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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ 
ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2019 РІК 

ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК 
Доброго дня шановні учасники колегії, депутати, запрошені 

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

року № 889-VIII «Про державну службу» звітую про діяльність Теплицької районної 
державної адміністрації у 2019 році.  

На виконання наказу Національного агентства України з питань державної 
служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку 
проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» публічний звіт був 
оприлюднений і громадськість могла з ним ознайомитись. Відповідно до Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» Теплицька районна державна 
адміністрація забезпечує:  

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;  

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку,  
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;  
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Теплицькою 

районною радою повноважень. 
 
Основною метою роботи райдержадміністрації залишається забезпечення 

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

 
Спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування та  місцевим 

бізнесом досягнуто позитивних результатів,а саме: 
 
До загального фонду бюджету Теплицького  району надійшло станом на 

01.01.2020р.  доходів (без міжбюджетних трансфертів) в сумі 89 млн 34 тис.грн., що 
становить 105,2% річного плану. Понад план надійшло 8 млн. 600  тис.грн..  В тому 
числі  районний бюджет виконано на 103,3% (фактично поступило –                      
50 млн. 205,5 тис.грн.). Перевиконання становить 1 млн. 591,6 тис.грн. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів 
загального фонду місцевих бюджетів Теплицького району збільшились на                        
8 млн. 606,5 тис. грн., або на 10,7%, в тому числі районного зросли на 4 млн.                      
657,5 тис.грн. або 10,2%. 

Основним джерелом наповнення бюджету району є податок на доходи 
фізичних осіб (54,9% в загальній сумі надходжень), якого станом на 01.01.2020р. 
надійшло 48 млн. 861,0 тис. грн., що складає 102,0% виконання.  Понад план 
надійшло  973,1 тис.грн.. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 
8,8% або 3 млн. 942,3 тис.грн. 
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Станом на 01.01.2020р. забезпечено виконання дохідної частини загального 
фонду по всіх бюджетах місцевого самоврядування району, а саме: 23 сільських, 
селищний  та районний бюджет.  

В порівнянні до минулого року забезпечено збільшення надходжень  доходів 
загального фонду по 17-ти сільських радах. Найбільший ріст спостерігається по 
Удицькій с/р – 172,1%, Степанівській с/р – 29,3%, Теплицькій селищній раді – 
22,2%, Комарівській с/р – 20,3%.  

 
Для забезпечення сприятливих умов для громадян та суб’єктів 

господарювання в районі створений та працює  Центр надання адміністративних 
послуг  при Теплицькій районній державній  адміністрації.   

До переліку адміністративних послуг входить  88  послуг . 
За  2019 рік прийнято 20043 заяв громадян, з них 1635 – стосовно вчинення 

реєстраційних дій, 9706 - по земельних питаннях, документи дозвільного характеру-
21,  з інших питань – 8681.   

Середня кількість адмінпослуг, що надається через ЦНАП за рік 1670.   
Більшість адміністративних послуг, які надаються через Центр є 

безкоштовними, але є й такі з яких стягується адміністративний збір. Районний 
бюджет поповнився на 1 млн. 77 тис. грн. 

З метою ефективного використання бюджетних коштів розпорядники 
активно працюють через електронну систему ПРОЗОРО.  

За січень - грудень 2019 року структурними підрозділами 
райдержадміністрації, закладами, установами, організаціями, які утримуються за 
рахунок районного бюджету було проведено 264 електронних торги, з них 240 
допорогових та 24 тендерних закупівель.  Сума економії бюджетних коштів 
становить – 2 млн. 44.5  тис. грн.  

Ефективним шляхом розвитку територій населених пунктів є участь 
органів місцевого самоврядування в конкурсах та грантах.  

В 2019 році у рамках 16 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад  підготовлено 24 проектних  пропозицій.. З них пройшли 3 на загальну суму  
1 млн. 907 тис. грн. На реалізацію даних проектів з районного бюджету  виділено  
551,4 тис. грн. 

В  2019 році в рамках конкурсу мікрогрантових проектів для сільських 
мешканців «Село: Кроки до розвитку», перемогу здобуло КП «Розвиток»  
Степанівської територіальної громади з проектом «Переробка соняшникового 
насіння - придбання маслопреса шнекового МL -43»  кошти конкурсу - 50,0 тис. грн. 

Звичайно 2019 рік приніс  занадто  багато важких   випробувань  для 
аграріїв району. 

 Тому підсумовуючи  результати  роботи перш за все слід відмітити, що 
завдяки господарності, знанням керівників, спеціалістів господарств, наполегливій 
праці всіх трудівників село живе, а найбільший і найважливіший сектор економіки 
району - аграрний комплекс продовжує розвиватися. 

Сільськогосподарські земельні угіддя  Теплицького району використовують   
179 недержавних  сільськогосподарських підприємств різних форм власності 
утворених в процесі  реформування сільськогосподарської галузі та одне державне 
(Теплицький професійний аграрний ліцей).   
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Станом на 01.01.2020р. площа сільськогосподарських угідь, яка закріплена за 
сільгоспвиробниками, становить 65407 га , в т.ч. ріллі – 62133 га.  

В 2019 році посівна площа по сільськогосподарських  господарствах  
становить 45960  га.  В структурі посівних площ зернові культури займають майже 
56 %  посівної площі, технічні культури – 42 %, кормові культури  разом– 2,0%.  

Сільськогосподарські підприємства району у 2019 році забезпечили 
вирощування  та збір доброго урожаю  по всіх сільськогосподарських  культурах.  

Зокрема, валовий збір зерна по сільськогосподарських підприємствах 
становить -189,8 тис. тонн, або в середньому по 73,9 ц/га, зокрема урожайність 
озимої пшениці 58,4 ц/га; озимого ячменю – 54,0/га, кукурудзи - 85,7 ц/га. Валовий 
збір озимої пшениці складає - 50,2 тис.тонн, кукурудзи-129,8тис.тонн. 

Відповідні  результати по технічних культурах: 
соняшник   на  площі  12083  га вродив по 34,4 ц/га, а його валовий збір 

становить 41,5 тис.тонн;  
сої з площі  4077га  намолочено  майже 9,0 тис. тонн. при урожайності 22,0 

ц/га;  
цукрових буряків на площі 1295  га валовий збір в межах 62,5 тис.тонн по    

483 ц/га. 
Аналіз динаміки урожайності зернових та технічних культур характеризує 

зростання урожайності по всіх культурах окрім кукурудзи на зерно. 
В тваринництві, нажаль, зберігається негативна тенденція по зменшенню 

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

на 01.01. 2020 року  утримували  1135  гол. ВРХ, що на 679  голів менше в 
порівнянні з  аналогічним періодом  минулого  року,  в тому числі поголів'я корів  
становить 562 голови,  що на 90 голів менше в порівнянні з  аналогічним періодом  
минулого  року.  

Поголів'я свиней   на 01.01.20 року складає   8889 голів, або на 2327 голів 
більше до відповідного періоду минулого року.  

На кінець 2019 року птахоферма  ПП «Біла Каста» налічувала 48 тисяч голів 
курей. 

Крім того, в жовтні 2019 року товариством Теплицький відгодівельний 
комплекс с.Саша було завезено майже 27 тисяч голів молодняка птиці. 

 За 2019 рік було вироблено 3242 тонни молока  (на 306т менше до минулого 
року), що складає 91,4%.  

Для заготівлі  молока від населення в районі працює 44 молокопункти,  якими 
охоплено 1434 здавальники молока у всіх населених пунктах району. Молокопункти  
мають  відповідні умови по заготівлі молока та спроможні прийняти всю 
запропоновану кількість продукції здавачами. 

На ринку заготівлі молока району також закупівлю молока проводять ПАТ 
Вінниця молокозавод «Рошен», Гайворон МЗ, «Гайсин МЗ», Золотонішський МЗ , 
ТОВ «Інтер-Фуд» Крижопіль , ПАТ «Христинівка МЗ». В 2019 році  закуплено 
молока 8801 тонн молока , середня закупівельна ціна молока від господарств 
населення на кінець року складає 5232 грн./т  . 

Сільгоспвиробники району активно проводять підготовку матеріальної бази до  
проведення   весняно-польових робіт 2020 року .  
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Станом на 10.02.2020р. готовність техніки складає: 
тракторів – 93,6%; 
культиваторів – 91,2 %; 
сівалок зернових – 97,8 %; 
сівалок для посіву кукурудзи – 95,2%; 
сівалок для посіву ЦБ – 100%. 
 
Господарства району в основному забезпечені матеріально-технічними 

ресурсами для проведення весняно-польових робіт у 2020 році, продовжується 
закупівля до 100 відсоткового забезпечення. 

В результаті розпаювання  земельні паї  отримали 18471 громадян району, з 
них 2832  земельних паїв обробляється громадянами одноосібно. 221 земельний пай 
є на даний час невитребуваними  (в процесі успадкування, переоформлення ) і 
знаходяться в короткостроковій оренді.  Решта 15418 земельних паїв передано в 
оренду сільськогосподарським підприємствам на терміни  від  5 до 49 років. 

Станом на 01.01.2020 року орендна плата виплачена в розмірі 143,3 млн.грн, в 
тому числі грішми 111,5 млн.грн, в натуральній формі – 29,2 млн.грн. та 2,47 
млн.грн послугами. В порівнянні з 2018 роком нарахована сума орендної плати 
зросла на 52 млн.грн.  

Збільшення розміру нарахованої орендної плати відбулося за рахунок 
підвищення відсотку орендної плати від грошової оцінки орендованої земельної 
ділянки згідно нормативно-грошової оцінки від 5,2% в 2018р до 8,5% у 2019р. 
Середній розмір орендної плати за користування земельного паю становить 8,6 
тис.грн., що на 3,5 тис.грн більше минулорічного. 

Аналізуючи виплату орендної плати за останні три роки можна відмітити 
зростання  в загальній сумі орендної плати грошової форми, яка протягом 2017-2019 
років вона зросла від 46 % до 78%.  

Плата за 1 га орендованої землі в 2019 році складає 3587,4 грн.  
 
Райдержадміністрацією постійно здійснюються заходи щодо соціального 

забезпечення та соціального захисту громадян, які потребують допомоги і 
соціальної підтримки з боку держави. 

Так, станом на 1 січня 2020 року на території Теплицького району проживало 
8776 пільгових категорій громадян. 

Кількість осіб, яким надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 
становить 1445. Сума відшкодованих коштів на оплату ЖКП становить 3 млн. 21,23 
тис. грн. Крім того, надано населенню пільг у грошовому виразі (монетизація) 1 
млн. 732,8 тис. грн. 

Кількість осіб, яким надано пільги на придбання твердого пічного та рідкого 
палива та скрапленого газу 201 особа. Сума відшкодованих пільг на придбання 
твердого пічного та рідкого палива та скрапленого газу становить 397,1 тис. грн. 

У зв’язку з подіями, які виникли на сході України, жителі району також 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. Так, на обліку в Єдиному 
державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебуває 9осіб з інвалідністю 
внаслідок війни з числа учасників АТО, 165 учасники бойових дій та 4 члени сімей 
загиблих. 
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Кількість звернень на субсидії впродовж 2019 року становить 4277 заяв. 
Одержувачам субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу за 2019 
рік нараховано 3 млн. 598,4 тис. грн. 

Одержувачам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг нараховано за 
2019 рік 19млн.87,8тис. грн.Крім того, нараховано субсидій у грошовому виразі 
(монетизація) 11 млн. 663,1 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2020 року на обліку у відділі адресних допомог та субсидій 
перебуває 2070 сімей, яким нараховано різних видів соціальних допомог в сумі 
39млн. 552,0 тис. грн.  

Станом на 1 січня 2020 року на обліку в управлінні перебуває 16 учасників 
АТО для забезпечення санаторно-курортними путівками. Протягом 2019 року 
укладено 5 тристоронніх договори щодо санаторно-курортного лікування учасників 
АТО. 

Управлінням постійно проводиться забезпечення осіб з інвалідністю протезно-
ортопедичними та технічними засобами реабілітації (згідно постанови КМУ №321 в 
редакції від 14.03.2018р.) шляхом заключення двосторонніх та тристоронніх 
договорів. Протягом 2019 року було укладено 81 договір на суму 1150,7 тис. грн. 

Протягом звітного періоду укладено 9 договорів та проведено навчання 9 
учасників АТО за професією водій автотранспортних засобів,один перебуває на 
черзі на 2020рік.. 

 
На обліку в управлінні перебуває 200 осіб, що мають статус внутрішньо-

переміщеної особи, з них 65 осіб отримують щомісячну адресну допомогу. В районі 
створена та працює районна комісія з питань призначення (відновлення) соціальних 
виплат внутрішньо-переміщеним особам. На засіданнях комісії розглянуто 165 заяв 
щодо призначення (відновлення) соціальних виплат.Впродовж 2019 року 
призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги на суму 1 млн. 157,89 тис. 
грн. 

У зв’язку з виникненням незахищених категорій громадян, яким не 
передбачено фінансування програм з державного бюджету, управлінням 
розроблено, та районною радою затвердженоКомплексну програму соціального 
захисту населення Теплицького району на 2017-2020 роки. За 2018 рік за рахунок дії 
районної програми забезпечено: 

фінансування абонентної плати пільговим категоріям населення, на суму39,0 
тис. грн. 

компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 
395,97тис. грн. 

матеріальна допомога на лікування онкохворим, в тому числі з нирковою 
недостатністю, які потребують постійного гемодіалізу та хворим на туберкульоз 
забезпечено 62 особи на суму 81,5тис. грн.   

пільговий проїзд в приміському сполучені на суму 167,1 тис. грн.  
пільговий проїзд членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО 

забезпечено 12,0 тис. грн. 
Проведено моніторинг з середньомісячного розміру заробітної плати на 

підприємствах, організаціях та установах району.  
Середньомісячна заробітна плата становила 7519 грн. в порівнянні з груднем 

2018р.(7063 грн.) зросла на 6,5 відсотка. 
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В районі проводиться робота по детінізації трудових відносин шляхом 
посилення контролю за дотриманням законодавства про працю, зокрема, положень 
щодо укладання трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками. 
За результатами легалізовано 53 робочих місця.  

 
Первинну медичну допомогу в районі надає  КНП «Теплицький  ЦПМД» 

до складу, якого входять 4 амбулаторії ЗПСМ та 31 ФАПи, ФП. 
Для надання медичної допомоги населенню району на 2019 рік  було 

затверджено всього 110,0 штатних посад, з них 19,5 лікарів,  66,25 посад середнього 
медичного персоналу, з них зайнятих всього по закладу 98,5 посад, а саме: лікарів – 
15,5, середнього медичного персоналу – 60,0, фізичних осіб по закладу – 102 чол, з 
них лікарів – 15, середнього медичного персоналу - 63.  

Штатних посад лікарів ЗПСМ - 16,00, з них зайнятих 13, фізичних 13. 
Медичних сестер ЗПСМ штатних 23,5 посад, з них 20,5 зайнятих фізичних – 21.  

Забезпеченість лікарями на 10 000 всього населення складає 5,10 проти 
минулого року 5,03. Середнім медичним персоналом – 24,04 проти минулого року 
26,94. 

Укомплектованість штатних посад лікарів 79,5 % проти минулого року 47,27, 
середнім медичним персоналом – 95,1 проти минулого року – 75,20%. 

Кошти з районного бюджету надійшло та використано – 455,4 тис. грн., з них 
на оплату праці ФАП, ФП – 250,5 тис. грн. 

З місцевого бюджету надійшло для оплати енергоносіїв 761,5 тис. грн. 
Кошти з сільських субвенцій надійшло та використано – 1 млн. 812 тис.грн, з 

них на оплату праці ФП та ФАПів – 1 млн. 396 тис. грн. 
Від Національної служби здоров’я України надійшло коштів 12 млн. 211 

тис.грн., з них використано 11 млн. 444 тис.грн., в тому числі:  
- на оплату праці  ЦПМД 9 млн. 853 тис. грн.,  
- на оплату праці ФП, ФАП - - 422,0 тис. грн.  
 
За кошти Національної Служби Здоров’я України, згідно табеля матеріально-

технічного оснащення наш заклад закуплено обладнання та інвентарю на суму 
більше 500 тис.грн. 

Також, закуплено медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги 
на суму 208 тис.грн. 

Приписною кампанією охоплено 21409 мешканців району, що становить 
понад 78,0% від загальної чисельності міських та сільських мешканців. 

З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє 
Урядову програму  реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки».                                                              

По району  укладено договори НСЗУ з 3 аптечними закладами, це аптека ПП 
«КОНЕКС», ФОП «Габінська С.Т.» та ТОВ «Брат-ВМ». 

Станом на 01.01.2020р. лікарями ЗПСМ  виписано 10826 електронних 
рецептів, з них відпущено  аптечною мережею 8618 електронних рецептів, що 
складає - 80% .          
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Вторинна медична допомога. 
В закладі  в  цілодобовому  режимі  забезпечується надання  вторинної 

спеціалізованої консультативно-діагностичної та стаціонарної медичної допомоги  
27456 жителям району. 
        Фінансові витрати бюджетних коштів для проведення діяльності лікарні 
планового лікування в 2019 році склали 22 млн. 130 тис. грн., з них медичної 
субвенції – 19 млн. 11 тис. грн., субвенції на інсуліни – 642,1 тис. грн., державна 
дотація на енергоносії – 1 млн. 799 тис. грн., районний бюджет – 677,1 тис. грн., на 
придбання обладнання виділено кошти в сумі 427,0 тис. грн.. 
        Обсяг  власних  надходжень  у 2019 році  склав  3,7% до  загального  фонду.                
        Середньомісячна заробітна плата по закладу становить 6363 грн.: зокрема 
лікарів 9303 грн., середнього медичного персоналу – 5196 грн., молодшого 
медичного персоналу – 4590 грн.. 

За 2019 рік за рахунок коштів державного та районного бюджетів через 
систему “ProZorro” закуплено обладнання та інвентарю на суму 427,0 тис. грн.   
        Придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання дозволить 
задовольнити потреби населення в новітніх методах обстеження, виявляти 
захворювання на ранніх стадіях, забезпечити своєчасне лікування відповідно до 
сучасних стандартів надання медичної допомоги в обсязі планової спеціалізованої 
консультативної та стаціонарної медичної допомоги середньої інтенсивності та 
догляду, високий рівень обслуговування, комфортних умов обстеження та безпеки 
медичного персоналу і пацієнтів закладу. 

За 2019 рік в  стаціонарних  відділеннях  закладу  пролікувалось  4211  хворих, з  
них  870  дітей. 
         У хірургічному відділенні прооперовано 543 хворих (в 2018р. – 339). 
Хірургічна активність склала 62,4 (в 2018р. – 40,4). 
        Приділялась належна увага наданню невідкладної  допомоги у всіх структурних 
підрозділах. 
        
 Проаналізувавши стан надання медичної допомоги за минулий рік, колектив 
медичних працівників усвідомлює всю важливість і складність завдань, що стоять 
перед охороною здоров’я в 2020 році та докладе всіх зусиль, щоб на  високому  
професійному рівні забезпечити доступність та якість основних видів медичної 
допомоги жителям нашого району. 

 
Галузь культури Теплицького району у 2019 році вирішувала завдання 

щодо збереження та розвитку культури у регіоні та підвищення її ролі у формуванні 
демократичного громадянського суспільства. 

Діяльність закладів культури Тепличчини забезпечують 147 працівників, з них 
126 працівників – спеціалісти та 21 технічний працівник.  

69 спеціалістів працює в сільських закладах культури.  
При закладах культури району працювали і продовжують працювати різні за 

жанрами та видами гуртки художньої самодіяльності, любительські об’єднання, 
клуби за інтересами, серед яких 16 аматорських колективів із званням  «народний» 
та «зразковий». 

В поточному році було проведено ремонтні роботи в клубних установах 
району на загальну суму 275,5 тис.грн. 
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Матеріально – технічну базу поповнено на суму 84 тис.грн.:  
 

В районі функціонує КЗ «Музей історії та етнографії Тепличчини»  який 
працює на збереження духовних, історичних та національних традицій нашого 
народу, пропаганду народних звичаїв,  естетичне та патріотичне виховання 
підростаючого покоління.  Особливий акцент у роботі  – це робота з дітьми, 
створення умов для їх духовного і творчого зростання, збагачення кращими 
зразками української  культури.  

Теплицька центральна бібліотечна система. В районі працює 28 бібліотек, 
об’єднаних в Комунальний заклад «Теплицька централізована бібліотечна система». 
Це 26 сільських бібліотек-філіалів, районна бібліотека для дітей та Теплицька 
центральна бібліотека, які обслуговують 43 населених пунктів Теплицького району 
з наявним населенням 27602 особи. 

 
Одним із пріоритетів є питання якості освіти.   
Основними орієнтирами розвитку освітньої системи є якість освіти і рівний 

доступ до неї всіх громадян, забезпечення функціонування єдиного інформаційного 
простору, упровадження інноваційних технологій у навчання  на шляху успішної 
реалізації Концепції  Нової української школи. 

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи 
безперервної освіти в Україні. 

В районі функціонує 16 закладів дошкільної освіти, у  яких виховується 641 
дитина та 9 дошкільних підрозділів філій опорних закладів, які відвідує 127  дітей. 
Охоплення  дошкільною освітою дітей  віком  від 3  до 6 років  складає 92 %. 

Спільними зусиллями відділу освіти, райдержадміністрації, сільських, 
селищного голови, колективів закладів дошкільної освіти оснащено сучасне  
предметно-ігрове, розвивальне середовище.  

Щороку  проводяться  поточні ремонти закладів. Найбільші за обсягом 
фінансування роботи проведені у минулому навчальному році у  Метанівському 
ЗДО,  де відремонтовано спортивний  та музичний  зали, систему водопостачання та 
водовідведення, на  ці  потреби використано  понад 50 тисяч грн. Великий об’єм 
внутрішніх ремонтів проведено в  Бджільнянському, Теплицькому ЗДО. Проведено 
часткове перекриття  даху  в  Удицькому  ЗДО  

Одне із актуальних питань сьогодення – формування оптимальної мережі 
закладів загальної середньої освіти. 

Для задоволення освітніх потреб населення району з першого вересня 2018 
року по грудень 2019 року функціонувало 2 освітніх округи та 3 опорних заклади 
освіти, у складі яких 8 філій, з них І ступеня – три, І-ІІ ступенів – п’ять. У  склад 8 
філій входили  9 дошкільних підрозділів. Крім того, в мережу входило 7 шкіл І-ІІ 
ступенів і  5 шкіл І-ІІІ ступенів.  

Оптимізація закладів освіти  є хоч і болючою, але необхідною  для підвищення 
якості освіти. Батьки на даний час вже розуміють важливість якості освіти і не 
бояться підвозити дітей до опорних закладів освіти.  

2019-2020 навчальний рік – продовження реалізації Концепції «Нова 
українська школа».   У закладах освіти району активно втілювались ключові ідеї 
Нової української школи та створення нового освітнього простору, школи 
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майбутнього, що максимально мотивує дітей до навчання та особистісного 
розвитку.   

 Згідно з Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників в умовах реалізації  Концепції Нової української школи та 
стратегії реформування початкової освіти, 19 вчителів початкових класів закладів 
освіти Теплицького району, які навчатимуть учнів  перших класів у 2020-2021 
навчальному році, успішно пройшли навчання в очних сесіях  на базі Вінницької 
академії неперервної освіти і онлайн-курс  на освітній платформі EdЕra. 

Для 1-х класів Нової Української Школи з державного бюджету виділено 475 
тис.грн.  та 68 тис.грн. на закупівлю меблів, інвентарю та комп’ютерної техніки. 

Таким чином, в закладах освіти району поступово  здійснюється забезпечення 
сучасного оформлення класів та багатофункціонального навчального простору, що 
сприятиме успішній реалізації Концепції «Нова українська школа». 

 
Основна місія сучасної школи - допомогти розкрити та розвинути здібності, 

таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 
батьками. 

Свою талановитість та обдарованість діти мають змогу виявляти під час 
проведення інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань інших  
масових заходів, які впродовж року організовуються та проводяться на шкільному, 
районному, обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях.  

В районному етапі олімпіад взяли участь 299 учнів  закладів загальної 
середньої освіти  району, з них 76  учнів  стали  переможцями, в тому числі:   17  
учнів  вибороли   дипломи першого ступеня,  21   -  другого, 38 учнів – третього.  

Важливу роль у формуванні підростаючого покоління, зміцнення та 
збереження здоров’я відіграє фізичне виховання. Вихованці дитячо – юнацької 
спортивної школи також мають гарні результати. Зокрема, 4 місця з греко - римської 
боротьби на Чемпіонаті області, ІІІ командне місце з кульової стрільби (пістолет), 
Щавінський Ігор, учень 7 класу опорного закладу «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2», вихованець ДЮСШ здобув ІІІ місце у чемпіонаті України «Дитяча ліга»  з 
волейболу серед юнаків 2006 року народження. Рижий Дмитро, вихованець дитячо-
юнацької спортивної школи зайняв І місце у міжнародних змаганнях з греко-
римської боротьби. 

Високі результати показують і тренери ДЮСШ. Так, Гарник П.І. у складі 
збірної України став учасником міжнародного матчу в Білорусі (легка атлетика) 
серед ветеранів та став призером престижного турніру, а у Чемпіонаті України в 
складі збірної області став чемпіоном. 

У межах проведення оздоровчої кампанії 2019 року, а також з метою 
зацікавлення учнів іноземними мовами в районі  діяли пришкільні мовні табори 
відпочинку з денним перебуванням на базі Степанівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, опорних закладів «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1», «Теплицька 
ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 2» . «Соболівська ЗОШ І-ІІІ ступенів». Загалом  відпочинком 
було охоплено 120 учнів. Крім того, Степанівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів взяла участь в 
проекті пришкільних мовних таборів Go Camp, в якій  заняття  проводились за 
участі волонтера Роберта Данклі. 
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Для створення сприятливих умов повноцінного оздоровлення  та відпочинку 
дітей  пільгових категорій на оздоровчу кампанію 2019 року з районного 
бюджету виділено кошти в сумі 300 тис.грн. Оздоровлено 93 дитини.  

 Крім того, за рахунок обласного бюджету 33 дітей пільгових категорій 
оздоровлено у Вінницькій дитячо-юнацькій спортивно-оздоровчій базі «КОЛОС», 
ТОВ «ДОЗ «Подільський Артек», Українських дитячих центрах  «Молода гвардія» 
та «Артек», Ренійській міжгосподарській дитячій установі «АІСТ» с. Приморське 
Кілійського району Одеської області. 

 
Сучасне людство переходить до нової світової парадигми, формується нова 

культура й освітня форма поваги до людей з особливими освітніми потребами. І 
саме тому в сучасних соціально-економічних умовах суспільства актуальним стало 
питання про пріоритетне значення навчання і виховання дітей з особливими 
освітніми потребами, їхнє становлення і розвиток. Інклюзивне навчання 
організовано в 3 закладах загальної середньої освіти: опорних закладах 
«Соболівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2», Удицькій 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

19 березня 2019 року  розпочав свою діяльність інклюзивно-ресурсний центр, 
який знаходиться на базі опорного закладу «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1». 
Укомплектовано штат 4 фахівцями: директор, практичний психолог, логопед, 
вчитель-реабілітолог. Працівниками центру надано послуги 150 дітям віком від 6-10 
років, які навчаються в закладах освіти району та мають мовленнєві порушення; 
здійснено комплексну оцінку 33 дітей з особливостями розвитку з метою 
визначення особливих освітніх потреб.  

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є національно-патріотичне 
виховання. 

На сьогодні кожен заклад загальної середньої освіти має свою чітку систему 
національно-патріотичного виховання та є осередком формування громадянина-
патріота. У цій системі дуже важливе значення має виховання пошани до 
Конституції держави, законодавства, державних символів.   Продовжується традиція 
святкування Дня української писемності і мови;  

В усіх закладах освіти району організовуються зустрічі учнівської молоді з 
ветеранами війни, учасниками бойових дій на Сході України, волонтерами.  

У початковій школі практикується проведення виховних заходів у формі: 
зустрічей, постановок українських народних та сучасних казок, майстер-класи за 
участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів, оберегів, написання листів бійцям 
операції об’єднаних сил. 

Позашкільна освіта виконує вкрай важливі завдання, спрямовані на 
забезпечення потреб дітей до пізнання й творчості; формування системи ціннісних 
орієнтацій національно-патріотичного виховання; виявлення, підтримку та розвиток 
обдарованих і талановитих дітей; організацію дозвілля; попередження 
бездоглядності, безпритульності та правопорушень. Станом на грудень 2019 року у 
Будинку дитячої творчості функціонує 14 гуртків (22 групи), гуртковою роботою 
охоплено 235 вихованців; у Станції юних техніків 4 гуртка (7 груп) - 89 дітей. 

Позашкільними закладами освіти створено умови  для реалізації кожним 
вихованцем власної освітньої траєкторії, вільного особистісного вибору тієї 
діяльності, яка сприяє індивідуальному розвитку. Забезпечується варіативність 
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змісту і форм організації освітнього процесу. І як результат – успіхи вихованців 
гуртків у різноманітних змаганнях і конкурсах. 

 
Вже вкотре заклади освіти району беруть участь в обласному Конкурсі 

проектів розвитку територіальних громад. Переможцями 16 конкурсу стали: 
1. Опорний заклад «Соболівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»: Капітальний ремонт 

фасадів із застосуванням новітніх технологій енерго та ресурсозбереження – 1 млн. 
300 тис. грн. Проект не завершено. 

2. Бджільнянська ЗОШ І-ІІ ступенів: Впровадження енергозберігаючих та 
ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери – 357 тис.214 грн. 

3. Великомочульська ЗОШ І-ІІІ ступенів: Влаштування та відновлення 
спортивно-ігрового майданчика – 191 тис.грн. 

 
Однією з важливих задач які ставляться та реалізуються на території 

району є будівництво та утримання в належному стані об’єктів дорожньої 
інфраструктури. За результатами інвентаризації в районі налічується - 31,1км 
державних доріг, 237,5км. - державних доріг місцевого значення загального 
користування, 492,5км. – комунальних доріг.  

В 2019  році проводився поточний ремонт доріг: 
- комунальної власності площею 7000 кв. м на суму 3,5 млн. грн., що 

становить 80% від запланованого. 
-   Проведено будівництво тротуару в с. Степанівка вартістю 721,0 тис. грн.. 

площею 657 кв. м. 
- доріг загального користування на суму 9,2 млн. грн. на таких напрямках: 
Теплик – Комарівка  -1,3 млн. грн. 
Теплик – Гайсин -  1 млн. 940 тис. грн. 
Мала Мочулка – Мишарівка – 1,4 млн. грн. 
Орлівка – Соболівка (освоєно 220,0 тис. грн.) 
Тростянчик – Теплик – 2,4 млн. грн.. 
Соболівка – Петрашівка – 2,0 млн. грн.. 
За результатами проведених ремонтних робіт поліпшено стан дорожнього 

покриття протяжністю 51,2 км. 
На 2020 рік заплановано провести ремонт доріг загального  користування 

місцевого значення по району на суму 8,2  млн. грн., на що необхідно передбачити 
співфінансування з місцевих бюджетів в сумі – 1,23 млн. грн.. 

 
З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 
основних подій та заходів, які проводяться в районі, на офіційному веб-сайті 
Вінницької обласної державної адміністрації, офіційному веб-сайті Теплицької  
районної державної адміністрації, на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. 

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

 
Підсумовуючи викладене, зазначу, що незважаючи на економічні труднощі та 

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

 
Пріоритетними напрямками роботи на поточний 2020 рік є: 
Залучення інвестиційних коштів в соціально-економічний розвиток району; 
Формування позитивного туристичного іміджу району; 
Продовження процесу децентралізації; 
Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів через систему 

ProZorro; 
Завершення капітального будівництва поліклініки та введення  в 

експлуатацію. 
Проведення капітального ремонту дитячого, неврологічного, хірургічного 

відділення, харчоблоку. 
Ремонт доріг. 
 
Бережіть себе та Україну! 
 
Дякую за увагу!!! 
 
 


