із хокею на траві, чемпіонат області із рукопашного бою, чемпіонат області    

із гандболу серед чоловіків, 6 тури змагань із футболу обласної  дитячо-юнацької 

футбольної ліги, 8 тури чемпіонату області із футболу та 4 тури кубка області             

із футболу – всього 28 змагань обласного та Всеукраїнського рівнів, у яких взяли 

участь близько 2 тисяч учасників. 

На фінансування галузі за звітний рік використано із місцевого бюджету 1 млн. 

836 тис. грн., із яких 1 млн. 129 тис. грн. становить оплата праці персоналу РДЮСШ 

та Вапнярського спорткомплексу, 267 тис. 400 грн. оплата комунальних послуг та 

оплата енергоносіїв у цих закладах, 460 тис. на спортивно-масові заходи, 63,4 тис. 

грн. на придбання обладнання та інвентарю,  78,7 тис. грн. на інші заходи та послуги, 

78 тис. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд. 

Найбільшу суму позабюджетного фінансування – 140 тис. грн. – на різні 

спортивно-масові заходи виділено ПСП «Перемога» с. Високе, більше 40 тис. грн. 

фінансової допомоги на підтримку футбольної команди ФК «Томашпіль», хокейної 

та гандбольної команд у змаганнях вищого рівня надано керівництвом АК «Зелена 

долина». 

 

2018 рік ставить перед нами нові завдання і виклики, в першу чергу: 

1. Покращення стандартів медичного обслуговування населення медичними 

закладами І рівня (Придбання медичного обладнання. Забезпечення електронного 

обліку пацієнтів, виконання програми навчання лікарів, забезпечення виконання 

Урядової програми «Доступні ліки»). 

2. Проведення заходів по охороні навколишнього середовища 

(Інвентаризація водних  об'єктів з метою уточнення  переліку водойм розташованих 

на території  району та їх стану. Упорядкування рекреаційних зон біля водних 

об’єктів). 

3. Підвищення  якості  та  ефективності  спеціалізованої  вторинної  

медичної  допомоги (ІІ рівень). Зміцнення  матеріально-технічної бази закладу 

(Завершити   ремонт приміщень дитячого  відділення. Упорядкування ПКД на 

реконструкцію  даху  головного  корпусу, реконструкцію даху поліклініки та  

посилення конструкції галереї. Придбання  мамографа). 

4. Підвищення якості послуг  сфери житлово-комунального господарства 

(Ремонт та утримання доріг комунальної власності та загального користування). 

5. Реалізація вимог Концепції національно-патріотичного виховання  дітей 

та молоді (Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

“Сокіл” (”Джура”). Продовження співпраці з громадськими організаціями. Створення 

центру патріотичного виховання для молоді з залученням громадських організацій 

учасників бойових дій та  місця відпочинку учасників АТО  та інших учасників 

бойових дій с.Олександрівка). 

6. Покращення умов надання адміністративних послуг (Придбання  

електронної черги, куллера для води, кондиціонера, доукомплектування 

комп'ютерною та офісною технікою). 



7. Покращення якості надання освітніх послуг та соціальний захист  

учасників навчально - виховного процесу (Реконструкція даху Антонівської  ЗОШ  

І-ІІІ  ступенів. Заміна  освітлювальної  електромережі  в  Височанській  ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів. Повне забезпечення підвезення учнів до загальноосвітніх закладів). 

8. Зміцнення системи захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (Забезпечення прав дітей виховуватись у сімейному 

оточенні. Влаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, 

під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,              

у виняткових випадках влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до інтернатних закладів системи МОН, МОЗ, МСП. Посилення 

профілактики дитячої бездоглядності. Попередження негативних явищ в дитячому 

середовищі. Забезпечення виконання усіх прав дітей визначених законодавством). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


