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І. РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ

Забезпечення:

- реалізації державної політики на території  району;

- соціально-економічного та культурного розвитку  району;

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.



Голова районної державної 
адміністрації

Перший заступник 
голови районної 

державної 
адміністрації

Управління 
економіки

Управління 
агропромислового 

розвитку

Фінансове 
управління

Сектор цивільного 
захисту, оборонної 

роботи та взаємодій 
з правоохоронними 

органами
Відділ містобудув
ання, архітектури, 

житлово-
комунального 

господарства та 
інфраструктури

Сектор з 
питань 

державної 
реєстрації

Заступник голови 
районної 

державної 
адміністрації

Управління 
соціального 

захисту 
населення

Відділ  освіти

Відділ 
культури і 

туризму

Сектор 
молоді та 

спорту

Служба у 
справах дітей

Архівний сектор 
райдержадміністрації

Сектор внутрішньої 
політики та зв’язків зі 
ЗМІ,  громадськістю

Керівник апарату 
районної державної 

адміністрації

Організаційний 
відділ

Загальний 
відділ

Відділ 
фінансово-

господарського 
забезпечення

Відділ ведення 
Державного 

реєстру 
виборців

Юридичний 
відділ

Головний 
спеціаліст з 

питань 
мобілізаційної 

роботи

Головний 
спеціаліст з 

питань 
персоналу

ІІІ. СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ



Реалізація програм розвитку Тульчинського району

Стратегія регіонального розвитку 
Тульчинського району на період до 

2020 року

Тульчин – 2017 

Програма економічного і соціального 
розвитку Тульчинського району на 

2018 рік

Тульчин – 2017 



Основні цілі Стратегії збалансованого регіонального 
розвитку на період 2020 року

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ 
ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

1.Територіальна оборона:

- Підготовка загонів територіальної 

оборони на особливий період

- Проведення навчань та тренувань з 

територіальної оборони

Для наповнення непорушних запасів речового майна, 

придбання сучасних засобів зв’язку для сформованих 

двох загонів територіальної оборони та роти охорони 

району внесено зміни до районної програми військово-

патріотичного виховання молоді на 2016-2018 роки. 

Підготовлено місця для зберігання стрілецької зброї та 

місця розміщення загонів територіальної оборони на 

особливий період. Визначено місця бойового 

злагодження загонів територіальної оборони.

Протягом 2017 року з метою якісного планування та 

належного виконання завдань територіальної оборони 

на території області штаб територіальної оборони 

Тульчинського району  двічі брав участь у командно-

штабних навчаннях зони територіальної оборони та був 

позитивно відзначений.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

2.Забезпечення безпеки 

життєдіяльності 

населення:

- Робота районної комісії з 

питань техногенної-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

- Підготовка та навчання 

населення діям у 

надзвичайних ситуаціях

Проведено 11засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто  27 питань. 

21 вересня 2017 року в районі сталася надзвичайна ситуація. Постраждали села: 

Крищинці, Холодівка, Клебань. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації 

виділено 350 тис. грн з обласного бюджету, 270 тис. грн з районного бюджету та 190 

листів шиферу з районного резервного фонду, з місцевих бюджетів – 450 тис. грн на 

відшкодування збитків населенню. 

У Вінницькому центрі підготовки кадрів безпеки життєдіяльності пройшли 

навчання 83 особи, що склало 70% виконання плану комплектування. 

На підприємствах району, згідно до плану-графіку працівниками  Вінницького 

центру підготовки кадрів безпеки життєдіяльності проведено спеціально-об’єктові

навчання та тренування.

Тульчинським районним сектором головного управління державної служби 

надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області серед навчальних закладів 

району  постійно проводяться тактично-навчальні заходи. 

Відсутність

фінансування

бюджетних

установ на даний

напрямок

діяльності. 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини невиконання

3. Протидія терористичним 

проявам

4. Протидія злочинності

Тульчинською районною державною адміністрацією 

разом із Немирівським міжрайонним відділом Служби 

безпеки України у Вінницькій області протягом року 

проводились заходи щодо попередження можливих 

терористичних загроз шляхом розповсюдження 

листівок та буклетів на транспорті, через засоби 

масової інформації, офіційний сайт районної 

державної адміністрації. Проведено 2 семінари з 

відповідної тематики.

В результаті проведеної роботи знижено рівень 

злочинності на 11,7 %. Рівень злочинності на 10 тис. 

населення склав  - 79 (по області – 85). На 20 % 

збільшилась кількість розкритих злочинів (241 злочин 

- у 2017 році, 200 злочинів - у 2016 році). Збільшився 

показник розкриття злочинів у відсотковому 

відношенні до загальної кількості зареєстрованих 

злочинів - з 40 % у 2016 році до 55% у 2017 році. 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Проведення навчань

Засідання районної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій



Наслідки надзвичайної ситуації 

21.09.2017 року



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини невиконання

1. Розвиток галузей економіки:

- промисловість

- сільське господарство

- торгівля

Обсяг реалізованої промислової продукції 

склав 4 888,0 млн. грн (найвищий 

показник серед районів області).

Виробництво валової 

сільськогосподарської продукції 

становить 82% від прогнозованих 

показників.

Обсяг роздрібного товарообороту  - 198 

млн. грн, що на 27,9 % більше 

аналогічного періоду 2016 року (3 місце 

серед районів області).

Обсяг експорту за 11 місяців 2017 року 

становить – 43,4 млн. дол. США, що в 1,9 

рази більше минулорічного показника.

Несприятливі погодні умови (заморозки, 

відсутність опадів, град)



2015 рік 2016 рік 11 міс. 2017 

року

3820,6 3966,9

4888

Обсяг реалізованої промислової 
продукції, млн. грн

Тульчинська філія ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
виробляє 20% вершкового масла та рослинно-

вершкових сумішей на ринку України



Збільшення орендної плати за оренду земельних часток (паїв) 
та орних земель запасу і резервного фонду, млн. грн

Оренда земельних часток (паїв) Оренда земель запасу та резвного 

фонду

44,2

2,4

78,8

2,8

2016 рік 2017 рік



Збереження лідируючих позицій в АПК області по 
виробництву м’яса, тис.тонн

Виробництво валової продукції сільського 
господарства, млн. грн.

Збільшення виробництва технічних культур по 
всіх категоріях господарств Тульчинського

району, тис. тонн



в області

Обсяг роздрібного товарообороту склав 198 млн. грн, 
що на 27,9% більше минулого року



31,4

22,05

43,4

11 міс. 2015 рік 11 міс. 2016 рік 11 міс. 2017 рік

Обсяг експорту, млн. дол. США

Експорт до 30 країн світу



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини невиконання

2. Розвиток малого та середнього 

бізнесу

3. Надання адміністративних послуг

4. Ефективне використання бюджетних 

коштів

5. Збільшення рівня заробітної плати 

працівників

6. Подолання проявів тінізації в 

господарському секторі економіки

Збільшено надходження до місцевих бюджетів 

від суб’єктів малого та середнього 

підприємництва на 34 %. Сума надходжень –

79,1 млн. грн.

Надано 12,2 тис. адміністративних послуг, що на 

27% більше, ніж за 2016 рік. 

Економія бюджетних коштів, проведених через 

систему ProZorro становить 3,6 млн. грн, з них 

по допорогових закупівлях – 1,6 млн. грн.

Ліквідовано заборгованість по заробітній платі –

51,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 

за ІІІ кв. 2017 року склала 6 104 грн, що на 

50,8% більше порівняно з ІІІ кв. 2016 року.

За результатами роботи районних робочих груп 

легалізовано 319 робочих місця, 107 суб’єктів 

підприємницької діяльності підвищили рівень 

заробітної плати працюючим.



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Збільшення доходів місцевих бюджетів 
від суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, млн. грн

59

79,1

2016 рік 2017 рік

Збільшення кількості зареєстрованих 
СМП

15 22

228

332

2016 рік 2017 рік

Юридичні особи ФОП

на 34%



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Кількість наданих адміністративних послуг 
ЦНАП, тис. послуг

Збільшення 

кількості видів 

адміністративних 

послуг до 131



Надходження до зведеного бюджету району (загальний та 
спеціальний фонд), млн. грн

(в співставних умовах)

2016 рік 2017 рік

339,3

513,8
+51,4%



Доходи загального фонду зведеного бюджету району без 
міжбюджетних трансфертів, млн. грн 

(в співставних умовах)

45,3

64,9

2016 рік 2017 рік

на 43%



Профінансовано видатки зведеного бюджету загального фонду 
району, млн. грн

освіта – 113,6
охорона здоров'я – 57,1

соціальний захист –

261,3

культура – 12,7

фізична культура 

та спорт – 1,2

інші – 35,2

481,1 

млн. грн

54,3%

11,9%
23,6%

7,4%

2,6% 0,2%



ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Всього процедур 368

Допорогові 
закупівлі 

329

Економія коштів по 
допорогових закупівлях

1,6 млн. грн

45% від загальної 
економії

Економія коштів  за результатами 

проведення закупівель через систему 

ProZorro

Всього економія по електронних 

закупівлях 3,6 млн. грн



Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

ІІІ кв. 2016 рік ІІІ кв. 2017 рік

4048

6104
+50,8%



ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

За результатами робочих груп легалізовано 319 робочих місць, 107 суб’єктів 
підприємницької діяльності підвищили рівень заробітної плати працюючим



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

Завдання Результати Причини 

невиконання

5. Енергозбереження та 

використання 

альтернативних і 

відновлюваних джерел 

енергії

1. Завершено будівництво модульного опалювального пункту 

Юрківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

2. Ведуться роботи по капітальному ремонту з утепленням будівлі 

поліклінічного та полового відділень центральної районної лікарні.

3. Проведено капітальний ремонт з утепленням фасаду адміністративної 

будівлі комунальної установи «Тульчинський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги».

4. Проведено капітальний ремонт даху Шура-Копіївської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини.

5. Проведено капітальний ремонт Василівського сільського клубу.

6. Замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі, проведено 

ремонти систем опалювання і водогонів у закладах соціальної сфери.

7. Банківськими кредитами на утеплення житлових будинків та 

влаштування твердопаливних котлів скористались жителі району на 

загальну суму 1 млн. 868 тис.



Модульний опалювальний пункт Юрківського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ст.

Вартість робіт 849 тис. грн, в тому числі:
- державний бюджет – 500 тис. грн;
- обласний бюджет – 150,0 тис. грн;
- місцевий бюджет – 199,0 тис. грн. 



до

Капітальний ремонт з утеплення будівлі поліклінічного та полового відділень 
центральної районної лікарні

після

Вартість 3 млн. 608 тис. грн. В 2017 році освоєно 2 млн. 182,3 тис. грн:

- державний бюджет – 1 940 тис. грн;

- обласний бюджет – 150,0 тис. грн;

- місцевий бюджет – 92,3 тис. грн. 



до

після

Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної установи 
«Тульчинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» –

освоєно 1 млн. 97 тис. грн. – кошти районного бюджету



Капітальний ремонт даху Шура-Копіївської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини - освоєно 300 тис. грн: 

- державний бюджет – 200 тис. грн, 
- місцевий бюджет – 100 тис. грн.



Замінено віконні та дверні блоки на 
енергозберігаючі та проведено ремонти систем 
опалювання та водогонів у закладах соціальної 

сфери на суму 922,7 тис. грн. 
Капітальний ремонт Василівського сільського 

клубу на суму 1 млн. 29 тис. грн. 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
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Завдання Результати Причини 

невиконання

1. Інвестиційний 

розвиток

Збільшено обсяг капітальних інвестицій в 2,5 рази, освоєно – 215,6 

млн. грн.

Реалізовано інвестиційні проекти:

- ТОВ «Діана» реконструйовано частину приміщень під цех з 

виробництва консервів, потужністю 3 тис. умовних банок за зміну;

- ПАТ «Дружба-ВМ» побудовано фруктосховище, потужністю 4,5 

тис. тонн;

- ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» реконструйовано існуючий 

склад зерна з будівництвом двох силосів зберігання зерна загальним 

об’ємом 13 тис. м³ та побудовано склад зерна об'ємом 26 тис. м³;

- ФОП Стахов О.В. встановлено лінію по виробництву масла та 16

видів сирів.



В 2,5 рази
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Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн

ПАТ «Дружба-ВМ»
Побудовано фруктосховище

потужністю 4,5 тис. тонн ТОВ «Діана» цех з виробництва 
консервів, потужністю 3 тис. умовних 

банок за зміну

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» 
реконструйовано існуючий склад зерна з 

будівництвом двох силосів зберігання зерна 
загальним об’ємом – 13 тис. м³. Побудовано

склад зерна об'ємом 26 тис. м³



Фінансова підтримка Уряду на реалізацію інвестиційних 
проектів соціального спрямування

Державний фонд регіонального розвитку

500 тис. грн

Субвенція місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток окремих територій

5 525 тис. грн

Субвенція місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

5 131 тис. грн



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завдання Результати Причини невиконання

1. Охорона навколишнього 

природного середовища

2. Зменшення негативного впливу 

на довкілля

Проведено інвентаризацію водних 

об'єктів, гідроспоруд та хвойних 

насаджень.

Завершено І чергу проекту 

«Реконструкція ставу з його екологічним 

поліпшенням» у      с. Михайлівка. 

Проведено роботи з реконструкції 

каналізаційно-насосної системи у м. 

Тульчин на суму 2,9 млн. грн.

Тульчинською філією ДП 

«Укрветсанзавод» придбано та 

встановлено 2 технологічні котли та 

отримано спецавтомобіль (ГАЗ -3309) 

для перевезення відходів тваринного 

походження вартістю  1 250 тис. грн.
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Завдання Результати Причини 

невиконання

2. Поводження з твердими 

побутовими відходами

Відкрито полігон твердих побутових відходів. 

Проект реалізовано за підтримки швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» DESPRO, вартість – 13,1 млн. гривень. 

Побудовано 49 майданчиків та встановлено 147 

контейнерів для роздільного збору сміття.

Оцінка ступеня досягнення мети:

 Результати вище, ніж очікувалися  Результати нижче, ніж очікувалися

 Результати відповідають поставленій меті  Ціль не досягнута (при показниках менше 50% від запланованих)



Реконструкція І черги ставу з його екологічним поліпшенням
у с. Михайлівка. Освоєно 1 672,1тис. грн:

обласний бюджет – 1 500 тис. грн;
місцевий бюджет – 172,1 тис. грн.

Реалізацію ІІ черги проекту планується здійснити в 2018 році.



Спецавтомобіль (ГАЗ -3309) для перевезення відходів 
тваринного походження вартістю 1 250 тис. грн.



Відкриття полігону твердих побутових відходів

Вартість – 13,1 млн. грн. З них 9,5 млн. грн – кошти DESPRO, 
3 млн. грн – кошти обласного фонду охорони навколишнього 

середовища  та 700 тис. грн міського бюджету.

Придбано бульдозер Caterpillar вартістю 
1,6 млн. грн - коштом DESPRO 



Завдання Результати Причини 

невиконання

1. Забезпечення 

якісних послуг у 

галузях:

- охорони здоров'я Реалізовано 7 інвестиційних проектів та зміцнено матеріально-технічну 

базу закладів охорони здоров’я на суму 9,9 млн. грн, з них 4 млн. грн –

на придбання медичного обладнання для центральної районної лікарні.

Забезпечено пільговий відпуск лікарських засобів за певними 

категоріями захворювань на суму 1 млн. 40 тис. грн, з них з місцевого 

бюджету – 440 тис. грн та з державного бюджету – 600 тис. грн.

За Урядовою програмою «Доступні ліки» відшкодовано вартість 

лікарських засобів на суму 1 млн. 30 тис. грн. 

Комунальна установа «Тульчинський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» зареєстрована у медичній інформаційній системі 

«Helsi». Ведеться робота по закупівлі 10 комп'ютерів. 11 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини підключено  до бездротової 

мережі-інтернет. На програмне забезпечення виділено 300 тис. грн.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ



Закуплено медичного обладнання 
на суму 4 021 тис. грн

Функціональне медичне ліжко –
24 тис. грн 

Фібробронхоскоп - 520 тис. грн

Фетальний монітор –
203 тис. грн

Фіброгастроскоп – 515 тис. грн Мамографічна система –
1 630 тис. грн



Завдання Результати Причини 

невиконання

- освіти Охоплено дошкільною освітою 92,2% дітей віком від 3-х до 6-ти років.

Призерами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 17 

учнів.

Організовано 100 % підвіз дітей. Придбано шкільний автобус – 1 680 

тис. грн.

Безкоштовним харчуванням забезпечені усі учні 1-4 класів та учні 

пільгових категорій. 

На ремонти  та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти 

використано 10,4 млн. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету придбано три навчально -

комп'ютерних комплекси (5+1).
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За рахунок коштів державного бюджету придбано три навчально - комп'ютерних 
комплекси (5+1) для Журавлівського, Богданівського та Крищинецького закладів 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  на суму 173 тис. грн.



Завдання Результати Причини 

невиконання

- культури На проведення ремонтних робіт та зміцнення матеріально-

технічної бази в закладах культури освоєно 2,0 млн. грн.

Працівниками закладів культури було підготовлено та 

проведено  3 470 масових заходів.

Започатковано ініційований обласною державною 

адміністрацією Міжнародний оперний фестиваль «Opera Fest

Tulchin». Кількість відвідувачів та учасників фестивалю 

склала понад 15 тис. осіб. 
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І Міжнародний оперний 
фестиваль «OperaFest Tulchyn»



Завдання Результати Причини невиконання

- фізичної культури та спорту Проведено 83 спортивно-масових заходів,

на які використано 90 тис. грн бюджетних 

та 280 тис. грн спонсорських коштів.

На зміцнення матеріально-технічної бази 

використано 556 тис. грн: 

- встановлено сектор пластикових 

сидінь на центральному міському стадіоні 

“Колос” на загальну суму 199 тис. грн;

- відремонтовано роздягальні та 

трибуни стадіону смт. Кирнасівки на суму 

43 тис. грн;

- придбано сучасного спортінвентарю та 

екіпіровки  на загальну суму 152 тис. 

грн;

- впорядковано 36 площинних 

спортивних споруд району на загальну 

суму 82 тис. грн.
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Зустріч з володарем «Золотої бутси» Олегом Саленко

Переможці 34-го традиційного турніру з 
волейболу пам’яті М. Кучерявого

Нагородження юних футболістів ДЮСШ з 
нагоди перемоги у міжнародному турнірі



Завдання Результати Причини 

невиконання

- соціального 

захисту

1. Призначено  15 894 субсидій.

2. Надано пільг 430 учасникам АТО на суму 3,9 млн. грн.

3. Для забезпечення земельними ділянками учасників АТО надано:

- 461 викопіювань з чергового кадастрового плану площею 778,23 га 

для ведення особистого селянського господарства;

- 55 ділянок площею 13,3 га під будівництво та обслуговування 

житлового будинку і господарських будівель і споруд;

- 3 ділянки площею 0,36 га для ведення садівництва.

4. Оздоровлено 1067 дітей на суму 1,06 млн. грн. 

5. Сімейними формами виховання охоплено 88% дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування.
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Ж и тл о в а с у б с и д і я

Призначено субсидію 
17778 сім’ям

Призначено субсидію 
15894 сім’ям

129,2 
млн.грн.

140,5 
млн.грн.



Соціальний захист учасників АТО та їх сімей

Кількість
учасників АТО

497 чол.

Одержали статус 

учасників бойових дій

478 чол.

Надано пільг 430 чол. 

на суму 

3,9 млн.грн.

Пройшли професійну адаптацію 

13 чол.на суму 49 тис.грн.

Одержали статус 

інвалідів війни

19 чол. 

Виплачено коштів до

5 Травня 390 чол. на

суму 468 тис.грн. 



• 778,23 га

• 13,3 га

• 0,36 га

• 461 ділянка

• 55 ділянок

• 3 ділянки

Забезпечення земельними ділянками учасників АТО 

Під будівництво та обслуговування житлового 

будинку і господарських будівель і споруд

Для ведення садівництва

Для ведення особистого селянського 

господарства



Оздоровлення дітей
2017 рік

2016 рік

1067 дітей, з них 
71,8 %діти 
пільгових 
категорій

1060,4 тис.грн.

1032 дитини, , з 
них 53,8 %діти 

пільгових 
категорій 709,9 

тис.грн



Оздоровлення пільгових категорій населення

Ветерани війни та 
інваліди 

22 чол. на суму 
93,8 тис.грн.

Учасники АТО 23 
чол.  на суму 138,6 

тис.грн.

Ліквідатори та 
потерпілі 1 кат. 

94 чол
на суму 493,5 

тис.грн.

130 дітей 
учасників АТО, 
на суму 541,6 

тис.грн.



Завдання Результати Причини 

невиконання

Розвиток інфраструктури

Залучення додаткових коштів

Розвиток об’єднаних територіальних 

громад

Проведено капітальний, поточний ремонти та 

експлуатаційне утримання доріг на суму 19,1 млн. грн, 

що на 44,2% більше минулого року.

Проведено реконструкцію огорожі та благоустрій 

прилеглої території Тульчинської центральної районної 

лікарні. 

Проведено роботи з ремонту та модернізації вуличного 

освітлення населених пунктів району на суму 2 млн. 400 

тис. грн.

Завдяки активізації грантової діяльності, 

територіальними громадами реалізовано 8 проектів.

На реалізацію інвестиційних проектів соціального та 

інфраструктурного спрямування отримано 5 131 тис. грн 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН



Фінансування ремонтних робіт комунальних 
автомобільних доріг, млн. грн 

13,3

19,1

2016 рік 2017 рік

до

до після

після
на 44,2%



до

після

Реконструкція огорожі та облаштування тротуарної доріжки біля 
Тульчинської центральної районної лікарні. Вартість робіт – 976,1 тис. грн:

державний бюджет – 625,0 тис. грн;
районний бюджет – 351,1 тис. грн.



Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

9

6

37

26

2
3

12

8

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

подано проектів проекти-переможці

75

179

756

974

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

Участь в обласному конкурсі Отримано коштів з обласного бюджету

+217,9 тис. грн

на 28,8% більше



до

після

«Парк-вистава «IV століття просто неба» в с. Заозерне



до до

після після

«Чуття єдиного тепла відчуємо від
нового вікна» в Тульчинському закладі
загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1

«Джерело здоров’я» с. Маньківка



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК
ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури ОТГ

Тульчинська ОТГ
3 847 тис. грн

Шпиківська ОТГ
1 284 тис. грн

Реконструкція будівель поліклініки під 
заклад дошкільної освіти

Ремонт доріг



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо 

вирішення питання

1. Незадовільний стан дорожнього 

покриття автомобільних доріг району

2. Високий рівень енергозатратності 

в закладах соціальної сфери

Недостатнє фінансування з 

державного та місцевих бюджетів. 

Руйнування дорожнього покриття 

багатотоннажним автомобільним 

транспортом.

Більшість будівель, інженерних, 

електричних, теплових систем у 

закладах бюджетної сфери технічно 

застарілі.

Збільшення обсягу фінансування 

робіт на ремонт доріг загального 

користування та місцевого значення.

Посилення відповідальності за 

здійснення перевезень вантажів 

понад дозволені нормативи.

Проведення капітальних ремонтів 

інженерних, теплових, енергетичних 

систем та водопостачання на основі 

сучасних енергозберігаючих 

технологій ;

до оснащення джерелами 

альтернативної енергії.



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблемні питання Причини виникнення 

проблемних питань

Пропозиції щодо 

вирішення питання

3. Втрати дохідної частини бюджету 

району

4. Недостатнє кадрове забезпечення 

закладів охорони здоров'я 

первинного рівня

Перерахування податку на доходи 

фізичних осіб до бюджетів за місцем 

реєстрації платника.

Небажання та відсутність мотивації у 

молодих фахівців працювати в 

системі охорони здоров'я, особливо в 

сільській місцевості, через 

відсутність належних побутових 

умов для молодих спеціалістів.  

Необхідність внесення змін до 

Податкового кодексу України (в 

частині перерахування податку з 

доходів фізичних осіб за місцем 

знаходження потужностей).

Підвищення мотивації та створення 

умов для роботи в закладах охорони 

здоров’я первинного рівня.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується досягти 

1. Забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення:

- Підготовка та навчання місцевих 

органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, їх керівного складу 

діям у надзвичайних ситуаціях

- Підготовка загонів територіальної 

оборони на особливий період

- Протидія терористичним проявам

Реалізація заходів щодо зберігання, розвитку і удосконалення створених 

резервів індивідуального та колективного захисту, матеріальних резервів для 

подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

Запровадження сучасних форм підготовки органу виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, 

організації життєзабезпечення постраждалого населення.

Проведення закупівлі непорушних запасів речового майна та засобів 

транкінкового зв’язку для загонів територіальної оборони.

Проведення постійної профілактично-просвітницької роботи серед 

населення району.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з кількісними 

та якісними показниками, які планується досягти 

2. Розвиток реального сектору 

економіки

3. Залучення інвестицій

Збільшення обсягу реалізованої промислової продукції на 76,2 млн. грн.

Збільшення обсягу валової продукції сільського господарства на 104,1 млн. грн.

Підтримка розвитку підприємницької діяльності.

Збільшення обсягу роздрібної торгівлі на 23,6 млн. грн.

Супровід та реалізація інвестиційних проектів:

- будівництво відокремленим підрозділом «Птахофабрика «Вінницький бройлер» 

ПАТ «Миронівський хлібокомбінат» 3-х бригад з вирощування курчат-бройлерів 

на територіях Михайлівської, Заозерненської та Білоусівської сільських рад.;

- будівництво ТОВ «Вінницька птахофабрика» біогазового комплексу на території 

Заозерненської сільської ради; 

- будівництво ТОВ «САНВІН-4» сонячної електростанції у с. Петрашівка;

- продовження будівництва комплексу відпочинку «Villa Park» у с. Нестерварка;

- введення в експлуатацію 90-то квартирного житлового будинку по вул. 

Свідницького в м. Тульчині.



Будівництво відокремленим підрозділом «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ 
«Миронівський хлібокомбінат» 3-х бригад з вирощування курчат-бройлерів на 

територіях Михайлівської, Заозерненської та Білоусівської сільських рад. 

Потужність - 11,75 млн. голів у рік кожна. Буде створено 69 нових робочих місць.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Будівництво ТОВ «Вінницька 
птахофабрика» біогазового

комплексу потужністю: 
Біогаз – 120 тис. м³/добу;

Електроенергія – 10 МВт;
Теплова енергія - 10 МВт.

Буде створено 30 робочих місць.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з кількісними та якісними 

показниками, які планується досягти 

4. Підвищення рівня 

енергоефективності 

району

5. Екологічна безпека 

навколишнього 

середовища

Впровадження енергозберігаючих заходів в соціальній сфері:

- реконструкція котельні Копіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст.;

- реконструкція газової котельні із встановленням котлів на альтернативних видах палива у Клебанському

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст.;

- виведення з підвальних приміщень котелень в Одайському та Дранському закладах загальної середньої освіти 

І-ІІ ст.;

- капітальний ремонт даху та утеплення фасаду в Тульчинському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. 

№1;

- ремонт системи опалення Тульчинської дитячо-юнацької спортивної школи;

- завершення капітального ремонту з утепленням поліклінічного та пологового відділень центральної районної 

лікарні та адміністративної будівлі комунальної установи «Тульчинський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги»

Будівництво другої черги проекту «Реконструкція з розширенням існуючого полігону твердих побутових 

відходів у м. Тульчин».

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та формування системного підходу до роздільного збору твердих побутових 

відходів.

Завершення реконструкції ставу з його екологічним поліпшенням в с. Михайлівка.

Продовження реконструкції каналізаційно-насосної станції та каналізаційної мережі в м. Тульчині.

Реконструкція аміачно-холодильної установки Тульчинською філією ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ».



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з кількісними та якісними 

показниками, які планується досягти 

6. Реформування 

галузі освіти 

7. Реформування 

галузі охорони 

здоров‘я

Формування  ефективної мережі навчальних закладів, що забезпечують належну якість освіти:

- утворення освітнього округу, опорної школи та її філій на базі Кирнасівського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ст.; 

- сприяння утворенню освітніх округів та опорних шкіл в Тульчинській і  Шпиківській об’єднаних територіальних 

громадах;

- відкриття закладу дошкільної освіти в с. Тарасівка;

- створення Михайлівського навчально-виховного комплексу «Заклад дошкільної та загальної освіти І-ІІ ст.»;

- створення передумов для здобуття початкової та базової середньої освіти за програмами дванадцятирічної повної 

загальної середньої освіти.

Проведення реорганізації:

- Тульчинської центральної районної лікарні в окружну багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування ІІ рівня, як 

центру Південного госпітального округу Вінницької області; 

- комунальної установи «Тульчинський районний центр первинної медико-санітрної допомоги» у комунальне 

некомерційне підприємство.

Проведення: 

- капітального ремонту Холодівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

- реконструкції з частковим переплануванням внутрішніх приміщень поліклініки та пологового відділень 

Тульчинської центральної районної лікарні.



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Стратегічні цілі  

на 2018 рік

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з кількісними 

та якісними показниками, які планується досягти 

8. Розвиток культурно-

туристичної галузі

9.Збереження і розвиток мережі 

закладів фізичної культури 

району та організація її 

матеріально-технічного 

забезпечення

10. Впровадження електронного 

урядування

Активне сприяння  щорічним мистецьким проектам, зокрема щодо підготовки та проведення 

Міжнародного фестивалю оперної музики «Opera Fest Tulchin».

Удосконалення і розширення форм культурно-освітніх проектів районного значення.

Розробка та впровадження туристичних маршрутів місцевого та регіонального значення.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сучасного 

багатофункціонального спортивного майданчика на території стадіону  смт. Кирнасівка та 

внутрішньої вбиральні центрального міського стадіону “Колос”. 

Реалізація районної програми інформатизації «Електронна Тульчинщина» на 2017-2019 роки.



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Рішенням 16 сесії 7 скликання районної ради прийнято районну Програму 
інформатизації Електронна Тульчинщина” на 2017-2019 роки на загальну 
суму 4,8 млн.грн. В 2018 році передбачені кошти на модернізацію офіційного 
сайта з метою забезпечення вільного доступу до інформації про діяльність 
райдержадміністрації, забезпечення гласності та відкритості діяльності, 
поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами 
конституційного права на участь в управління державними справами. 


