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Звіт про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2017 

рік та пріоритети і цілі Тиврівської районної державної 

адміністрації на 2018 рік. 
Метою діяльності районної державної адміністрації є реалізації державної 

політики на території  району, забезпечення - соціально-економічного та 

культурного розвитку  району,  надання доступних і якісних адміністративних 

послуг.  

 З метою  забезпечення ефективної роботи Тиврівської районної державної 

адміністрації упорядковано структуру апарату та структурні підрозділи 

райдержадміністрації.  

Керівництво райдержадміністрацією, на сьогодні, здійснюють голова, 

заступник голови та керівник апарату.  

До складу апарату райдержадміністрації входять - 5 відділів, 1 сектор та 2 

головні спеціалісти. 

Також, до складу райдержадміністрації входять 11 структурних 

підрозділів, з них  4 управління,  4 відділи, 2 сектори та  служба у справах дітей. 

В 2017 році робота райдержадміністрації була спрямована на виконання 

ряду завдань та заходів в економічній, соціально-гуманітарній сферах, у сфері 

природокористування та безпеки життєдіяльності людини і розвитку 

громадянського суспільства. 

Цілі Карти пріоритетів відповідають основним цілям збалансованого 

регіонального розвитку на період до 2020 року. 

Для забезпечення безпеки життєдіяльності населення району  протягом 

2017 року проведено 11 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, де було розглянуто 30 питань, одне з яких  

направлених на ліквідацію надзвичайної ситуації, 8 – на  виконання заходів з 

попередження надзвичайних ситуацій.  

82 особи керівного складу цивільного захисту підприємств, установ, 

організацій району пройшли навчання з підготовки щодо дій населення у випадку 

надзвичайних ситуацій.  

 В 2017 році з районного бюджету профінансовано виконання заходів 

районних програм в сфері безпеки життєдіяльності населення району в сумі 

560,0 тис.грн.  

 Крім того в минулому році на підрозділи оперативно-рятувальної 

служби району із міського, селищних та сільських бюджетів виділено 676,4 

тис.грн.  

 За рахунок даних коштів придбано апарати захисту органів дихання – 

8 шт, захисні панорамні маски – 27 шт, пересувну електростанцію, пожежні каски, 

паливно – мастильні матеріали, проведено ремонт будівлі пожежного депо.  

 Слід також відмітити допомогу яка надана Гніванською міською ОТГ 

спільно з польськими побратимами  це  9 костюмів пожежного типу «ЛІГА», 9 

касок, поясів та інше спеціальне обладнання для пожежної частини м. Гнівань.  

 Також, в 2017 році створено першу в районі, і одну із небагатьох на 

теренах держави добровільну волонтерську пожежну команду в с.Строїнці. А 

також розпочато формування Новоміської сільської пожежної команди.  
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 Все це дає змогу покращити виконання заходів з ліквідації 

надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення.  

Для запобігання виникнення надзвичайної ситуації з районного бюджету 

надано субвенцію Яришівській  сільській раді на утилізацію небезпечних відходів 

у вигляді непридатних люмінесцентних ламп  в сумі 25 тис. грн.  

Для проведення робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, з 

районного бюджету було виділено 50 тис.грн. Калинівській райдержадміністрації. 

А також надано допомогу у відновленні зруйнованого житлового будинку в 

с.Павлівка. 

Варто зазначити, що одним із пріоритетних завдань району щодо 

забезпечення безпеки держави є  проведення мобілізації. У 2017 році забезпечено 

100% виконання плану осіннього призову на строкову службу. План 

комплектування військовослужбовців на службу за контрактом  виконано на 88%. 

Важливим напрямком  нашої роботи є здійснення заходів для зростання 

конкурентноспроможності економіки  району, так районною державною 

адміністрацією постійно вживаються  заходи щодо збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів.  

Бюджет району по надходженню власних доходів за 2017 рік виконаний на 

113,0% до уточнених планових показників і становить 127,9 млн.грн.  

➢ До бюджету району надійшли додаткові кошти в обсязі 14,7 

млн.грн..  

➢ Бюджети 25 сільських рад виконані в повному обсязі. До 

сільських бюджетів надійшли кошти в сумі 26,1 млн.грн., що на 6,6 млн.грн. 

більше в порівнянні з 2016 роком. 

➢ Бюджети 2 селищних рад виконані в повному обсязі. До 

селищних бюджетів надійшли кошти в сумі 11,3 млн.грн., що на 2,0 

млн.грн. більше в порівнянні з 2016 роком.  

➢ Виконання міського бюджету становить 113,2% до уточнених 

призначень, що становить 17,7 млн.грн. 

➢ Виконання районного бюджету становить 113,4%  до уточнених 

призначень, що становить 72,8 млн.грн.  

➢ Збільшилось надходження до бюджету району в порівнянні з 

2016 р. на 41,8 млн.грн., а в порівнянні з 2015 р.на  69,3 млн.грн.  

 В  2017 році забезпечено фінансування бюджетних установ та закладів 

району  на суму 416,7 млн.грн., це з врахуванням субвенцій з державного 

бюджету на соціальний захист.  

 В районі відсутня прострочена кредиторська заборгованість по 

виплаті заробітної плати та розрахункам за енергоносії.  

Розвиток підприємництва відіграє важливу роль у формуванні бюджету 

району. 
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Станом на 1 січня 2018 року на території району зареєстровано 1505 

діючих  суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 175 – юридичних та 1330 

– фізичних осіб-підприємців.  

Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва складає 12 

одиниць. 

 В 2017 році сума надходжень до місцевого бюджету від діяльності 

суб’єктів малого підприємництва склала 50,2 млн.грн., що 41,2% більше у 

порівнянні з 2016 роком. В тому числі від юридичних осіб надійшло 35,6 млн.грн. 

або на 49% більше ніж 2016 році та 14,6 млн.грн. від фізичних осіб – підприємців, 

або на 27 % більше. 

Від суб’єктів підприємництва, які працюють на спрощеній системі 

оподаткування (єдиному податку), надійшло 12,2 млн.грн, у тому числі від 

фізичних осіб – підприємців - 10,1 млн.грн. До попереднього року дана сума 

збільшилась у 1,5 рази. 

Для створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних 

послуг в районі функціонує Центр надання адміністративних послуг. 

         В Центрі надається 109  адміністративних послуг. 

За січень – грудень 2017 року через ЦНАП надано 23135 адміністративних 

послуг, що становить 123,8% до відповідного періоду минулого року. 

Середньомісячний показник наданих  послуг  через центр складає – 1928 послуг. 

В структурі наданих адміністративних послуг найбільша питома вага 

припадає на соціальні послуги – 38,8%, послуги у сфері земельних відносин 

34,1%, послуги з реєстрації бізнесу та майна – 24,4%, інші види послуг – 2,7%. 

За 12 місяців 2017 року за платні послуги, які надаються через ЦНАП, 

надійшли кошти до районного бюджету в сумі – 552,1 тис.грн., темп росту до 

відповідного періоду 2016 року склав 168,6%. 

  Аграрний сектор є провідною галуззю економіки і має значимий 

потенціал для розвитку району. 

  Свою виробничу діяльність здійснюють 85  сільськогосподарських 

підприємств, в тому числі   52 фермерських господарства. 

  Загальна посівна площа склала 39,0 тис. га, в т.ч. під фермерськими 

господарствами 6,3 тис. га. 

  Найбільшу питому вагу 59,3 % у структурі займають зернові та 

зернобобові культури,  36,0 % - технічні, 4,6 % кормові.  

 Під урожай 2017 року по всіх категоріях господарств було посіяно 

39,0 тис. га.  Зернові та зернобобові  склали 56,1 %, технічні - 43,5 %, кормові -

0,2% 

 Хлібороби Тиврівського району доклали не мало зусиль та вмінь, щоб 

отримати вагомі  досягнення. А саме одержано понад 146,5 тис. тонн зерна ( 

включаючи кукурудзу ), при урожайності 67,4 цнт/га. 

 Як  показали результути жнив, саме  завдяки посівам озимих культур,   

зокрема озимої пшениці, сільгоспвиробники отримали значний  валовий збір 

зерна. 

 Із загального валу зернових   кукурудзи  на зерно отримано  понад 

75,2 тис. тонн при урожайності 76,4 центнера з кожного гектара. Зібрано насіння 
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соняшника - 32,3 тис. тонн, урожайність склала  31,2 цнт/га, ріпаку 12,2 тис. тонн, 

при середній урожайності - 33,0 цнт/га. 

 Розвитком галузі тваринництва займаються 7 сільськогосподарських 

підприємств, з яких 2 фермерських та 5 товариств з обмеженою відповідальністю. 

Пріоритетом в галузі тваринництва, є збільшення поголів"я свиней. Темп росту 

поголів’я склав 107%. 

 Рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника 

сільського господарства  в  2017 році склав 9409  грн, і  зріс у 2,3 рази порівняно з 

2016 роком. 

 В 2017 році  проведена  робота щодо збільшення орендної плати  за 

користування  земельними ділянками.  

           Станом на 1 січня 2017 року орендна плата  за користування  

землями  запасу сільськогосподарського призначення становила 784 грн. за 1 га, 

та  618 грн. за 1 га  земель резервного фонду,  а станом на 1  вересня 2017 року 

склала – за землі  запасу сільськогосподарського призначення 1462  грн. за 1 га, та  

1321 грн. за 1 га земель резервного фонду.  Збільшення орендної плати відбулося 

за  рахунок  перегляду   та   внесення відповідних змін до  договорів оренди  в 

частині збільшення  орендної плати  з 3% до 8%- 12 %.  

              Суттевим чинником щодо збільшення надходжень до бюджету є  

організація аукціонів щодо продажу права оренди земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення державної власності.  

                Так, в  2015-2016 роках було продано право оренди на 24 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення   загальною площею 205, 

га, із  середнім розміром  орендної плати 2500 грн. за 1 га. В період 2017 року  

було реалізовано продаж права оренди  чотирох земельних ділянок  загальною 

площею 72,60 га., із  середнім розміром  орендної плати 5719 грн. за 1 га. 

          На  даний  час  проводяться  заходи по організаціїї  земельних торгів 

на  24 земельних ділянках  загальною площею 140,6 га, які планується  

реалізувати до кінця 2018 року. 

 Завершено розрахунки за оренду земельних паїв. Нарахована орендна 

плата в розмірі 34,1 млн. грн, виплачено  понад 130,4 млн.грн, що становить 379,0 

% від нарахованої.  Розмір орендної плати виріс протягом п"яти років з 3 до 12,3 

%. 

 Приємно відмітити, що на базі підприємств аграрного сектору району 

проводяться обласні семінари-наради, а сільгоспвиробники є активними 

учасниками всеукраїнських виставкових заходів. 

Промисловий комплекс району представляють 5 промислових підприємств 

основного кола, де працює 1467 працівників.  

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2017 рік  склав 801,8 

млн.грн., що на 8,2% більше  рівня 2016 року. Та становить 1,2%  до всієї 

реалізованої продукції по області. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу складає 18,9 тис 

грн. 

За січень – грудень 2017 вироблено продукції на суму 950,9 млн.грн.  
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Ріст обсягів виробництва отримано: 

- в добувній галузі – 141,0%  

- у галузі машинобудування – 108,3 %.  

- в хімічній галузі –  100,5%  

- в будівельній галузі – 108,3 % . 

Стабільна робота підприємств дозволила отримати за 9 міс 2017 року 

позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 

сумі 7,3 млн.грн.  

Важливим завданням є розвиток сфери торгівлі, послуг та ресторанного 

господарства.  

Станом на 1 січня 2018 року торговельна мережа району налічує 123 

об’єкти.  

За 9 місяців 2017 року обсяг роздрібного товарообороту склав  86,9 

млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у 

звітному періоді склав 102,7%. 

 Обсяг реалізованих нефінансових послуг по району за 9 місяців 2017 року 

становить 20,7 млн.грн., що на 1,2 млн.грн. більше відповідного періоду минулого 

року. 

У 2017 році було проведено заходи з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження. 

Виведено з підвального приміщення котельню в ЗОШ І-ІІ ступенів с.Сліди. 

В модульній котельні встановлено нові твердопаливні котли, вартість робіт 

склала 812,0 тис.грн. Проведено реконструкцію будівлі опалювального пункту та 

влаштувано систему опалення в Бушинецькому ДНЗ «Промінчик», з районного 

бюджету виділено  40,0 тис.грн. Встановлено 54 нових металопластикових вікон в 

Гніванській музичній школі, та 61 в загальноосвітніх навчальних закладах району, 

загальною вартістю 443,6 тис.грн.  

В населених пунктах району м.Гнівань, смт.Сутиски, с.Колюхів, с.Канава 

проведено будівництво та реконструкцію 7 км мереж вуличного освітлення із 

встановленням  енергозберігаючих ліхтарів. Вартість робіт склала 1 млн.449 

тис.грн. 

Слід зазначити, що населення району активно користується державною 

програмою на енергозбереження – «Теплі кредити». Всього в 2017 році по району 

оформлено 272 кредити на суму 8,6 млн.грн. 

Також, у 2017 році була проведена робота щодо виконання заходів 

програми “Питна вода”  

По населених пунктах району виконані роботи із будівництва та 

реконструкції мереж централізованого водопостачання.  Так в с. Латанці 

побудовано водогін протяжністю 12 км, в с.Довгополівка збудовано свердловину, 

насосну станцію новий водогін протяжністю 7 км, в с.Велика Вулига побудовано 

6,5 км.  

Проведено цілеспрямовану політику в напрямку залучення як державних, 

так і приватних, вітчизняних та  іноземних інвестицій.  

  За статистичними даними за 9 місяців  2017 року підприємствами та 

організаціями району  за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 130,0 млн. 

грн., що становить 1,9% до загального обсягу по області. 
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Обсяг прямих іноземних інвестицій, з початку інвестування,  станом на 1 

грудня 2017 року, склав 7,2 млн.дол.США. До початку 2017 року відбулось 

збільшення на 974,7 тис.дол.США.  

 За 9 місяців 2017 рік в районі введено в експлуатацію   5116 м2  

загальної площі житла, що у 3,8 рази більше відповідного періоду 2016 року. 

  В 2017 році завершено розроблення та затверджено проекти 

Генеральних планів та планів зонування території с.Нове Місто, с.Красне, 

с.Іскрівка Новоміської сільської ради, с.Пилява Пилявської сільської ради. 

  Завершено  розроблення та розглянуто на засіданні архітектурно-

містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури обласної 

державної адміністрації проекти Генеральних планів та планів зонування 

території  м. Гнівань та с. Гриженці Гніванської міської ради.  

    В стадії доопрацювання, після розгляду на засіданні архітектурно-

містобудівної ради, знаходиться проект  Генерального плану  с.Ворошилівка 

Ворошилівської сільської ради . 

 Виконані  роботи щодо створення інженерно-топографічних планів 

масштабу 1:2000  для розробки генерального плану смт. Тиврів, та продовжується 

розроблення генерального плану смт. Тиврів, на що з місцевого  бюджету 

профінансовано     331.825 тис. грн.   

 Серед інвестиційних проектів, які реалізовано суб’єктами 

господарювання  району слід виділити наступні: 

-  Товариством з обмеженою відповідальністю «Краснянське 

спеціалізоване підприємство «Агромаш» реалізовано проект з будівництва нового 

складального цеху вартістю 10 млн.грн. 

-   ТОВ " Агрокомплекс"  -  реконструкція приміщення для виробництва 

соків прямого зрідження в с.Тростянець, вартість проекту 10,0 млн.грн. 

-  ФГ " Зоря Василівки"  - будівництво 2-х складів під зберігання зерна в 

с.Василівка, вартість проекту 5,8 млн.грн. 

-  ТОВ «Субекон» - реконструкція тваринницького приміщення для 

утримання поголів’я свиней в смт.Сутиски,  вартість проекту 15,6 млн.грн. 

- ПП «Фірма Яско» - відкрито дві автозаправочні станції (м.Гнівань, 

смт.Тиврів).   

  Покращилися показники зовнішньої торгівлі товарами суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 Так, обсяг експорту товарів району за 11 місяців 2017 року склав  21,2 

млн.дол.США. та збільшився  у 1,3 рази проти відповідного періоду минулого 

року.  

Обсяги імпорту товарів  склали  9,1 млн.дол.США. і збільшились на 2,7% 

проти відповідного періоду 2016 року.  

Сальдо зовнішньоекономічного обороту склало + 12,1 млн.дол.США. 

Багато уваги приділялось екологічній безпеці навколишнього середовища 

та розвитку дорожньої інфраструктури. 

В 2017 році проведено інвентаризацію 188-ми водних об'єктів та 150-ти  

гідротехнічних споруд.   

На території району налічується 453,4 га хвойних насаджень, в тому числі 

150 га потребують санітарно-оздоровчих заходів. 
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В результаті перемоги проектів 3 громад району в чотирнадцятому 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад на реалізацію 

екологічних заходів було спрямовано 365,6 тис.грн. коштів обласного 

бюджету та 158,1 тис.грн. коштів місцевих бюджетів. За результатами 

реалізації проектів придбано 32 євро контейнери для роздільного збору 

твердих побутових відходів в смт.Сутиски, проведено очищення та відновлення 

водного об’єкту  «Панський став» в с.Бушинка, проведено озеленення населених 

пунктів. 

 Для впровадження роздільного збору твердих побутових відходів                   

в м. Гнівань, смт. Тиврів та смт. Сутиски будуються  майданчики.  В смт. Тиврів  

облаштовано 12 майданчиків для сортування ТПВ, закуплено 48 контейнерів.              

В 2017 році Гніванською міською радою за рахунок коштів обласного Фонду 

охорони навколишнього природного середовища в сумі 700,0 тис.грн. та міського 

бюджету в сумі 190,1 тис.грн. реалізовано проект «Буднівцтво майданчиків для 

роздільного збору твердих побутових відходів», за результатами якого  придбано 

64 контейнери та побудовано 16  майданчиків.  ФОП Лабунець Ю.І в м.Гнівань 

будує лінію для сортування ТПВ. 

 В 2017 році в районі здійснювався постійний контроль за 

забезпеченням стабільного функціонування житлово-комунального господарства 

району. Роботи по підтриманню та приведенню у належний стан населених 

пунктів набули системності і проводяться постійно. Ліквідовано 33 стихійних 

сміттєзвалища. 

 Утримання доріг  та розвиток інфраструктури – ось ще одне із 

завдань, на виконання якого була спрямована робота. 

   Тиврівським дорожньо-ремонтним пунктом ДП «Немирівський 

райавтодор» в 2017 році за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів  м. 

Гнівань,                с. Селище, с. Строїнці  проведено роботи з поточного (ямкового) 

ремонту доріг на суму близько 570,0 тис.грн.  

 А за рахунок коштів місцевого бюджету (сільський, селищний, 

міський) на будівництво та реконструкцію вулиць і доріг комунальної власності 

використано 4,5 млн.грн. 

Користуючись нагодою, хочу черговий раз подякувати від імені всієї 

громади голові обласної державної адміністрації Валерію Вікторовичу Коровію,  

за надану фінансову підтримку з обласного бюджету на будівництво дороги до 

могили козацького полководця Д.Нечая в с.Черемоше протяжністю 1,6 км.  

Роботи розпочаті в 2017 році і будуть завершені у 2018 році.  

 На початок 2017-2018 навчального року в районі функціонує   32 

навчальних заклади, в тому числі: 3 школи І ступеня, з них  – 2 – Навчально-

виробничі  комбінати «Загальноосвітні-дошкільні навчальні заклади»; 17 шкіл І - 

ІІ ступенів,  12 шкіл І - ІІІ ступенів, з них  – 3 школи нового типу: 

-  НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2» м. 

Гнівань; 

-  Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі 

науки  

- альтернативна середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

А.С.Макаренка розвитку здібностей дитини м. Гнівань. 
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Всього навчається 4513 учнів.  

Створено всі необхідні умови для здобуття якісної освіти. Позитивно 

вирішено питання підвозу дітей до навчальних закладів. Організовано підвіз 646-

ти учнів та 75-ти педагогічних працівників. Забезпечено роботу на маршрутах 13-

ти автобусів. 

Харчуванням  охоплено 2 947 учнів, з них 1 960 учнів 1-х - 4-х класів за 

рахунок районного бюджету, 919 учнів 5-11 класів - за рахунок місцевих  

бюджетів та 68 учнів пільгових категорій за рахунок державної субвенції.  

Протягом 2017 року: почав функціонувати 1 НВК “Загальноосвітній – 

дошкільний навчальний заклад”  в с. Іванківці. Порівняно з минулим роком  

зросла кількісь учнів 1-11 класів на 85 чол.  Відкрито  садочок  в с. Бушинка. 

Створено 15 нових місць в дошкільних закладах. Охоплено усіма формами 

дошкільної освіти 93 % дітей віком від 3 до 6 років. (100 % дітей 5-річного віку). 

          Показники рівня освіти свідчать про  наступне:  35 учнів району є 

переможцями обласних предметних олімпіад. Вже другий рік освітяни району 

виборюють почесне друге місце серед 27 районів області за підсумками 

предметних олімпіад!  Учень Тиврівського ліцею Тоха Вадим здобув 3  почесне 

місце на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій. 

 10 перемог в Малій Академії наук.  За підсумками участі в олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях нагороджено 80 учнів та вчителів на суму 100 тис. грн. на 

святі «Обдарована молодь Тиврівщини - 2017” . Тиврівський район в п’ятірці  

кращих районів по результатах зовнішнього незалежного оцінювання. 

Сутисківську ЗОШ І-ІІІ ступенів визначено базовою школою з пілотного 

впровадження у 2017-2018 навчальному році нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти «Нова школа». З метою організації роботи пілотних 

класів за новим державним стандартом придбано необхідне обладнання. 

Організовані математична, природнича, бібліотечна, ігрова зони.  

 Ще одним важливим завданням над виконанням якого проводилась 

робота в 2017 році це  профілактика соціального сирітства, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності. Протягом 2017 року службою у справах дітей 

райдержадміністрації спільно з іншими службами проведено 53 профілактичних 

рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»,  «Неблагополучна сім’я», «Нічне Місто». 

Обстежено 126 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 88 

батьків попереджено про наслідки невиконання батьківських обов’язків, відносно 

38 батьків ініційовано питання перед Тиврівським відділом поліції про 

притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне виконання 

батьківських обов’язків.  Подано 7 позовів до  Тиврівського районного суду 

Вінницької області про позбавлення батьківських прав батьків з причин ухилення 

від виконання батьківських обов’язків.   

 Протягом 2017 року надано статус дитини позбавленої батьківського 

піклування 12 дітям, які влаштовані під опіку, піклування та в дитячий будинок 

сімейного типу. 

 З метою розвитку сімейних форм виховання у 2017 році створено 

прийомну сім’ю, в яку влаштовано одну дитину та дитячий будинок сімейного 

типу, в який влаштовано 5 дітей. 
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На даний час в районі діє 5 дитячих будинків сімейного типу та 1 

прийомна сім’я, в яких виховується 39 дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

Наступним завданням є надання високоякісної  медичної допомоги 

населенню району на первинному та вторинному рівнях. 

В галузі охорони здоров’я медичну допомогу надають Тиврівська 

центральна районна лікарня та комунальний заклад «Тиврівський районний 

медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», лікувально-

профілактичний підрозділ якого включає  8- амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини, 2 ФАПи і 33 фельдшерських пункти.  На балансі центру 

ПМСД є 5 автомобілів, всього  в експлуатуванні -7 одиниць автомобільної 

техніки. 

В 2017 році за рахунок місцевого бюджету проведено поточний ремонт 

кабінетів в Тиврівській амбулаторії.. 

В рамках реалізації програми «Місцевих стимулів» за угодою з 

Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова навчаються 2 

студенти.  

У 2017 р. на безоплатне амбулаторне лікування  витрачено 159,1  тис. грн., 

закуплено медикаменти та медичне обладнання на суму 170,2 тис.грн, придбано 

контактний термограф вартістю 63,0 тис.грн.,   закуплено  вакцини (туберкулін)на 

суму 64 тис.грн. 

 В рамках модернізації  вторинного рівня медичної допомоги 

проведені ремонти та реконструкція приміщень відділень Тиврівської ЦРЛ., а 

саме: проведено реконструкцію даху лікувального корпусу, відремонтовано 

систему водовідведення терапевтичного відділення, замінено вікна та двері 

патологоанатомічної служби, встановлено кондиціонер, обладнано  

кондиціонером операційну хірургічного відділення. 

Крім того, виготовлено ПКД по реконструкції харчоблоку лікарні, 

проведено корегування цін ПКД на завершення ремонту з утепленням фасаду 

лікарні. 

В 2017 році одним з основних завдань була реалізація державної політики 

у сфері соціального захисту населення шляхом надання якісних соціальних 

послуг. Так, 

➢ 1447 громадян отримали одноразову грошову допомогу до Дня 

Перемоги на суму 1млн. 262 тис. грн. 

➢ Надано допомогу 184 внутрішньо переміщеним особам на суму 

870,8 тис. грн. 

➢ Надані пільги на житлово-комунальні послуги у розмірі      5млн 

709 тис. грн. 

З метою соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції проведено навчання за програмою «Водій транспортного засобу категорії 

«В» 6 учасників бойових дій, які приймали участь в АТО,  на суму 28,5 тис.грн. 
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 Важливим аспектом практичної діяльності райдержадміністрації є 

підтримка багатодітних і малозабезпечених сімей, родин, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

На обліку перебувають  430 багатодітних родин, в яких виховуються 1507 

дітей. 

Протягом 2017 року 140 багатодітних родин отримали допомогу 

продуктами харчування на суму понад 35 тис.грн. 

Також за цей період видано 61 посвідчення батьків багатодітної сімꞌї  та 

239 посвідчень дитини з багатодітної сімꞌї. 

 У 2017 році присвоєнню трьом багатодітним матерям, які народили та 

виховали до восьмирічного віку п’ять дітей, почесного звання «Мати – героїня». 

Станом на 1 січня 2018 року до управління праці та соціального захисту 

населення Тиврівської РДА подано 12 тис117 заяв на призначення житлових 

субсидій, для порівняння на 1 січня 2017 року  надійшло 13,1 тис. заяв. 

Станом на 01.01.2018 р.  призначено субсидій  для 11тисяч 839 сімей на 

суму 87 млн 350 тис.грн. Для  порівняння в 2016 р. призначено субсидій  для 

12530 сімей на суму 71млн.400 тис.грн. 

Важливим питанням залишається надання допомоги та підтримки 

учасників антитерористичної  операції та їх родин. 

В 2017 році надійшло 150 заяв  від учасників АТО про виділення 

земельних ділянок загальною площею 181,2 га. (всього за 2014-2017 роки 

надійшло 430 заяв на площу 530,29 га. Надано 140 дозволів на розробку проектів 

землеустрою. Станом на 1 січня 2018 року Головним управлінням 

Держгеокадастру у Вінницькій області видано 283 накази про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі у власність 

283 земельних ділянки площею 367,9 га., в тому числі у 2017 році 70 земельних 

ділянок площею 84,6га. 

          Відповідно до законодавства України постійно  забезпечуються 

санаторно-курортним лікуванням пільгові категорії громадян, зокрема у 2017 році 

оздоровились 8 учасників бойових дій, 12 постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 13 осіб з інвалідністю, 6 інвалідів війни та 

прирівняних до них.  

 З районного бюджету у 2017 році на оздоровлення дітей пільгових 

категорій виділено 277 тис.грн. Всього оздоровлено у стаціонарних таборах 262 

дитини, з них 32 дитини в державних оздоровчих центрах «Молода гвардія» і 

«Артек». 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виявлено і взято на облік 860 громадян похилого віку, людей з 

інвалідністю, які потребують надання соціальних послуг за місцем проживання і 

стаціонарного догляду.   

Соціальні послуги надаються в 43 населених пунктах району 50-ма 

соціальними робітниками територіального центру. За кошти районного бюджету 

соціальні робітники забезпечені спецодягом та взуттям,  придбано 21 велосипед. 

У 2018 році планується закупити ще 10. 
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Громадяни, які потребують надання соціальних послуг цілодобово, 

обслуговуються відділенням стаціонарного догляду в с. Красне, яке розраховане 

на 30 ліжкомісць.  

Наступним завданням у наданні соціальних послуг населенню є сприяння 

повній продуктивній зайнятості населення. Так, послугами районної служби 

зайнятості скористались 1593 особи, з них мали статус безробітного 1562 особи. 

Всього отримали роботу - 687 осіб. Зареєстровано 730 вакансій, які надійшли від 

107 роботодавців. 

 Мережа закладів культури району нараховує 74 заклади, в туму числі 

36 клубних закладів, 34 бібліотеки, 2 спеціалізовані навчальні заклади (дитячі 

музичні школи) та 2 музеї. В галузі працює 167 працівників. 

 У 2017 році в закладах культури працювало 164  клубних формувань,  

до бібліотек району надійшло 4173 примірників друкованої продукції, з обмінно-

резервного фонду надійшло 1148 примірників книг на суму 87,9тис.грн. 

 У бібліотеках району 34 комп’ютери, з них  19 комп’ютерів у 6 

бібліотеках підключено до системи «Інтернет». 

   В районі нараховується  179 пам’яток, з них  - 3 пам’ятки Національного 

значення – це могила П.І. Ніщинського (с.Ворошилівка), могила Данила Нечая 

(с.Черемошне), Черленківська башта (с.Селище).  

 В 2017 році виготовлено  облікову документацію на пам’ятку 

національного значення – могилу Данила Нечая в сумі 12,4тис.грн. 

На ремонт пам’яток   в 2017 році  було використано:  106,0 тис.грн., з них:  

з місцевого бюджету – 103 тис.грн, спонсорські кошти – 3,0 тис.грн. 

В 2017 році проведено ремонти в 18 закладах культури на загальну суму 

1млн.716 тис.грн. (кошти державного, місцевого бюджетів, позабюджетні кошти). 

Протягом 2017 року за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

позабюджетних коштів було здійснено придбання обладнання та інвентаря на 

загальну суму 308,0 тис.грн.  

Не менш важливим є і спортивний напрямок, так в районній дитячо-

юнацькій спортивній школі, в якій культивується 7 олімпійських видів спорту в 

30-ти  групах (25 груп початкової та 5  - базової підготовки) займається 428 дітей. 

Спортсмени району брали участь в 2-ох міжнародних, 23-х обласних та 

всеукраїнських змаганнях з олімпійських та не олімпійських видів спорту. Перші 

призові місця вибороли 32 спортсмени, другі – 28, треті – 19 осіб. 

Щорічно проводиться конкурс на кращу сільську спортивну територіальну 

громаду за участю команд і мешканців 25-ти сільських рад з 14-ти видів спорту. 

Команда дівчат 2002 - 2003 р.н. переможець: обласних змагань з малого 

футболу 2017 року, всеукраїнських змагань в рамках турніру «Золотий колосок 

2017» в м.Скадовськ  Херсонської області.  

      Команда юнаків 2003 – 2004 р.н. переможець чемпіонату  Вінницької 

області з футзалу серед команд із сільської місцевості у 2017 році, обласних 

змагань з малого футболу 2017 року, призер (2 місце) Всеукраїнських змагань в 

рамках турніру «Золотий колосок  2017» в м. Скадовськ  Херсонської області.      

           Мешканець Сутисок, член 

збірної  України з армспорту Денис Чорний брав участь у Чемпіонатах Світу і 

Європи з цього виду спорту. Для якісних виступів спортсмена з районного 
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бюджету було виділено 11,7 тис.грн., які освоєно на проведення навчально – 

тренувальних зборів.  

              Наші спортсмени з тхеквондо ВТФ у особистому заліку ставали 17 

разів чемпіонами, 13 раз срібними медалістами і 21 раз бронзовими медалістами 

області, а також 4 рази бронзовими призерами чемпіонату України. 

Команда футболістів юнаків 2002 -2003 р. н. посіла  III   місце у першості 

Вінницької області серед детячо - юнацьких спортивних шкіл з футболу сезону 

2016 -2017 рр. Команда дівчат  2005 р. н. з баскетболу посіла 2 місце у Чемпіонаті 

області, також 3 місце у Чемпіонаті області з баскетболу посіла команда  юнаків 

2005 – 2006 р. н. 

 Команда з кульової стрільби юнаків та дівчат двічі ставала 

бронзовими призерами області. Стасюк Олександр в індивідуальному заліку з 

стрільби з гвинтівки на протязі року неодноразово ставав призером 

всеукраїнських змагань та міжнародних змагань.  

  Проведено спортивний захід національно – патріотичного 

спрямування «KOZAK RACE – 2017», в ході якого молодь поетапно долала 

марафонську дистанцію, що пролягала місцями історичної слави Тиврівщини. 

Всього в 2017 році обсяг фінансування видатків у сфері фізичної культури 

і спорту з районного бюджету склав 1 млн. 231 тис.грн., що на    446,5 тис. грн. 

більше ніж у 2016 році.  

Тиврівщина туристична - на території Тиврівського району 

використовуються території природно-заповідного фонду середньої течії річки 

Південний Буг від с.Кліщів до с.Самчинець Немирівського району для організації 

еколого-краєзнавчих екскурсій та  спортивно-оздоровчого туризму.  

 Ще один об’єкт природного заповідного фонду по течії річки 

Південний Буг с.Шершні «Скелі». Тут працює туристичний маршрут історично-

краєзнавчого спрямування: «Скелі – палац графа Гейдена – дендро - парк» та 

краєзнавчий маршрут по річці П.Буг: від с.Селище «Черленківський замок», 

Гнівань-Ворошилівка – могила П.Ніщинського, Шершні – «Скелі» - палац графа 

Гейдена, Тиврів-палац Ярошинських, Кліщівський млин до с.Печора «Пороги». 

Традиційно щорічно в с.Канава проводиться етнофестиваль родинної пісні 

«Мамина піч», заснований  народним артистом України Миколою Янченком, 

 який  збирає тисячі поціновувачів давніх українських традицій, обрядів і звичаїв. 

В 2017 році за кошти районного бюджету виготовлено відеоролик про 

Тиврівський район, який демонструє туристичну та інвестиційну привабливість 

нашого краю. 

 В 2018 році на реалізацію проектів в соціальній сфері отримано 760,2 

тис.грн. з Державного фонду регіонального розвитку та 5 млн.750 тис.грн. за 

сприяння Народного депутата України Мельничука І.І. субвенції з Державного 

бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій. 

 За кошти Державного фонду регіонального розвитку реалізовано 

проект з реконструкції системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Сліди . 

      Проект завершено, відкриття котельні відбудеться 14 лютого 2018 

року. (після отримання декларації про готовність об’єкту). 
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 Станом на 01 січня 2018 року із   5 млн.750 тис.грн. субвенції з 

Державного бюджету освоєно 3 млн. 236 тис.грн. реалізовано 12 проектів: це 

придбання нового шкільного автобуса, де було також долучено кошти районного 

бюджету в сумі 731,0 тис.грн., реконструкція даху Тиврівської ЦРЛ, встановлено 

нові металопластикові вікна в Гніванській дитячій музичній школі, придбано 

трактор ФОТОН з навісним обладнанням для Тиврівської селищної ради, 

проведено будівництво першої черги спортивного майданчика з штучним 

покриттям  на території Тиврівського ліцею, придбано комп’ютерну та 

мультимедійну техніку для Тиврівської ЗОШ та Гніванської ЗОШ №2, придбано 6 

дитячих ігрових майданчиків для територіальних громад району.  

 Завдяки проведенню закупівель при реалізації даних проектів через  

систему Prozorro отримано економію коштів  в сумі 289,0 тис.грн. Направлено 

клопотання про перерозподіл зекономлених коштів на інші проекти.  

 Прикро констатувати, що нам не вдалося реалізувати проект з 

капітального ремонту Гніванської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини. Ми тричі оголошували відкриті торги, але через недобросовісну 

конкуренцію одного окремого учасника, вони не були доведені до завершення. 

Разом з тим, не використанні кошти в сумі 2 млн. 225 тис.грн. залишилися в 

районі і будуть освоєні в 2018 році. 

 Крім того, територіальні громади району приймають активну участь в 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад, в 2017 році 

переможцями визнано проекти 8 громад.. Всього  на реалізацію проектів в 2017 

році з обласного бюджету виділено 1 млн. 246 тис.грн.  

 У звітному періоді 2017 року бюджетні установи, що фінансуються за 

рахунок коштів районного бюджету працювали із застосуванням системи 

електронних закупівель ПРОЗОРО. Так, з метою виконання завдань щодо 

прозорого проведення закупівель за бюджетні кошти прийнято розпорядження 

першого заступника голови районної державної адміністрації від 28 лютого 2017 

року №106 «Про ефективне використання бюджетних коштів при здійсненні 

публічних закупівель», зі змінами від 27 грудня 2017 року №670 та запроваджено 

відповідний моніторинг за процедурами закупівель, що проводяться. 

 За січень - грудень 2017 року проведено 576 процедур закупівель на 

загальну суму 30,9 млн.грн., в тому числі 21 тендерну закупівлю на суму 14,8 

млн.грн. та 555 допорогових закупівель на суму 16 млн.грн. Сума економії по 

допорогових закупівлях склала 1млн. 560 тис.грн., що становить 86,2% до 

загальної економії в сумі 1млн. 810 тис.грн.  

 В районі було підтримано реформу децентралізації влади та 

об’єднання територіальних громад, зокрема в  2017 році створена   Гніванська 

міська ОТГ створена шляхом добровільного об'єднання  Гніванської міської та 

Демидівської сільської рад з центром в м. Гнівань. Вибори відбулись 29 жовтня 

2017 року. До складу ОТГ входить м. Гнівань, с. Гриженці та с. Могилівка, с. 

Демидівка Жмеринського району. Населення складає 15 954  особи.   Площа 

території – 103,9 кв.км.  

Важливим питанням є розвиток громадянського суспільства в районі. 

У 2017 році на підтримку громадських організацій району виділено коштів 

з районного бюджету в сумі 271,5 тис. грн. Зокрема: на підтримку діяльності для 
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Тиврівської районної організації ветеранів України – 110,3 тис. грн., для 

Тиврівської районної організації інвалідів війни та ЗСУ – 15 тис.грн, для 

громадської організації ветеранів, учасників бойових дій в Афганістані – 6 

тис.грн., для громадської організації «Союз Чорнобиль» - 80,2 тис.грн., для 

громадської організації «Воїнів-учасників АТО» - 60,0 тис.грн. 

Не менш важливим питанням є розвиток інформаційної сфери  та 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади. 

Розроблено та погоджено в облдержадміністрації  проект районної 

програми інформатизації “Електронна Тиврівщина” на 2018-2020 роки, 

відповідно до якої планується здійснювати фінансування розробки та 

удосконалення офіційного веб – сайту райдержадміністрації та його адаптації для 

людей з вадами зору і слуху.  Інформування населення та висвітлення діяльності 

РДА  здійснюється через офіційний сайт Тиврівської райдержадміністрації та 

районну газету.  

У 2017 році  на висвітлення діяльності органів виконавчої влади у ЗМІ 

районній газеті «Маяк»  з районного бюджету було виділено 204 тис.грн.  

Проведено детальний аналіз діяльності та визначено   проблемні питання 

та пропозиції щодо їх вирішення. 

Одне з основних питань це необхідність підвищення енергоефективності 

та скорочення  енергозатратності у закладах освіти, охорони здоров’я, культури. 

Дана проблема спричинена тим, що більшість будівель, інженерних, електричних, 

теплових систем збудовані у 30-70 роках ХХ століття. Для її вирішення необхідно 

провести капітальний ремонт інженерних, теплових, енергетичних систем на 

основі сучасних енергозберігаючих технологій.  

Також проблематичним є розміщення на території району неопізнаних та 

непридатних хімічних засобів захисту рослин, а саме 183,5 тонн. Дані  засоби 

залишились від збанкрутілих сільськогосподарських підприємств. Відсутність 

фінансування не дозволило провести їх утилізацію. Для вирішення питання 

необхідне виділення додаткових коштів та залучення спонсорської допомоги. 

Дуже важливою є проблема забезпечення якісного та цілодобового 

водопостачання домогосподарств населених пунктів району, яку спричинило 3 

причини: 

1. Дефіцит фінансових ресурсів необхідних для розвитку, утримання в 

належному стані, експлуатації систем питного водопостачання. 

2. Застосування застарілих технологій та обладнання у системах питного 

водопостачання населених пунктів 

3. Відсутність достатньої кількості водозабірних насосних свердловин. 

Вирішити цю проблему зможе залучення додаткових фінансових ресурсів.  

Проблема є і з застарілою містобудівною документацією, яка виникла 

через недостатнє фінансування її розробки та оновлення. Вирішення вбачаємо у 

ініціюванні розробки містобудівної документації перед органами місцевого 

самоврядування, які приймають рішення про розроблення генплану на сесіях 

відповідних рад. 

Важливою проблемою є суттєве пошкодження дорожнього покриття, яке 

пов’язане з збільшенням транспортного навантаження на дорожнє покриття та 

тривалого терміну експлуатації доріг і  не вчасне виконання ремонтних робіт. 
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Одним із шляхів вирішення даного питання є встановлення відповідною службою 

ваг для зважування великовагового транспорту. 

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2018 РІК. 

          Так, в галузі освіти планується проведення реорганізації 

загальноосвітніх навчальних закладів: 

        Наступним завданням є зміцнення навчально-матеріальної бази 

освітніх закладів району шляхом проведення реконструкції, капітального ремонту 

начальних закладів, придбання ще 2-х шкільних автобусів, в тому числі для 

перевезення учнів з обмеженими фізичними можливостями, придбання також 

навчальних матеріалів, літератури, обладнання для навчальних кабінетів ЗОШ.  

       Наступним завданням є підвищення якості медичного обслуговування 

населення. Так на первинному рівні заплановано:  

➢ Капітальний ремонт в Гніванській 

амбулаторії   

➢ Реконструкція приміщень будівлі 

Сутисківської амбулаторії для влаштування флюрографічного кабінету  

➢ Впровадження медичних інформаційних 

систем  автоматизованого робочого місця лікаря  

➢ Дооснащення  згідно до табелю оснащення 

медичним обладнанням амбулаторії  

➢ Виконання програми місцевих стимулів, 

щодо забезпечення навчання студентів майбутніх лікарів в вищих 

навчальних закладах.  

На вторинному рівні заплановано: 

➢ Капітальний ремонт фасаду будівлі 

центральної районної лікарні; 

➢ Придбання ренгенапарату для Гніванської 

міської лікарні 

➢ Дооснащення  згідно до табелю оснащення 

медичним обладнанням центральної районної лікарні 

➢ Виконання заходів районної програми 

«Майбутнє Тиврівщини  в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки  

       Наступним завданням є збереження і розвиток мережі закладів 

культури району, виконання якого передбачає  проведення реконструкції та 

ремонтів закладів культури району, а саме: районного  будинку культури,  

Тиврівської дитячої музичної школи. 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з  

упорядкування території пам’ятки національного значення Могили – курган 

Д.Нечая.  

Зміцнення  матеріально-технічної бази галузі культури. 

        Наступне завдання це є соціальна підтримка та сприяння повній 

зайнятості населення, а саме: 

- забезпечення населення району якісними соціальними послугами та 

пильна увага до кожної родини; 

-  оздоровлення дітей учасників АТО; 
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     -  виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО; 

     -  446 осіб отримають роботу за сприяння служби зайнятості; 

     - 200 осіб буде залучено до участі у громадських  та інших роботах 

тимчасового характеру; 

     - 195 осіб пройдуть професійну підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації. 

 П’ятим завданням 2018 року є забезпечення розвитку інфраструктури 

територіальних громад. А саме :  

- впровадження в населених пунктах району технології роздільного 

збирання ТПВ;  

- виконання заходів щодо підвищення 

енергоефективності та енергозбереження в бюджетних закладах району.  

           На виконання заходів по розвитку інфраструктури територіальних 

громад заплановано ремонт доріг на суму  16,9 млн.грн. 

 Шостим завданням є розвиток галузі фізичної культури і спорту, 

підтримка молодіжних ініціатив, ефективне впровадження сімейної політики, що 

передбачає: 

✓ матеріальне зміцнення об’єктів спортивної інфраструктури; 

✓ подальший розвиток олімпійських і неолімпійських видів 

спорту; 

✓ впровадження спортивно – масових заходів серед населення 

сільської місцевості; 

✓ введення інструкторів із фізкультурно – масової роботи в 

сільських, селищних радах; 

✓ підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток 

громадянського суспільства, зміцнення стратегії національно – 

патріотичного виховання дітей та молоді; 

✓ проведення конкурсів та фестивалів для дітей з багатодітних 

сімей «Таланти багатодітної родини», дітей з інвалідністю «Повір у себе», 

інших; 

Ще одним із пріоритетних завдань в роботі райдержадміністрації є 

зменшення кількості соціальних сиріт, попередження дитячої безпритульності та 

бездоглядності, розвиток сімейних форм виховання, зокрема збільшення кількості 

дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних сімей та сімей 

усиновителів. 

 Пріоритетом на 2018 рік залишається залучення інвестицій. 

Заплановано здійснити такі інвестиційні проекти: 

➢ ТОВ «Зернопереробний комплекс «Альфа» будівництво заводу 

по глибокій переробці зерна в м.Гнівань.       

➢ ТОВ «СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖІ» - розміщення будівництва та 

експлуатації енергогенеруючих підприємств (сонячної електростанції) за 

межами с.Красне Новоміської сільської ради. 

➢ ТОВ «Субекон» - будівництво овочесховища, проектною 

потужністю 2,5 тис.тонн.  



17 

 

Крім того, на території району в м.Гнівань та смт.Сутиски є привабливі 

інвестиційні ділянки промислового призначення, а також вільні виробничі площі 

колишнього Гніванського підшипникового заводу та Гніванського молокозаводу. 

Враховуючи географічну наближеність території даних населених пунктів до 

обласного центру, транспортне сполучення, наявний трудовий потенціал, ми 

неодноразово вже запрошували інвесторів для реалізації проектів і активно 

продовжуємо роботу з даного питання.           

 


