
 

Шановний Валеріє Вікторовичу!  

Володимиру Володимировичу! 

Шановні члени колегії та присутні! 
 

 Сьогодні ми зібралися у цій залі, щоб спільно підвести підсумки 

року, що минув та озвучити завдання на 2018 рік. 

  Звіт про проведену роботу пропоную розглянути через призму 

розробленої районною державною адміністрацією карти пріоритетів і 

цілей. 

  Основною метою діяльності Тульчинської районної державної 

адміністрації є забезпечення: 

- реалізації державної політики на території району, його соціально-

економічного та культурного розвитку; 

- надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

В структуру районної державної адміністрації входять: апарат та 11 

структурних підрозділів.  

 Протягом 2017 року районна державна адміністрація спільно із 

місцевими та територіальними органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування проводили цілеспрямовану роботу щодо 

виконання стратегії регіонального розвитку Тульчинського району на 

період до 2020 року, а також програми економічного і соціального 

розвитку у 2017 році.  

 Було визначено, базуючись на обласних пріоритетах, 6-ть основних 

стратегічних цілей, на виконання яких районна державна адміністрація 

сконцентрувала у 2017 році свою діяльність. 

 

 Перше - це забезпечення життєдіяльності населення. 

В цьому напрямку робота була спрямована на ефективну реалізацію 

державної політики з питань оборонної діяльності, дотримання законності, 

правопорядку, виконання заходів з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій.  

 Хочу зазначити, що завдяки спільним зусиллям влади та 

військового комісаріату у 2017 році нам вдалося на 110 % виконати 

військовий призов на строкову службу  (це 3 показник в області) та 

укласти 61 контракт, при плані 58. Нажаль ми уже в І кварталі 2018 року 

недовиконуємо планового завдання, а цього допустити ніяк не можна.  

На фінансування заходів районної програми військово-

патріотичного виховання  з районного бюджету було виділено 102 тис. 

грн. 

 В районі сформовано роту охорони та два загони територіальної 

оборони. Проведено розрахунок матеріального забезпечення. Приведено 

до належного стану місця зберігання стрілецької зброї, визначено місця 



прийому особового складу і пункти прийому техніки для підрозділів 

територіальної оборони та зберігання їх майна, визначено та погоджено 

місце бойового злагодження підрозділів, проведено заходи для 

забезпечення постійної готовності пункту управління територіальної 

оборони району та підтримки засобів зв’язку  у працездатному стані. 

Крім того, велика увага приділялась інвентаризації та приведенню до 

відповідних вимог захисних споруд та укритів. 

 Район брав участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з 

територіальної оборони, які допомогли набути навичок з практичного 

виконання завдань, організації взаємодії всіх сил та їх готовності в 

«особливий період». Окрім того, проведено перевірку спеціалізованих 

служб району на придатність до ліквідації надзвичайних ситуацій.  

 21 вересня 2017 року в районі сталася надзвичайна ситуація. 

Внаслідок сильного граду було пошкоджено дахи будівель соціальної 

сфери та приватного сектору в селах Крищинці, Холодівка, Клебань.  

Загальна сума збитків склала 2 млн 880 тис. грн. На ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації було виділено 350 тис. грн з обласного бюджету, 

270 тис. грн - з районного бюджету, 450 тис. грн – виділили місцеві 

бюджети. Крім того, видано 190 листів шиферу з районного матеріального 

резерву. Спільними зусиллями ситуацію було врегульовано до настання 

холодів. 

Район одним із перших взяв участь ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в Калинівському районі. Приватним виробничим підприємством 

«Будівельник» виконано будівельних робіт по заміні 218 віконних блоків 

на суму 548,5 тис. грн.  

 Правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування вживались заходи щодо профілактики та протидії 

злочинності. В результаті проведеної роботи рівень злочинності зменшено 

на 11,7 %.. На 20 % збільшилась кількість розкритих злочинів . В 2017 році 

на підтримку правоохоронних органів з районного та місцевих бюджетів 

виділено 184,тис грн. Це дало можливість долучитись по позитивного 

обласного показника - першого місця по Україні за результатами роботи 

правоохоронних органів з протидії злочинності. 

 

 2. Зростання конкурентоспроможності економіки. 

В реальному секторі економіки по основних показниках район 

стабільно демонструє позитивну динаміку. 

 

 Так, в промисловості за рахунок потужної роботи ТОВ «ФУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», реалізовано промислової продукції на суму 5 

 

 млрд. 424 млн. грн, що на 36,7 % більше минулорічного показника. Перше 

місце серед районів Вінницької області. 



 В сільському господарстві за попередніми даними, виробництво 

валової сільськогосподарської продукції складає 1 млрд. 742 млн. грн, ) – 

це друге місце в області. Питома вага району у загальному виробництві 

сільгосппродукції становить 13,1%. 

 Всіма категоріями господарств зібрано урожай зернових на площі 

більше 33 тис га. Погодні умови в нашому районі негативно вплинули на 

показники. При середній урожайності 53,8 ц/га намолочено 177 тис 800 

тонн зерна. Крім того, на площі 21,1 тис га зібрано урожай технічних 

культур, при середній урожайності цукрового буряку- 414 ц/га, соняшнику 

– 25,9 ц/га, ріпаку – 32,3 ц/га. 

 Закладено основу під урожай 2018 року – посіяно понад 14 тис. га 

озимих культур.  

У звітному періоді в галузі тваринництва знайшла своє продовження 

тенденція щодо зменшення поголів’я великої рогатої худоби. Її 

розведенням займається 6 господарств району, в яких утримується 1 тис. 

25 голів, з них 80 % - зосереджено в ТОВ «АК «Зелена долина» та ПАТ 

«Дружба –ВМ». На 15 голів зменшилось поголів’я корів . Проте, на 377 

збільшилось поголів’я свиней  та в 2 рази - поголів’я птиці . Саме завдяки 

інтенсивному розвитку птахівництва ВП «Птахофабрика «Вінницький 

бройлер» район займає 2 місце по виробництву м’яса, його у 2017 році 

вироблено 142,7 тис. тонн.  

 Жителям району забезпечено вчасно і в повному обсязі виплату 

орендної плати за використання земельних та майнових паїв. Укладено 19 

тис 341 договір оренди земельних часток загальною площею 42 тис 652 га. 

Середній розмір земельного паю становить 2,2 га. Нараховано і виплочено 

78,8 млн. грн орендної плати за оренду земельних паїв, що майже на 35 

млн. грн більше проти минулого року.  

 На умовах оренди орні землі запасу та резервного фонду району 

використовувались на площі 27 тис гектарів. Сума нарахованої орендної 

плати склала 3 млн 934 тис. грн, або на 414 тис. грн більше, ніж у 2016 

році. В перерахунку на 1 гектар це складає 1 тис. 381 грн, що на 125 грн. 

більше попереднього.  

 Відбуваються процеси формування сучасної інфраструктури 

споживчого ринку, підвищення якості торговельного обслуговування 

населення. Так, на 27,9 % збільшився обсяг роздрібного товарообороту і 

становить 198 млн. грн. (3 позиція в області).  

 Залишається стабільно позитивним баланс зовнішньої торгівлі. 

Підприємствами району за 11 місяців 2017 року експортовано продукції на 

суму 43,4 млн. дол. США, що майже в 2 рази більше, ніж у відповідному 

періоді минулого року. (2 місце в області).  

 

Важливу роль в економіці району відіграє мале і середнє 

підприємництво. В цій сфері працює 2 тис. 700 суб’єктів господарювання 



та зайнято 41 % від загальної кількості працюючих.  У 2017 році 

зареєстровано 354 суб’єктів підприємницької діяльності, що на  45,7 % 

більше попереднього року, в тому числі:  332 фізичні особи - підприємці 

та 22 юридичні особи. Суб’єкти малого та середнього бізнесу забезпечили 

надходження до місцевого бюджету в сумі більше 79 млн. грн, що на 34 % 

більше проти 2016 року. Питома вага надходжень від їх діяльності  

становить 43,3 % в загальних надходженнях.  

 Значна увага в звітному періоді приділялась виконанню завдань 

щодо надання якісних адміністративних послуг та збільшенню їх переліку 

з 84 до 131. Надано 12 тис. 170 послуг, що на 27,0 % більше 

минулорічного. Для забезпечення ефективної роботи Центру з районного 

бюджету профінансовано 152 тис. грн.  В свою чергу збільшились і доходи 

місцевих бюджетів на 665,5 тис. грн від надання послуг. 
  
 Вищеперераховані досягнення в реальному секторі економіки та 

впровадження реформ бюджетної децентралізації забезпечили збільшення 

доходів бюджетів усіх рівнів.  

До загального та спеціального фондів Зведеного бюджету разом з 

об’єднаними територіальними громадами надійшло 672,3 млн. грн, що на 

65,7% більше, ніж у 2016 році, в тому числі:  

- до районного бюджету надійшло 513,8 млн. грн; 

- до бюджетів двох об’єднаних територіальних громад – 158,5 

млн.грн.  

До загального фонду власних надходжень поступило 157,3 млн. грн, що на 

49,3 % більше. Забезпечено виконання всіх місцевих бюджетів.  

 Завдяки отриманому фінансовому ресурсу ми змогли 

профінансувати видатки в сумі 623,0 млн. грн, з яких 83,6 % - це кошти, на 

фінансування соціально-культурної сфери, зокрема, освіту 

профінансовано на 181,8 млн. грн, на охорону здоров’я на 57,1 млн. грн., 

на соціальний захист – 266,5 млн. грн., на культуру – 12,7 млн. грн., на 

фізичну культуру і спорт – 2,6 млн. грн.  

 

 З метою економії бюджетних коштів всі структурні підрозділи 

райдержадміністрації, бюджетні установи, які фінансуються з районного 

бюджету працювали через систему Прозоро. В 2017 році проведено 368 

електронних торгів, з них 329 - допорогових. Всього економія коштів 

становить 3,6 млн. грн, з яких 45 %, або 1,6 млн. грн – економія від 

допорогових закупівель. 

 

 Спостерігається позитивна динаміка підвищення з року в рік рівня 

середньомісячної заробітної плати працівників. У ІІІ кварталі 2017 року 

вона зросла на 50,8 % у порівнянні з відповідним періодом 2016 року і 

становила 6 тис. 104 гривні. (Це 6 рядок в обласному показнику).   



Заборгованість по заробітній платі на економічно-активних 

підприємствах відсутня. Проте, залишається борг по її виплаті на 

підприємстві-банкруті ВАТ “Тульчинський хлібокомбінат” в сумі 230,4 тис. 

грн 

На жаль, через інфляційні процеси рівень заробітної плати по 

району не забезпечує реальне зростання рівня життя населення. 

 

 В районі проводиться системна робота щодо детінізації трудових 

відносин. Внаслідок проведеної роботи районними робочими групами 

легалізовано 319 робочих місць та 107 суб’єктів підприємницької 

діяльності підвищили рівень заробітної плати працюючим. В результаті, 

до бюджету додатково надійшло 218 тис. грн податку з доходів фізичних 

осіб, 266 тис. грн єдиного соціального внеску, 47,5 тис. грн єдиного 

податку.  

 В минулому році на зареєстрованому ринку праці перебувало 2 тис. 

311 безробітних, що на 10 % менше, ніж в попередньому році, з них 202 - 

учасники АТО. За вказаний період працевлаштовано 858 осіб, що на 18,8 

% більше до минулого року.  

 З метою здійснення послідовної політики енергозбереження, 

скорочення споживання природного газу нами здійснювались відповідні 

заходи, а саме:  

 - побудовано модульний опалювальний пункт в Юрківському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст.; 

 - проводились роботи по капітальному ремонту з утепленням будівлі 

поліклінічного та пологового відділень центральної районної лікарні; 

 - проведено капітальний ремонт з утепленням фасаду та заміною даху 

адміністративної будівлі центру первинної медико-санітарної допомоги;  

 - відремонтовано дах Шуро-Копіївської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини; 

 - проведено капітальний ремонт Василівського сільського клубу.   

Скажу відверто, район до останнього об’єкта не долучався, роботи 

виконані птахофабрикою. За що ми їм дуже вдячні.  

У багатьох закладах соціальної сфери замінено віконні і дверні блоки 

та проведено ремонт систем опалення на суму 922,7 тис. грн. В цілому, на 

заходи з енергозбереження використано 6 млн 380 тис. грн.  Крім того, 

жителі району на утеплення будинків та інші енергозберігаючі заходи 

отримали 1 млн. 868 тис. грн, так званих «теплих кредитів». 

 

 

 Одним із пріоритетів економічного і соціального розвитку є 

питання залучення інвестиційних ресурсів, подальше формування 

позитивного інвестиційного іміджу району. Підприємствами та 

організаціями різних форм власності за рахунок усіх джерел фінансування 



освоєно 215,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що в 2,5 рази більше,ніж в 

2016 році.  

 В реальному секторі економіки реалізовано слідуючі інвестиційні 

проекти:  

- ТОВ «Діана» реконструйовано частину приміщень будівлі 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» в с. Маяки реконструйовано 

існуючий склад зерна з будівництвом двох силосів та побудовано склад 

для зберігання зерна загальним об’ємом, відповідно, 13 тис. куб. м. та 26 

тис. куб. м. 

Впроваджуються інвестиційні проекти у сфері малого 

підприємництва:  

- фізичною особою-підприємцем Стаховим О.В. встановлено лінію 

по виробництву масла та 16 видів сирів; 

 - фізичною особою-підприємцем Деркачем І.Ю. побудувано 

спортивно- розважальний комплекс «Ігроленд».  

 

 Хочеться відмітити, що в 2017 році район отримав значну 

фінансову підтримку від держави на реалізацію інвестиційних проектів 

соціального спрямування в обсязі 11 млн 156 тис. грн., що в 2,5 рази 

більше, ніж за попередній період, у тому числі: 

- з державного фонду регіонального розвитку ми отримали 500,0 

тис. грн; 

- і субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 млн 525 тис. грн.  

Окрім того в район зайшла субвенція з державного бюджету на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі       

5 млн 131 тис. грн. 

 

 

Значна увага у звітному періоді приділялась екологічній безпеці 

навколишнього середовища.  

З цією метою нами проведено інвентаризацію водних об’єктів, 

гідроспоруд та хвойних насаджень  

 В минулому році завершено І чергу проекту «Реконструкція ставу з 

його екологічним поліпшенням» у с. Михайлівка.  

З метою зменшення негативного впливу на довкілля:  

  - проводилась реконструкція каналізаційно-насосної системи у 

м.Тульчин, освоєно 2,9 млн грн, з яких 2,3 млн грн – кошти обласного 

фонду охорони природного навколишнього середовища та 623 тис грн  - 

кошти Тульчинської ОТГ; 



 - Тульчинською філією ДП «Укрветсанзавод», яка займається  

виробництвом м’ясо-кісткового борошна та надає послуги по утилізації 

сировини тваринного походження придбано 2 технологічних котли та 

отримано спецавтомобіль для перевезення відходів тваринного 

походження вартістю 1 млн. 250 тис. грн.  

 

 Одним із стратегічних напрямків екологічної безпеки є питання 

поводження з твердими побутовими відходами. При співпраці з 

швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні» (DesPro) відкрито полігон твердих побутових відходів.  Він 

забезпечить приймання та знешкодження побутового сміття від населення 

м. Тульчина, с. Суворовського і Кинашівської територіальної громади на 

основі міжмуніципального співробітництва та, в подальшому, із інших 

населених пунктів. Також для ущільнення відходів на полігоні ТПВ за 

рахунок коштів DesPro придбано бульдозер вартістю 1,6 млн грн.  

 З 1 січня 2018 року в Україні діє заборона на захоронення 

несортованого сміття, тому і впроваджуються ініціативи роздільного збору 

відходів. Наразі побудовано 49 майданчиків, на яких встановлено 147 

контейнерів для роздільного збирання ТПВ.  

Велика увага в районі приділялась розвитку соціальної сфери. 

 Одним із основних пріоритетів в роботі районної державної 

адміністрації та районної ради є забезпечення якісних послуг у сфері 

охорони здоров’я. В минулому році на заклади охорони здоров’я 

направлено 9,9 млн. грн., з яких 4,5 млн грн – це субвенція з державного 

бюджету, 4,4 млн. грн – кошти районного бюджету. Кошти використано 

на ремонти та придбання медичного обладнання.  За останні 2 роки ми 

придбали два найсучасніших діагностичних апарати – цифровий рентген-

апарат та мамограф. До речі, зараз ведуться серйозні напрацювання щодо 

встановлення в ЦРЛ нового комп’ютерного томографу приватним 

підприємством «Медіскам». Детально зупинятись на роботі, яка проведена 

і що потрібно робити в галузі охорони здоров’я я не буду, оскільки про це 

будуть вести мову головні лікарі в другому питанні порядку денного.  
 
 У 2017 році було забезпечено стабільний розвиток освіти. В районі 

функціонує 29 закладів дошкільної освіти, у яких  виховується 1 тис. 767 

дітей, що складає 92,2 % дітей віком від 3 до 6 років.  

Освітні потреби дітей шкільного віку задовольняють 34 заклади 

загальної середньої освіти, в яких навчається 4818 учнів та 2 навчально-

виховні заклади  обласного підпорядкування. 

Цілеспрямована та системна робота учителів району дозволила 

отримати певні результати на обласному рівні. Так, у 2017 році найкращий 

результат, 4 місце в області, за підсумками ЗНО показали випускники 

Тульчинського закладу загальної середньої освіти №2. А випускник 11 



класу навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи № 3- 

гімназії Касьянюк Сергій один серед 8 учнів шкіл Вінниччини отримав 

найвищий бал з хімії. 17 учнів стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад.  

Нами забезпечено 100 % підвіз дітей до 10 навчальних закладів. 

Придбано шкільний автобус на суму 1 млн. 680 тис. грн, з яких 1 млн 139 - 

державні кошти, 541 тис грн. - кошти Тульчинської міської ради.  
Усі учні 1-4 класів та учні пільгових категорій забезпечені 

безкоштовним харчуванням. 
На ремонти та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти 

використано 10,4 млн. грн   

 За рахунок субвенції з державного бюджету придбано три навчально 

- комп'ютерних комплекси для Журавлівського, Богданівського та 

Крищинецького закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на суму 

173 тис. грн. 

 

 Державну політику у сфері культури реалізують 79 закладів 

культури. На проведення ремонтних робіт та зміцнення їх матеріально-

технічної бази в 2017 році освоєно 2,0 млн. грн, 1,5 млн. грн використано 

на благоустрій прилеглих територій. 

 Працівниками закладів культури було підготовлено та проведено 

більше 3 тис масових заходів, серед яких, перш за все слід відмітити 

заходи, які відбувалися в рамках святкування 140-річчя від дня 

народження автора відомого у всьому світі «Щедрика» Миколи 

Леонтовича.  

 

 Найяскравішою подією 2017 року був, ініційований обласною 

державною адміністрацією та підтриманий «Миронівським 

хлібопродуктом», Міжнародний оперний фестиваль «Opera Fest Tulchin», 

який за своєю креативністю визнаний найкращим в Україні. Кількість 

відвідувачів та учасників фестивалю склала понад 15 тис. осіб.  

 

 Що стосується спортивного життя району то слід зауважити, що 

наявна спортивна база дає можливість на належному рівні проводити 

фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу, прийом обласних та 

всеукраїнських змагань з різних видів спорту.  

В минулому році проведено 83 спортивно-масових заходи, на які 

використано 90 тис. бюджетних коштів та 280 тис. спонсорських, 556 тис. 

грн було використано на зміцнення матеріально-технічної бази, зокрема:  

-  встановлено сектор пластикових сидінь на центральному міському 

стадіоні “Колос” на загальну суму 199 тис. грн; 

- відремонтовано роздягальні та трибуни стадіону смт. Кирнасівки - на 

43 тис. грн; 



- придбано сучасного спортінвентарю та екіпіровки - на 152 тис. грн; 

- впорядковано 36 площинних спортивних споруд району - на 82 тис. 

грн. 

Важливим пріоритетом діяльності влади є забезпечення соціального 

захисту громадян. Протягом 2017 року виплачено 264 млн. грн житлових 

субсидій, державних допомог, пільг та компенсацій пільговим категоріям 

громадян, в тому числі учасникам антитерористичної операції та  

внутрішньо-переміщеним особам.  

 Житловими субсидіями користуються 15 тис 894 сім’ї, яким 

призначено субсидій на суму 140,5 млн. грн, а більше 6 тисячам  

одержувачам житлових субсидій виплачено готівкою частину 

невикористаної субсидії на суму 4 млн. 265 тис. грн. 

 Особлива увага приділяється військовослужбовцям, що брали участь в 

антитерористичній операції, їх у нас 497 чоловік: 

- 2 учасникам АТО, які отримали поранення або захворювання надана 

одноразова грошова допомога по 20,0 тис грн; 

- 1 учаснику АТО, який отримав інвалідність внаслідок поранення, 

виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 217,5 тис.грн; 

-13 учасників антитерористичної операції пройшли професійну 

адаптацію на загальну суму 49,0 тис. грн; 

 - Атовцям виділено: 461 земельну ділянку площею 778 га для ведення 

особистого селянського господарства, 55 ділянок площею 13 га - під 

будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських 

будівель і споруд, 3 ділянки  - для ведення садівництва.  

 Вживались заходи щодо забезпечення оздоровлення пільгових 

категорій в санаторно-курортних закладах.  

 

Протягом 2017 року оздоровлено: 

- 22 ветерани війни та осіб з інвалідністю; 

- 23 учасника антитерористичної операції; 

- 94 ліквідатори та постраждалих від Чорнобильської катастрофи І 

категорії; 

- 130 дітей учасників АТО. 

 

 В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних забезпечень. 

На обліку перебуває 18 тис 150 пенсіонерів. Середній розмір пенсії 

становив 1975 грн, що на 435 грн. більше, ніж у 2016 році. 

 

 Одним із пріоритетів в роботі органів влади є охорона дитинства, 

зокрема, організація оздоровлення і відпочинку дітей, попередження і 

подолання дитячої бездоглядності і безпритульності. Нами оздоровлено 1 

тис. 67 дітей, з них із числа пільгових категорій - 934 дитини. Фінансове 

забезпечення літньої оздоровчої кампанії склало 1 млн 60 тис. грн.  



На первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування перебуває 103 дитини, з яких 91 дитина 

забезпечена альтернативними формами сімейного виховання.   
 

 6. Основними напрямками, спрямованими на розвиток місцевого 

самоврядування, децентралізації влади та міжбюджетних відносин, є 

розвиток інфраструктури територіальних громад.  

В результаті бюджетної децентралізації підвищився їх рівень 

самодостатності і соціального розвитку. 

 На капітальний та поточний ремонти, експлуатаційне утримання 

доріг комунальної власності з місцевих бюджетів використано 19 млн 121 

тис грн,  що на 44,2 % більше порівняно з 2016 роком. На ремонт доріг 

державного значення співфінансування сільських рад та Тульчинської 

ОТГ склало 2 млн 353 тис. грн. 

 За рахунок коштів державного та районного бюджетів проведено 

реконструкцію огорожі та благоустрій прилеглої території Тульчинської 

центральної районної лікарні.  

 В 10 населених пунктах району проведено роботи з вуличного 

освітлення. Виконано робіт з будівництва, ремонту та модернізації ліній 

електропередач протяжністю 59,11 км. З різних джерел фінансування 

освоєно 2 млн 364 тис. грн  

 

Вирішенню соціально-економічних проблем населених пунктів 

району сприяло залучення інвестицій шляхом участі територіальних 

громад в грантових програмах.  

 8 громад району отримали перемогу в 14 обласному Конкурсі, з них 

3 проекти - екологічного спрямування. Додатково залучено 974 тис. грн. 

коштів обласного бюджету. 

Також 6 бізнес-планів, які написані нашими земляками стали 

переможцями у конкурсі мікрогрантових проектів “Село. Кроки до 

розвитку”,  який реалізовувався ПАТ «Миронівський хлібопродукт» за 

підтримки обласної державної адміністрації.  

 Зміни до бюджетного кодексу  стали підґрунтям для стимулювання 

громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм 

переходу бюджетів об’єднаних громад  на прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом.  

Всього отримано 5 млн. 131 тис. грн субвенції з державного бюджету 

об’єднаним територіальним громадам, з яких  - 3 млн. 847 тис грн 

отримала Тульчинська ОТГ та 1 млн. 284 тис грн -Шпиківська ОТГ.  

 

Поряд із певними досягненнями, в районі залишається ряд 

проблем, що потребують свого вирішення.  

 Зупинюсь на основних:  



Перш за все - це незадовільний стан дорожнього покриття 

автомобільних доріг. Не зважаючи на те, що за останні 2 роки на ремонти 

та експлуатаційне утримання доріг комунальної власності використано 

понад 32 млн. грн, дорожня інфраструктура потребує значно більшого 

фінансування та поліпшення якості ремонтних робіт; 

Друге – уже в цьому році ми зіткнулися з проблемою фінансування 

освітньої галузі.  Існуюча мережа, особливо шкільних навчальних 

закладів, не відповідає нашим фінансовим можливостям  і  негативно 

впливає на якість освіти; 

Третє – залишається високий рівень енергозатратності в закладах 

соціальної сфери, оскільки більшість будівель, інженерних, електричних, 

теплових систем у закладах бюджетної сфери технічно застарілі; 

 Четверте і дуже важливе стосується недостатнього кадрового 

забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня, особливо в 

сільській місцевості. Дана проблема існує у зв’язку з тим, що у молодих 

фахівців відсутня мотивація працювати на селі через відсутність належних 

побутових умов для них. 

 Що стосується пріоритетних напрямків роботи у 2018 році, 
то вони, як і в минулому році, будуть спрямовані на покращення рівня 

життя жителів району, забезпечення їх економічних та соціальних гарантій 

та безпеки життєдіяльності. Зокрема: по першому пріоритету 

- визначення конкретних завдань щодо зберігання, резервів 

індивідуального та колективного захисту, матеріальних резервів для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- завершення створення непорушних запасів речового майна для 

загонів територіальної оборони та роти охорони, з подальшим їх 

реформуванням в батальйон територіальної оборони, придбання засобів 

сучасного зв’язку, утримання в належному стані кімнат зберігання 

стрілецької зброї, пункту управління територіальної оборони. 

  - проведення постійної профілактично-просвітницької роботи серед 

населення району з питань цивільного захисту та протидії диверсійним 

загрозам; 

- вжиття відповідних скоординованих заходів усіма правоохоронними 

органами, органами державної влади і місцевого самоврядування щодо 

протидії злочинності в районі; 

- удосконалення системи військово-патріотичного виховання молоді; 

- виконання плану поставок контрактників та осіб строкової служби. 

 

 Другий напрямок : Зростання конкурентноспроможності та 

залучення інвестицій 

 

 Нами очікується зростання основних показників економічного розвитку 

шляхом: 



- збільшення обсягу виробництва промислової та сільськогосподарської 

продукції; 

- підтримки розвитку підприємницької діяльності;  

- збільшення обсягу роздрібної торгівлі, експорту товарів та інших 

показників. 
 

 Щодо реалізації конкретних інвестиційних проектів, то вони 

знаходяться в площині:  

- будівництва відокремленим підрозділом «Птахофабрика «інницький 

бройлер» 3-х бригад з вирощування курчат-бройлерів на територіях 

Михайлівської, Заозерненської та Білоусівської сільських рад та 

 біогазового комплексу на території Заозерненської сільської ради;  

також планується будівництво ТОВ «САНВІН-4» сонячної 

електростанції у с. Петрашівка; 

продовження будівництва комплексу відпочинку «Villa Park» у с. 

Нестерварка та введення в експлуатацію 90-то квартирного житлового 

будинку по вул. Свідницького в м. Тульчині 

 

 Задля підвищення рівня енергоефективності району 

впроваджуватимуться енергозберігаючі заходи в соціальній сфері: 

- буде проведено реконструкцію котельні на твердому паливі 

Копіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. та  

газової котельні із встановленням котлів на альтернативних видах 

палива у Клебанському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. ; 

- планується виведення з підвальних приміщень котелень в Одайській 

та Дранській школах;  

- проведення ремонту системи опалення Тульчинської дитячо-юнацької 

спортивної школи;  

- здійснення капітального ремонту даху та утеплення фасаду в 

Тульчинському закладі загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. № 1; 

- завершення капітального ремонту з утепленням поліклінічного та 

пологового відділень центральної районної лікарні та 

адміністративної будівлі Центру первинної медико-санітарної 

допомоги. 
 

       Для забезпечення екологічної безпеки навколишнього 

середовища: 
 

- буде розпочато будівництво другої черги проекту «Реконструкція з 

розширенням існуючого полігону твердих побутових відходів у м. 

Тульчин»; 

- на постійному контролі перебуватиме питання ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ та формування системного підходу до роздільного 

збору твердих побутових відходів; 



- завершиться реалізації проекту: «Реконструкція ставу з його 

екологічним поліпшенням в с. Михайлівка»; 

- будуть продовжені роботи по реконструкції каналізаційно-насосної 

станції та каналізаційної мережі в м. Тульчині;  

- буде проведено реконструкцію очистки двох біологічних ставків від 

мулу очисних споруд каналізації КП «Тульчинводоканал»; 

- Тульчинською філією ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» буде проведено 

реконструкцію аміачно-холодильної установки. 

 

 В соціальній сфері, зокрема, в галузі освіти буде вестись конкретна 

робота по формуванню ефективної мережі навчальних закладів, що 

забезпечать належну якість освіти: 

- всебічно вивчається питання утворення освітнього округу на базі 

Кирнасівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. як опорної 

школи та надаватиметься дієве сприяння утворенню освітніх округів та 

опорних шкіл в Тульчинській і  Шпиківській об’єднаних територіальних 

громадах; 

- планується відкриття закладу дошкільної освіти в с. Тарасівка та 

початок робіт по створенню Михайлівського навчально-виховного 

комплексу «Заклад дошкільної та загальної освіти І-ІІ ст.». 
 

 В галузі охорони здоров‘я передбачається: 

    Проведення реорганізації: 

- Тульчинської центральної районної лікарні в окружну 

багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування ІІ рівня;  

- 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. 

 Будуть впроваджуватися заходи щодо розвитку культурно-

туристичної галузі, що передбачає: 

- активне сприяння  щорічним мистецьким проектам, зокрема, 

підготовки та проведення Міжнародного фестивалю оперної музики 

«Opera Fest Tulchin», фестивалю народної творчості «Кроковеє 

колесо» ім. Кості Широцького в с.Білоусівка, фестивалю української 

пісні «Від Поділля до Карпат» в м.Тульчин; 



- реалізації Тульчинською об’єднаною громадою проекту «Леонтович. 

Арт Квартал» в рамках проекту Міністерства культури України «Малі 

міста-великі враження». 
  

Буде проводитись робота зі збереження і розвитку мережі закладів 

фізичної культури та її матеріально-технічного забезпечення, а саме: 

-  виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

сучасного багатофункціонального спортивного майданчика на 

території стадіону  смт. Кирнасівка; 

- внутрішньої вбиральні центрального міського стадіону “Колос”.  

В 2018 році особлива увага буде приділена: 

- соціальному захисту населення, в тому числі учасникам АТО; 

- удосконаленню надання адміністративних послуг; 

- розвитку інфраструктури територіальних громад; 

- всебічне сприяння подальшому об’єднанню територіальних громад. 
 

Також будуть здійснюватись заходи щодо упровадження технологій 

електронного урядування. 
 

Шановні колеги! Дорогі земляки! 

Наша держава знаходиться в процесі дуже важливих реформ, 

ускладнених зовнішнім збройним конфліктом та іншими міжнародними 

чинниками. Тульчинський район, як вагома складова Вінниччини, відчуває 

всі позитивні та негативні наслідки цього складного, болісного, але 

безумовно перспективного процесу змін українського суспільства. 

Ми тримаємо руку на пульсі громадських настроїв, робимо все 

можливе у соціальній та економічній сферах, відчуваємо зростаючий 

потенціал місцевого самоврядування. 

Переконаний, що разом, конструктивно і зважено, послідовно і 

прагматично ми здатні успішно виконати всі завдання, озвучені в 

заключній частині мого громадського звіту. 

І хай всемогутній Господь допоможе нам досягти омріяної мети – 

добробуту всіх громадян! 

Слава Україні! 


