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Відповідно до Типового порядку проведення публічного звіту 

керівника органу виконавчої влади вашій увазі пропонується звіт про роботу, 

що була проведена районною державною адміністрацією у 2019 році.  

Метою публічного звіту є належне інформування громадськості про 

підсумки діяльності, забезпечення належної прозорості та підзвітності 

районної державної адміністрації. 

Основною метою діяльності Тульчинської районної державної 

адміністрації є забезпечення реалізації державної політики на території 

району, його соціально-економічного та культурного розвитку а також 

надання доступних і якісних адміністративних послуг населенню. 

Зв’язок між державою та громадянином, вирішення нагальних проблем 

окремої людини є пріоритетом у роботі районної державної адміністрації.  

Протягом звітного періоду райдержадміністрація забезпечувала 

виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень 

обласної та районної рад, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації та власних розпорядчих документів.  

Робота районної державної адміністрації, як місцевого органу 

виконавчої влади, в співпраці з органами місцевого самоврядування, 

депутатським корпусом районної ради, при належній взаємодії з керівниками 

суб’єктів господарювання, громадськими організаціями,  була спрямована на 

реалізацію Програми соціально-економічного  розвитку району з її цілями та 

пріорітетами та делегованих районною радою повноважень.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Впродовж останніх років Тульчинський  район впевнено лідирує серед 

інших районів області за обсягами реалізованої продукції промисловими 

підприємствами. 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, у 

2019 році підприємствами району реалізовано промислової продукції на суму 

5866,2 млн. грн, що на 3,1 % більше, ніж у 2018 році. Обсяг реалізації на одну 

особу в 2 рази перевищує обласний показник і становить 107,8 тис. грн. 

Частка району в загальнообласному обсязі реалізованої продукції складає 7,2 

%.  

 Важливим аспектом для розвитку району є ІНВЕСТИЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ. 

За 9 місяців 2019 року підприємствами та організаціями різних форм 

власності освоєно 133,7 млн. грн капітальних інвестицій. Питома вага обсягу 

капітальних інвестицій в загальнообласному показнику становить 1,5 %.  



 

В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ  реалізовувались наступні 

інвестиційні проекти: 

- ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» здійснювалось будівництво 2-х бригад по вирощуванню 

курчат-бройлерів;  

- ТОВ «Вінницька птахофабрика» введено в експлуатацію 

внутрішньогосподарський комплекс з переробки органічної частини відходів 

сільськогосподарського виробництва та отримання біогазу із біомаси 

рослинного та тваринного походження, розташованого на території 

Заозерненської сільської ради. Планується створити 40 нових робочих місць; 

- у ФГ «Україна» завершено роботи по модернізації тунельної печі, 

розпочато виробництво лавашу; 

- в Тульчинській філії ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» завершено 

модернізацію 2-ї черги аміачно-холодильного господарства; 

- ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» введено в експлуатацію 60-квартирний житловий 

будинок в м. Тульчин. 

 

Розпорядженнями голови райдержадміністрації затверджено детальні 

плани територій земельних ділянок для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (розміщення сонячних електростанцій), 

розташованих за межами населених пунктів  Шура - Копіївської та 

Тарасівської сільських рад. На даний час інвесторами розробляється 

проектно-кошторисна документація. 

 

На реалізацію інвестиційних проектів соціального спрямування в 2019 

році освоєно 2605,2 тис. грн.. субвенції з державного бюджету.  

Крім того, об’єднаними територіальними громадами освоєно 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури в сумі 3240,9  тис. грн. 

 

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УЧАСТЬ В ПРОЕКТАХ 

Одним із шляхів вирішення соціально-економічних  проблем населених 

пунктів району є участь територіальних громад в різних конкурсах та 

грантових програмах. В звітному періоді територіальні громади району 

активно взяли участь в 16 обласному Конкурсі проєктів розвитку 

територіальних громад. В 2019 році подано 42 проєкти. Переможцями 

визнано 16 проєктів, з них 3 - проєкти ОТГ. На реалізацію проєктів залучено 

3774,9 тис. грн, в тому числі: з обласного бюджету – 1143,6 тис. грн, з 

місцевих бюджетів – 1660,4 тис. грн, кошти організацій-партнерів 

(спонсорських) – 970,9 тис. грн.  



Завершено реалізацію проєкту Тульчинської районної централізованої 

бібліотечної системи «Забуттю не підлягає - реалізація можливості 

спілкування людей старшого покоління, які несуть тягар споминів про 

фашизм з молодим поколінням, створення архіву спогадів, як основа для 

виховання та пропаганди толерантності та міжнаціональної поваги», який 

фінансувався Фондом «EVZ» (Німеччина). На реалізацію проєкту отримано 

436,9 тис. грн (з жовтня 2017 року по вересень 2019 року). 

Реалізовано проєкт Тульчинської міської об’єднаної територіальної 

громади «Ревіталізація музею - квартири Леонтовича в музей мелодії пісні 

«Щедрик» шляхом діджиталізації фондів та створення фізичного та 

віртуального інтерактивнокомунікативних просторів», який визнано 

переможцем Всекраїнського конкурсу Міністерства культури України «Малі 

міста-великі враження». Загальний бюджет проєкту становить 3581,1 тис. 

грн, в тому числі 2600,0 тис. грн.. – кошти Українського культурного фонду 

та 981,1 тис. грн.. – співфінансування Тульчинської міської ради 

В рамках «Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва Вінницької області на період до 2020 року» 3 бізнес-плани 

від Тульчинського району визнано переможцями конкурсу бізнес-планів для 

підприємців - початківців (стартапів).  

Також 3 бізнес-плани визнано переможцями у конкурсі мікрогрантових 

проєктів “Село. Кроки до розвитку”, який реалізовувався ПрАТ 

«Миронівський хлібопродукт» спільно із ГО «ВОО «Спілка підприємців 

«Стіна» за підтримки обласної державної адміністрації. 

 

МАЛИЙ БІЗНЕС  

Важливу роль в економіці району відіграє мале і середнє 

підприємництво. В цій сфері на початок 2020 року працювало 2432 суб’єктів 

господарювання. Саме завдяки їхній діяльності в районі активно 

розвивається торгівля, ресторанне господарство, сфера послуг, збільшуються 

надходження до місцевих бюджетів. Тому створення сприятливих умов, 

необхідних для стабільного та ефективного розвитку підприємництва, 

залишається одним із пріоритетних завдань діяльності Тульчинської 

райдержадміністрації. 

За січень - грудень 2019 року зареєстровано 258 фізичних осіб-

підприємців та 18 юридичних осіб.  

 

В звітному періоді суб’єкти малого та середнього бізнесу забезпечили 

надходження до місцевого бюджету в сумі 86,6 млн. грн, що на 408 тис. грн.. 

більше, ніж у 2018 році. Питома вага надходжень від їх діяльності становить 

33,1 % в загальних надходженнях.  

 

 

 

 

 



АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Значна увага приділяється наданню якісних адміністративних послуг. В 

2019 році через центр надання адміністративних послуг надано 21607 послуг, 

що на 2,0 % більше, ніж в 2018 році.  

 

БУДІВНИЦТВО 

Згідно статистичних даних, у 2019 році підприємствами району 

виконано будівельних робіт на суму 25810 тис. грн. (довідково: у  2018 році – 

на суму 38820  тис. грн).  

За січень - вересень 2019 року прийнято в експлуатацію 4993 

м2 загальної площі житла, що в 3,8 рази більше, ніж за 9 місяців минулого 

року.  

Завершено будівництво та введено в експлуатацію 60-квартирний 

житловий будинок по вул. Свідницького в м. Тульчин. Продовжується 

будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями комерційного призначення по вул. Героїв Чорнобильців та на 

стадії завершення будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями в с. Мазурівка. Відновлено 

будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Миколи 

Леонтовича. 

 

ТОРГІВЛЯ  

Розвивається сфера торгівлі, ресторанного господарства та послуг.  

Обсяг роздрібного товарообороту за січень - вересень 2019 року склав 321 

млн. грн.., що на 23 % більше, ніж за січень – вересень 2018 року. Це 3 місце 

серед районів області.  

 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Важливою складовою в структурі економіки Тульчинського району є 

транспортна інфраструктура. За  2019 року автомобільним транспортом 

перевезено 99,1 тис. тонн вантажів, що на 1,9 % менше, ніж у минулому році. 

Вантажооборот збільшився на 6,1 % і становить 32,8 млн. тонно-кілометрів.  

ПрАТ «Тульчинське АТП-10507» та фізичними особами - 

підприємцями перевезено 1240,1 тис. пасажирів, що на 3,2 % менше, ніж у 

2018 році. Пасажирооборот зменшився на 11,2 % і склав 42,6 млн. пас. км. 

 

У 2019 році двічі оголошувався конкурс на право здійснення  

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території району. За результатами 

конкурсу укладено 2 договори з перевізниками.  

Разом з тим, питання забезпечення автобусним сполученням є досить 

проблемним, адже ми маємо декілька маршрутів, на яких досить часто 

порушується графік перевезень. 

 

 



ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

Одним із завдань органів влади є забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів. Інструментом, який надає можливість 

забезпечення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель є 

електронна система ProZorro. В  2019 році в електронній системі Prozorro 

структурними підрозділами  райдержадміністрації, бюджетними установами 

проведено 232  електронних закупівлі. Економія коштів склала 3323,8 тис. 

грн, або 8,1 % від запланованих видатків. 

Допорогові закупівлі склали 80,2 % від загальної кількості закупівель, 

економія – 540,9 тис. грн, або 16,3 % від загальної суми економії. 

 

БЮДЖЕТ 

У 2019 році до загального фонду бюджету  району надійшло 349,5 млн. 

грн.  

Доходів  без врахування трансфертів 94,5 млн. грн., що становить 

116,3% до затверджених  річних показників. Порівняно  з 2018 роком доходів  

без  врахування трансфертів  отримано  більше на  9,2%  або   на  суму   8,0  

млн. грн.. 

 

Основним джерелом у складі доходів  без врахування трансфертів є 

податок  та  збір на доходи фізичних осіб – фактично отримано за звітний 

період – 49,8  млн. грн. або 52,7 % від загального обсягу усіх надходжень. До 

запланованих надходжень надійшло 126,1%. Відповідно до показників 

минулого року поступило більше на 6,4  млн. грн., ріст становить 14,8%.  

Суттєво впливає на стан виконання місцевих бюджетів своєчасне 

надходження єдиного податку,  якого  отримано в сумі  18,2 млн.  грн., що на 

2,1 %  більше відповідного періоду минулого року.  

Ріст  доходів  відбувся  по  податку  на  майно: - на  6,0%   за рахунок  

розширення  бази оподаткування. Даного податку надійшло 15,5 млн. грн., 

(110,6% до запланованих показників).    

Дохідну частину бюджету  до  плану  за рік  виконано по всіх бюджетах  

базового рівня (районний,  селищний, сільські).  

 

         За 2019 рік по зведеному бюджету району профінансовано планові 

видатки в сумі 339,6 млн. грн.  

В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на 

фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені 

цілі використано 292,1 млн.грн. - це 86,0% усіх видатків загального фонду, у 

тому числі: 

на освіту  98,7 млн.грн.,  

на охорону здоров’я – 54,8 млн.грн.,  

на соціальний захист  - 126,6 млн.грн.,  

на культуру – 11,5 млн.грн.,  

на фізичну культуру і спорт – 0,5 млн.грн. 

 



Усім відомо, шановні присутні,  що на початок звітного року районний 

бюджет мав незабезпеченість в сумі 4,0 млн. грн. Завдяки комплексу заходів 

для економного використання бюджетних коштів та завдячуючи змінам до 

Податкового кодексу України, недоїмку було ліквідовано.  

Значну підтримку районному бюджету забезпечили місцеві бюджети, 

надавши субвенцію в сумі 8,3 млн. грн.. 

Щира вдячність органам місцевого самоврядування за розуміння і 

підтримку. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

Для  землеробів  Тульчинщини 2019 рік видався вдалим та 

сприятливим. Очікуваний обсяг виробництва валової продукції по всіх 

категоріях господарств за 2019 рік становитиме 1,833 млрд.грн.: в т.ч. 

продукція рослинництва – 438 млн. грн., тваринництва – 1,395 млрд. грн.  

За обсягами виробництва валової продукції сільського господарства 

район займає друге місце серед районів Вінницької області. Питома вага 

району у загальному виробництві сільгосппродукції  області становить 

13,2%. 

Валовий  збір зернових по сільгосптовариствах району склав  219,8 

тис.тонн, що на 13,5 тис. тонн більше ніж у 2018 році, з середньою 

урожайністю 75,0 ц/га, що є вищим показником ніж в середньому по області. 

В  тому  числі зібрано: 

71 тис. тонн озимої  пшениці при урожайності  58,4  ц/га; 

4,3 тис. тонн  озимого  ячменю при  урожайності 63,3 ц/га; 

2,3 тис. тонн ярого ячменю, урожайність  склала 39,5  ц/га; 

Також зібрано 138 тис. тонн кукурудзи  на  зерно з середньою 

урожайністю 88  ц/га. 

 

З технічних культур зібрано: 

 27,3  тис.  тонн соняшнику при  урожайності  34,5  ц/га,  

 4,4 тис. тонн сої  при урожайності 22,4 ц/га,  

8,4 тис. тонн озимого  ріпаку,  урожайність - 33,5 ц/га. 

Накопано 111,7 тис. тонн цукрових  буряків. Середня урожайність 

становить  390 ц/ га. 

 

Розпочато роботи  по закладанню врожаю наступного року. 

Проводиться закупівля насіння, мінеральних добрив, ремонт техніки. 

Під урожай 2020 року по сільськогосподарських підприємствах району 

посіяно 10,6 тис. га зернового клину, що на 3,6 тис. га менше ніж було 

посіяно минулого року. 

Для посіву ярих культур в сільськогосподарських підприємствах району 

підготовлено 33,3 тис. га ґрунту на зяб, в т.ч. 2320 га глибокої оранки під 

цукрові буряки. 



Згідно попередньої структури посівних площ сільськогосподарських 

культур на 2020 рік планується збільшення посівів соняшнику та сої. 

Разом з тим, не вдається подолати негативні тенденції в утриманні 

ВРХ. 

Станом на 01.01.2020 року в реформованих господарствах району 

утримується 774 голів ВРХ, що менше минулого року на 56 голів, в т. ч. 250 

гол. корів.  

Зменшено поголів’я свиней, яке на сьогодні налічує 1116 гол.  

 

Збережено лідируючі позиції по виробництву м’яса птиці. Так, в 2019 

році вироблено 258,7 тис. тонн м’яса, що є другим показником в області. 

 

На такі позиції район вийшов в останні роки за рахунок введення 

потужностей ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер».  

 

Не стоїть осторонь підтримки аграріїв і держава. 

За 2019 рік придбано 4 одиниці сільськогосподарської техніки  та 

обладнання вітчизняного виробництва на суму 2,9 млн.грн., 

сільгосптовариствам компенсовано вартість в сумі 0,7 млн. грн.  

Другий рік поспіль виділяється державна допомога приватним 

домогосподарствам за утримання телят ВРХ до річного віку, у рамках 

бюджетної дотації на тваринництво в розмірі 2500 грн. на 1 голову. Станом 

на 1 грудня 1084 фізичних осіб оформили пакет документів на 1470 голів, для 

отримання дотації за молодняк великої рогатої худоби на суму 2,3 млн. грн. 

 

Зростає заробітна плата аграріїв. Так, середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника в сільському господарстві за січень-грудень 2019 року, 

в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросла на 31% і становить 

10070 грн.  

 

Сільськогосподарські  підприємства  та  фермерські господарства 

повністю завершили  розрахунки  з  селянами  за  земельні паї.  В  2019 році  

нараховано  156,8 млн  грн.  орендної  плати  за  землю, що на 31 млн. більше 

проти минулого року та складає 11,5% від грошової вартості орендованих 

земель. 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Використання орних земель запасу 

В районі сформовано 3599,1 га  орних земель запасу. 

Надано у власність, постійне та тимчасове користування юридичним та 

фізичним особам – 2084,4  га земель запасу району. 

На умовах оренди орні землі запасу району використовуються на площі 

1468,0  га, середній розмір орендної плати складає 1813,3 грн.. за 1 га. 

Не наданими в користування залишаються 46,8  га.  



Розмір орендної плати по договорах оренди становить 2523,1 тис. грн.. 

сплачено за 2019 рік 2676,7 тис. грн. (дані відомості підготовлені згідно 

інформації органів місцевого самоврядування)  

Використання орних земель резервного фонду 

В районі сформовано  5177,6 га  орних земель резервного фонду. 

На умовах власності постійного та тимчасового користування надано 

3833,59 га. 

На умовах оренди землі резервного фонду району використовуються на 

площі 1279,53 га, середній розмір орендної плати складає 2018,8 грн./га.  

Малопродуктивні землі становлять із загальної площі 26,50 га. 

Ненаданими в користування залишаються 52,68 га. Розмір орендної 

плати по договорах оренди становить 3112,54 тис. грн.. Сплачено за 2019 рік 

3112,54 тис. грн. (дані відомості підготовлені згідно звітності органів 

місцевого самоврядування). 

Надання земельних ділянок учасникам АТО 

До  Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області 

надійшло 692 заяви від учасників бойових дій в зоні АТО щодо надання 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства, 2 з них - для ведення індивідуального садівництва.    

Управлінням надано  676 наказів щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення  державної власності на загальну площу 

1097,45 га. та відмовлено 10 громадянам з різних причин (скористалися 

правом на безкоштовне отримання земельної ділянки раніше або через 

відсутність повного переліку обов’язкових документів).  

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Тульчинським об‘єднаним управлінням Пенсійного фонду України у 

Вінницькій області своєчасно та в повному обсязі фінансувалися пенсійні 

виплати 17 157 пенсіонерів, що проживають на території району. 

Середній розмір пенсійної виплати складає 2295 грн. 60 коп. Середній 

розмір місячної виплати – 39, 7 млн. грн.. 

За січень-грудень 2019 року спеціалістами управління було призначено 

448 нових пенсійних справи та проведено 1170 перерахунків пенсії. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Важливим пріоритетом діяльності влади є забезпечення соціального 

захисту громадян. 

За звітний період субсидію призначено 15718 сім’ям на загальну суму 

84049,4 тис.грн. (у 2018 році – 16068 сім’ям на суму 91054,7 тис. грн.), з них 

на: 

- тверде паливо та скраплений газ готівкою – 1317 сім’ям, на суму 

4285,6 тис. грн. (у 2018 році - 1991 сім’ї, на суму 6744,8 тис. грн.); 

 



- житлово-комунальні послуги – 14401 сім’ї, на суму 79763,8 тис. грн. 

(у 2018 році  14077 сім’ям, на суму  84309,9 тис. грн.). 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 06.02.2019  № 62 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни  

щодо надання житлових субсидій. 

Так, з 1 березня 2019 року запроваджено надання субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг у готівковій формі, тобто субсидія 

виплачується грошима безпосередньо громадянам. 

 

Житловою субсидією на житлово-комунальні послуги користується 7569 

сімей. 

Станом на 01.01.2020 року до Єдиного державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на пільги у Тульчинському районі, внесено 

18147 персональних облікованих карток пільговиків. 

Всього за програмами соціального захисту пільгових категорій громадян  

в 2019 році використано 27611,1 тис. грн. 

 

У зв’язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України №373 

від 17.04.2019 р. «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і 

скрапленого газу у грошовій формі» з 1 жовтня 2019 року запроваджено 

програму монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. 

Одночасно функціонують 2 системи надання пільг – готівкова і безготівкова, 

а саме: в безготівковій формі нараховано пільг 3044 пільговикам на суму 

4735,8 тис. грн., в готівковій – 13 пільговикам на суму 31,3 тис. грн. 

   

Одним із важливих напрямків соціального захисту „чорнобильців” є 

також безкоштовне забезпечення медикаментами за рецептами лікарів та 

пільгове зубопротезування. Так, станом на 01.01.2020 року, безкоштовними 

медикаментами забезпечено 509 потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи на суму 443,3 тис. грн. (в 2018 р. – 405,2 тис. грн.) крім того, 

надано пільг по зубопротезуванню 41 людині на суму 50,0 тис. грн. (в 2018 р. 

– 50,0 тис. грн.) 

За програмами соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, станом на 01.01.2020 р. використано 3658,3 тис. 

грн., (в 2018 р. – 3605,4 тис. грн.). 

Не меншої уваги потребує питання оздоровлення пільгових категорій 

населення, які протягом 2019 року були забезпечені оздоровленням в 

санаторно-курортних закладах країни, а саме: 

  - особи з інвалідністю - 20 чол., з них по договорах 3 особи з 

інвалідністю та  1 особа з інвалідністю із захворюванням хребта та спинного 

мозку на загальну суму 44,1 тис. грн.; 

 - ветеранів війни – 9 чол. по путівках; 



 - учасників антитерористичної операції  - 18 чол. на загальну суму 153,2 

тис. грн., з них 3 особи з інвалідністю внаслідок війни за рахунок місцевого 

бюджету на загальну суму 21,9 тис. грн.; 

- постраждалих від Чорнобильської катастрофи І категорії  - 66 чол. на 

загальну суму 478,7 тис. грн. 

10 особам з інвалідністю, які не змогли скористатися путівкою за станом 

здоров'я, виплачено грошову компенсацію на загальну суму 4,8 тис. грн. 

 

На сьогодні велика увага приділяється також учасникам АТО\ООС, 

військовослужбовцям, які призвані під час часткової мобілізації для захисту 

Батьківщини та їх сім’ям. 

Станом на 01.01.2020 року  на обліку в Тульчинському районі перебуває 

555 військовозобов’язаних, які приймали участь в антитерористичній 

операції, з них:  

- 533 військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту» надано статус учасника бойових дій; 

- 22 військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни; 

- 1 житель району загинув (18.02.2015 р.) в зоні проведення АТО 

(Грубий Анатолій Васильович, 26.10.1971 р. н., сім’я користується пільгами 

50% на житлово-комунальні послуги, як сім’я загиблого військовослужбовця 

(відшкодування з державного бюджету) та 50% на житлово-комунальні 

послуги відшкодовується з районного бюджету).  

Станом на 01.01.2020 р. 7 учасників антитерористичної операції 

пройшли професійну адаптацію на загальну суму 49,8 тис. грн., 4 учасники 

АТО пройшли психологічну реабілітацію: договорів укладено на загальну 

суму 38,5 тис. грн. 

Тимчасово на території Тульчинського району проживають внутрішньо 

переміщені особи, які перемістилися з АР Крим – 11 родин (17 осіб, з них 4 

дітей до 18 років),  з Донецької та Луганської областей  - 112 родин (194 

особи,  з них 50 дітей віком до 18 років). 

10 сімей переселенців отримують соціальні виплати на дітей. 

 

В 2019 році в районі оздоровлено 1291 дитину, з них 993 дитини з числа 

пільгових категорій, що на 123 дитини більше, ніж у 2018 році. Показник 

оздоровлення пільгових категорій дітей та підлітків в 2019 році складає 74%.  

Фінансове забезпечення літньої оздоровчої кампанії 2019 року склало  

851,2 тис. грн. 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Відповідно до основних статистичних показників з праці, 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за 

статистичними даними за липень-вересень 2019 року склала 8990 грн., що на 



1364 грн. або на 18,0 % більше за липень-вересень 2018 року, по області 

відповідно 9675 грн., що на 685 грн. або 7,6% більше нашого показника.  

Станом на 01.01.2020 р. за статистичними даними заборгованість по 

заробітній платі становила 230,4 тис. грн. на підприємстві - банкруті  ВАТ 

«Тульчинський хлібокомбінат». 

Протягом 2019 року здійснювався щомісячний моніторинг щодо 

легалізації заробітної плати та зайнятості населення.  

В складі районних робочих груп протягом січня – грудня 2019 року на 28 

суб’єктах господарської діяльності здійснено превентивні заходи з 

додержання законодавчих та нормативно-правових актів з питань праці, 

прийнято участь в 8 семінарах з питань праці та проведено 4 інформаційно-

роз'яснювальних рейди – відвідування у 49 фізичних осіб-підприємців та у 4 

юридичних осіб. Протягом 2019 року за результатами проведення 

превентивних заходів спільно із наглядовими (контролюючими) органами та 

в складі районної робочої групи з питань забезпечення контролю за 

додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення, всього легалізовано виплату заробітної плати 154 

особам, з них трудові договори оформили належним чином 43 суб’єкти 

господарської діяльності  - фізичні особи на 80 найманих працівників, 7 

суб’єктів господарської діяльності-юридичні особи на 16 найманих 

працівників та до державної реєстрації залучено 58 фізичних осіб. Рівень 

заробітної плати підвищили 42 суб єкти господарської діяльності.  

 

ДЕРЖАВНІ ДОПОМОГИ 

Протягом 2019 року державними допомогами забезпечено 5963 

одержувачі району на загальну суму 74092,7 тис. грн. Загальна кількість 

одержувачів майже не змінилась: якщо на 11,5% знизилась кількість 

одержувачів допомоги при народженні дитини та допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами, то збільшилась кількість одержувачів допомоги на 

дітей одиноким матерям тощо.  

Загальна сума виплачених коштів у звітному році на 4% більша ніж 

даний показник 2018 року. Причиною є поетапне підвищення прожиткового 

мінімуму для всіх категорій громадян та введення нових видів допомог.  

 

Новаціями соціального захисту в частині надання державних допомог є  

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 

250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» та 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня», згідно постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».  

Допомогу багатодітним родинам призначено у 2019 році 282 сім’ям, 

надання послуги «муніципальна няня» відшкодовується сьогодні 4 жителям 

району. 



Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 

затверджено Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Згідно п. 2, вищевказаного Порядку, головним розпорядником субвенції 

та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінсоцполітики. 

У 2019 році у Тульчинському районі субвенція була спрямована на 

виплату грошової  компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб. 

Відповідно до розподілу обласною комісією у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на Тульчинський 

район було передбачено 1416824,00 грн., в тому числі: Тульчинська ОТГ – 

354206 грн., Шпиківська ОТГ – 354206 грн., Тульчинська РДА – 708412,00 

грн. Всі кошти зараховано на спеціальні рахунки визначених районною 

комісією та комісіями ОТГ осіб.  

26 грудня 2019 року кошти в сумі 351798 грн., згідно Договору купівлі – 

продажу квартири перераховано зі спеціального рахунка особи з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на рахунок продавця та 

придбано квартиру. 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

В рамках виконання Програми «Питна вода на 2006-2020 роки», з 

метою забезпечення населених пунктів якісним водопостачанням та 

водовідведенням проведено роботи по капітальному ремонту біоставків КП 

"Тульчинводоканал" на  території м.Тульчина. Загальна вартість робіт 369 

тис.грн. Крім того здійснено капітальний ремонт вуличних мереж 

водопостачання на суму біля 100 тис.грн. та поточний на суму 500 тис.грн.  

У стадії реалізації нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 

свердловини та водопровідної мережі в с.Крищинці Тульчинського р-ну 

Вінницької обл. Загальна кошториста вартість даного проект 1085,636 

тис.грн. 

Крім того, виготовлено проектно-кошторисну документацію та 

отримано експертний висновок на проект: «Реконструкція водопровідної 

мережі в с.Крищинці Тульчинського р-ну Вінницької області». Загальна 

кошторисна вартість 1266,626 тис.грн. 

В поточному році заплановано до реалізації  нове будівництво 

артезіанської свердловини по вул. Польовій в с.Мазурівка. Проектно-

кошторисна вартість даного проекту 651,5 тис.грн. (кошти місцевого 

бюджету). 



 

ОСВІТЛЕННЯ 

Переможцями 16 обласного конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад  визнано 3 проекти:  

- Модернізація вуличного освілення с.Бортники (загальна вартість 

робіт з урахування інших джерел 312 тис.грн.);  

- Нове будівництво мережі у с.Журавлівка (260 тис.грн.); 

- Реконструкція мережі вуличного освітлення с.Кирнасівка (даний 

проект заплановано до реалізації з жовтня поточного року). 

Крім того, за кошти місцевого бюджету Кинашівської сільської ради 

проведено реконструкцію вуличного освітлення на суму 240 тис.грн. (3 км.),  

будівництво вуличної мережі на суму 540 тис.грн. (2,7 км) . 

У поточному році заплановано продовження нового будівництва 

вуличного освітлення  с.Зарічне (9 вулиць), загальна вартість ПКД 690,210 

тис.грн. У поточному році заплановано використати близько 100 тис.грн. 

(соц.угода). 

 

РЕМОНТ ДОРІГ 

Важливою складовою в структурі економіки Тульчинського району є 

транспортна інфраструктура.  

На утримання та ремонт доріг комунальної власності у населених 

пунктах району  було передбачено бюджетом на 2019 рік (з урахуванням 

змін) 5205,449 тис.грн., фактично використано 5024,619 тис.грн., що 

становить 97%, в т.ч: 

- загальний фонд - 5188,762 тис.грн., фактично профінансовано – 

5007,957 тис.грн.; 

-  спеціальний фонд – 16,687 тис.грн., видатки – 16,661 тис.грн. 

Виконання ремонтних робіт з експлуатаційного утримання доріг у 

межах Тульчинського району Тульчинським ДРП філії «Томашпільський 

райавтодор»: 

Проведено ремонт автодоріг місцевого значення на суму 12 536,1 

тис.грн. 

Виконані роботи з ямкового ремонту автодоріг державного значення: 

- Немирів - Ямпіль – 26 км 

- Немирів - Могилів-Подільський – 21 км 

- Вінниця-Шпиків-Комаргород  - 21 км 

- Тульчин-Тростянець-Бершадь – 17 км 

 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ 

Роздільне збирання твердих побутових відходів охоплює території  

Тульчинської міської та Шпиківської селищної об'єднаних територіальних 

громад, Кинашівської та Копіївської сільських рад. На території міста 

Тульчин розміщено 75 контейнерів для збору зазначених у  фракцій ТПВ (не 

враховуючи контейнерів для інших фракцій), у Суворовське – 4, смт.Шпиків 



– 12, с.Торків -3, с.Кинашів – 5, Нестерварка – 5, Мазурівка – 5, у с.Копіївка – 

3. На території району здійснює свою діяльність у  сфері поводження з ТПВ  

комунальне підприємство "Тульчинкомунсервіс".  

Крім того, виготовляється проектно-кошторисна документація на 

встановлення сортувальної лінії на території існуючого полігону твердих 

побутових відходів, що знаходиться  на землях  Суворовської сільської ради. 

 

ОБОРОННА РОБОТА. ВЗАЄМОДІЯ З ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ.  ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Діяльність Тульчинської районної державної адміністрації у 2019 році 

була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань 

оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, цивільного захисту 

населення та  виконання заходів з попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій.  

Завдяки співпраці районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування, Тульчинського районного військового комісаріату у 2019 

році  призвано на строкову військову службу 61 чол., що становить  100 % 

від виконання плану призову. Також відібрано та направлено на військову 

службу за контрактом 39 кандидатів, що становить 57% від поставленого 

завдання.  

Протягом року район приймав участь у командно-штабних навчаннях 

та тренуваннях з територіальної оборони, що дало змогу набути навички в 

практичному виконанні завдань територіальної оборони, організації взаємодії 

всіх сил та їх готовності на час «особливого періоду». В повному обсязі  

виконується комплекс заходів Комплексної оборонно-правоохоронної 

програми Тульчинського району на 2016-2020 роки «Безпечна Тульчинщина 

– взаємна відповідальність влади та громад». 

20 грудня 2018 року рішенням сесії районної ради прийнято програму 

військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, 

рекламування та пропагування військової служби за контрактом в Збройних 

Силах України, мобілізації населення та зміцнення територіальної оборони, 

відповідно до якої було визначено кошти на придбання непорушних речових 

запасів батальйону територіальної оборони та засобів  зв’язку для 

подальшого їх зберігання для потреб територіальної оборони, що діятиме 

протягом 2019 – 2021 років. 

Сформовано роту охорони та батальйон територіальної оборони. 

Приведено до належного стану місця зберігання стрілецької зброї, визначено 

місця прийому особового складу та пункти прийому техніки та зберігання їх 

майна, визначено та погоджено місце бойового злагодження батальйону ТрО, 

проведено заходи для забезпечення постійної готовності пункту управління 

територіальної оборони району та підтримки засобів зв’язку  у 

працездатному стані. 

Правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування вживались заходи щодо профілактики та протидії 

злочинності. В результаті проведеної роботи рівень злочинності зменшено на 



2,1 %. (в 2019 році кількість злочинів становила 315 проти 332  - у 2018 році). 

На 2,0 % збільшилась кількість розкритих злочинів В 2019 році на підтримку 

правоохоронних органів з районного та місцевих бюджетів виділено 120 тис. 

грн. Це дало можливість долучитись до позитивного обласного показника. 

Ведеться постійний моніторинг надзвичайних ситуацій та аналіз 

причин їх виникнення, створена система взаємодії усіх ланок районної 

підсистеми  єдиної державної системи запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації. Проводиться комплекс організаційних, інженерно-

технічних та інших профілактичних заходів і робіт щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій. 

 

У 2019 року році згідно Державного Класифікатора в районі 

зареєстровано 2 надзвичайних ситуації природного характеру. 

 31 травня 2019 року на території Кирнасівської селищної ради району 

внаслідок стихії (сильного шквального вітру, дощу, крупного граду). 

пошкоджено покрівлю на 42 житлових будинках, з них зруйновано 3 

перекриття на площі – 240 м2. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації 

проводилась за рахунок власних коштів населення. 

02 липня протягом дня на території району внаслідок сильного вітру та 

дощу було завдано пошкоджень покрівлі на 250 будинках приватного 

сектору, 20 багатоквартирних будинках знищено близько 1260 листків 

шиферу, 200 листів жесті, 600 кв.м. євро покриття (рубероїд), повалено 

близько 10 багаторічних дерев.  

Внаслідок внаслідок стихії постраждали 11 населених пунктів 

(м.Тульчин, с.Мазурівка, с.Кинашів, с.Суворовське, с.Холодівка, с. 

Журавлівка, с.Ганнопіль, с.Михайлівка, с.Маньківка, с.Клебань). Оцінка 

матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією становить близько 

920 тис.грн.  

Для ліквідації негоди були залучені усі можливі ресурси, виконано всі 

необхідні роботи для функціонування життєдіяльності району. Виділено та 

розподілено серед населення та організацій та установ району 1795 листів 

шиферу. На прохання  Тульчинської єпархії УПЦ було виділено з 

матеріального резерву району пиломатеріали у кількості 5 м3 та  100 кг. 

цвяхів для відновлення покрівлі Собору Різдва Христового м. Тульчин. 

Маю нагоду ще раз подякувати усім службам цивільного захисту 

району за професійність та оперативність. 

 

Протягом звітного періоду районною комісією з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було проведено 18 засідань, на 

яких розглянуто 38 питань: 16 згідно Плану, 22 - в рамках реагування на 

надзвичайні події.  

Основною формою підготовки керівного складу району та органів 

управління є навчання в навчально-методичному центрі  безпеки 

життєдіяльності облдержадміністрації. План комплектування слухачів даного 

центру за 2019 рік  виконано на 88%.  



 

ОХОРОНА ЗДОРОВ Я 

З 1 квітня 20120 року комунальне некомерційне підприємство 

«Тульчинська центральна районна лікарня»  планує надавати медичну 

допомогу на підставі медичних угод з  Національною службою здоровʼя 

України у відповідності до визначених пакетів гарантованих послуг.   Для 

впровадження даного етапу реформи медичної галузі в ЦРЛ проведено ряд 

заходів. 

Комунальна установа «Тульчинська центральна районна лікарня» 

реорганізована в Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинська 

центральна районна лікарня» Тульчинської районної ради. Отримано 

ліцензію на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин та ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики. 

 

Для забезпечення оснащення амбулаторно-поліклінічної служби та 

профільних відділень Тульчинської ЦРЛ: 

В 2019 році  проведено та підключено швидкісний Інтернет до 

структурних підрозділів лікарні (вартість 53,0 тис. грн.), в 2019 р. – до 

хірургічного корпусу (вартість 6,5 тис. грн.). Швидкість інтернет-зв’язку 100 

МБ. 

         Придбано комп’ютерне обладнання за кошти субвенції з державного 

бюджету «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 495,0 

тис. грн. 

Забезпеченість амбулаторно-поліклінічної служби та відділень закладу 

комп’ютерною технікою безпосередньо з роботою медичною інформаційною 

системою  складає 27 одиниць.  

-  20  ноутбуків в комплекті з принтером, 

-  7 персональних комп’ютерів.  

Підключено 22 комп’ютери (користувачі) в приймальному відділенні, 

клінічній лабораторії, реєстратурі поліклінічного відділення, 

рентгенологічному кабінеті, кабінетах лікарів УЗД, онколога, офтальмолога, 

акушер-гінеколога, хірурга, ортопеда-травматолога, заступника головного 

лікаря з медичної частини, психіатра, нарколога та у всіх стаціонарних 

відділеннях КНП (договори з ТОВ «Ілайф»  на підключення 22 ліцензій до 

Медичної інформаційної системи «МедЕйр» з встановленням програмного 

забезпечення на суму 396,0 тис. грн.  за рахунок коштів районного бюджету). 

На позачерговій сесії Тульчинської районної ради, яка відбулася уже в 

цьому році  додатково виділено 199,6 тис. грн. на придбання компʼютерної 

техніки. Існує ще потреба в придбанні компʼютерів та у встановленні 

медичних інформаційних систем для завершення автоматизації робочих 

місць в КНП «Тульчинська ЦРЛ». 

 



Укладено ліцензійний договір (№0319/53 від 25.03.2019р.) з ТОВ 

«Ілайф» щодо надання комп’ютерних програм «МедЕйр», враховуючи 

електронну документацію, Тульчинській ЦРЛ. 

Укладено договори з ТОВ «Ілайф»  на підключення 22 ліцензій до 

Медичної інформаційної системи «МедЕйр» з встановленням програмного 

забезпечення.  

В 2019 році 112 медичних працівники ЦРЛ пройшли навчання з питань 

роботи з Медичною інформаційною системою «МедЕйр». 

Проведено персональну реєстрацію усіх лікарів та середніх медичних 

працівників підприємства в Національній службі здоровʼя України. 

Завершено отримання лікарями електронних ключів (електронний   

цифровий підпис).  

КНП «Тульчинська ЦРЛ» пройшло реєстрацію в Електронній системі 

охорони здоровʼя eHealth Національної служби охорони здоров’я України. 

Наступний етап - укладення договору з Національною службою здоров'я 

України (НСЗУ).  

Станом на даний час Національною службою здоров'я України 

розміщено оголошення про укладення Договорів про медичне 

обслуговування населення для вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги для комунальних некомерційних підприємств вторинного рівня що 

є наступним кроком,  необхідним для подачі підприємством Заяви з 

подальшим укладенням Договору  про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій.  На даний час КНП «Тульчинська ЦРЛ» 

розпочато укладання договорів про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій з НСЗ України. 

 

Структурними підрозділами КП «Тульчинський РЦПМСД» є 11 

амбулаторій  ЗПСМ, 15 фельдшерських пунктів та 5 фельдшерсько-

акушерських пунктів, які обслуговують   28040  тис. громадян. 

11.01.2020 року адміністрацією Центру було підписано договір про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  з  

Національною  службою здоров’я України. Термін дії договору – один рік. 

Загальна орієнтовна ціна договору становить 10 млн. 173 тис. 302 грн. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів 

Центру  в 2019 році  проведено: 

- роботи по капітальному ремонту приміщення Холодівської  АЗПСМ 

(ремонт котельні та встановлення нового твердопаливного котла ) на 

загальну суму 105 тис.грн. Кошти виділені  Холодівською сільською радою . 

- за рахунок коштів Михайлівської сільської ради були виконані роботи 

по завершенню капітального ремонту фельдшерського пункту с.Михайлівка  

на суму 18 тис. 350 грн. 

         -  за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано дверні блоки на 

загальну суму 70 тис.грн. для утеплення приміщення Василівського  ФАПу. 

Додатково виділено районним бюджетом 46 тис.грн. для придбання та 

встановлення твердопаливного котла. З  метою відновлення приміщення 



ФАПу с.Василівка, МХП, як партнер проекту, виділило кошти в сумі 100 

тис.грн.. В рамках  соціальної угоди  на дані роботи додатково було надано 

ще 300 тис.грн. З іншого боку будівлі облаштоване приміщення для 

проживання сім’ї фельдшера. 

 Відповідно до табеля оснащення  придбано медичне обладнання за 

кошти районного бюджету на суму 99,8 тис. грн. (столики інструментальні 

медичні, шафи медичні, пікфлуометри, тонометри та ін.). Забезпеченість 

відповідно до табеля оснащення становить 89 %. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, спрямованих на  розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості виділено 693 тис.грн. на придбання медичного 

обладнання для діагностичної системи сімейного лікаря з функцією 

телемедицини та 77 тис.грн. виділено з бюджету сільських рад. 

Середня заробітна плата лікаря ЗПСМ у грудні 2019 року становила 

13 200 гривень,  медичної сестри – 7 918 грн. 

Станом на 01.02.2020 року лікарями Центру підписано 20120 

декларацій, що становить 71 % від загальної кількості жителів Тульчинського 

району (28040), медичну допомогу яким надає Тульчинський Центр. 

На виконання Урядової програми «Доступні ліки», яка була введена в 

дію з 1 квітня 2017 року та поширюється на ліки від серцево-судинних 

захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, сімейними 

лікарями Центру за  І квартал 2019 року було виписано 2619 рецептів, 

кількість реалізованих рецептів 2372 (91%), сума відшкодування становить  

90 тис. 403 грн. Вартість одного рецепту становить 38 грн. 

        З 1 квітня 2019 року програму «Доступні ліки» адмініструє національна 

служба здоров’я України. З цього часу рецепти  виписуються виключно в 

електронній системі охорони здоров’я. За 12 міс. 2019 року сімейними 

лікарями Центру виписано  9055  електронних рецепти. 

 

ОСВІТА 

Мережа закладів дошкільної освіти району складає 19,  у яких здобуває  

освіту  748 дітей, що становить 92.2 % дітей віком від 3 до 6 років. 

В районі функціонує 23 заклади загальної середньої освіти, в яких 

навчається 2126 учнів. 

 

Забезпечується щоденний підвіз 7 шкільними автобусами  225  учнів до 

9 навчальних закладів.  

 

У 2019 навчальному році освітній процес  у закладах району 

забезпечували 383 педагогічних працівники. 

Призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад  стали 15 учнів.  

Успішно реалізовано І етап освітньої реформи  «Нова українська 

школа». 

 



У 19 класах освітніх закладів району  навчаються 217  учнів  першого 

класу.    

Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації забезпечив всі 

перші класи району: дошками  з роликовим  органайзером, ноутбуками, 

дидактичним  матеріалом, телевізорами-плазмою, новими технологічними  

сучасними мобільними  столами, стільцями, шафами  для зберігання засобів 

навчання.  Загалом у кожен клас Нової української школи залучено 

сукупного фінансового ресурсу у сумі 89,2 тис.грн. 

 

   На покращення матеріально-технічної бази та проведення 

капітальних і  поточних ремонтів використано коштів державного бюджету – 

875,0 тис.грн., районного бюджету -100,1 тис.грн. 

На покращення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і  

поточних  ремонтів проведено наступні роботи реалізуючи  заходи з 

енергозбереження: 

-  виготовлені проектно-кошторисні документації та проведені 

роботи по заміні віконних та дверних блоків на метолопластикові у   

Клебанському ЗЗСО І-Ш ст. в кількості 10 шт. на суму 96 485 грн.,  

- Кирнасівському  ЗЗСО І-П ст. -  15 вікон та 4 дверей на суму  

196960 грн,   

- Кирнасівському ЗДО №1  – 15 вікон, 1 двері  на суму 99965 грн.,  

- Кирнасівському ЗДО №2 - 16 вікон на суму  99950грн.,   

- Мазурівському ЗДО І-Ш ст. –13 вікон, 3 дверей на суму  

169823грн.,   

Загальна сума складає  663183грн. 

       За сприянням сільських рад до конкурсної комісії 16 обласного конкурсу 

розвитку територіальних громад було подано 27 проектів в галузі освіти. 

Переможцями стали 6 проектів:   

Холодівський ЗЗСО І-П ст.(Заміна вікон і дверей у школі на 

енергозберігаючі) сума проекту – 196181грн.,  

Тарасівський  ЗЗСО І-П ст. (Енергозберігаючі технології  школі – важливий 

чинник функціонування Нової української школи) сума проекту -  

285714грн.,  

Зарічненський ЗЗСО І-П ст.. (Впровадження ергофективних технологій у 

школі) сума проекту – 258531грн.,   

Клебанський  ЗЗСО І-Ш ст.(сучасна спортивна зала – запорука здоровя) – 

250589грн.,  

Нестерваський  ЗДО (Про здоровя змалку дбай – бігай швидко і стрибай) – 

175000грн.,  

Білоусівська  ЗЗСО І-Ш ст.. (Новий освітній простір – перший крок до 

успішного навчання) – 296161грн. 

   Загальна сума - 1462176грн.  

Замінено газові котли у Тарасівському ЗЗСО І-ІІ ст.. та Клебанському 

ЗЗСО І-ІІІ ст..на суму 100 тис.грн. 



     Відділом освіти, молоді і спорту  райдержадміністрації у жовтні 

місяці через систему «Прозоро» придбано шкільний автобус «Атаман» на 

суму 1млн.847 тис.грн. 

(державний бюджет -1031,031 тис.грн., районний бюджет -815,969 тис.грн.). 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   

На належному  рівні і культурно-масова робота галузі фізичної 

культури  і спорту. У 2019 році  на належному рівні реалізовано 89 заходів  

(82  у 2018 році) з видів спорту, що культивуються в районі з залученням 

різних вікових груп. Не збавили переможної ходи провідні команди й 

спортсмени району, такі як СК «Гепард». ФК «Патріот», ВК «Колос»,  ФК 

«Поділля»- Кирнасівка, ФК «Фенікс»- Ганнопіль, дитячо-юнацькі команди 

спортивних закладів району тощо. 

 

Збережено й низку традиційних турнірів обласного та всеукраїнського 

ґатунків, що стали візитівкою району: - ГРС Кучерявого  та Голішевського з 

волейболу, кубок Перемоги зі змінених єдиноборств ММА, Кубки 

Незалежності з футболу, турнір пам‘яті Опалінського з боротьби вільної та 

інші. 

Загальна сума бюджетних та спонсорських коштів, залучена на 

спортивну роботу (харчування під час змагань, навчально-тренувальні збори, 

заробітня плата, придбання спортивного інвентарю) склала 3 мл. 870 тис. грн. 

 

 

ДІТИ. ПРОБЛЕМНІ СІМ’Ї 

На первинному обліку служби у справах дітей районної державної 

адміністрації станом на 01.01.2020 року перебуває 94 дитини - сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування. Кількість дітей, охоплених 

сімейними формами виховання, становить 93%, під опікою та піклуванням 

громадян перебуває 59 дітей, виховуються у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях 28 дітей. В інтернатних закладах усіх форм 

підпорядкування виховується  7 дітей. На місцевому обліку дітей, які можуть 

бути усиновленими, перебуває 27 дітей.  

На даний час в районі функціонує 5 прийомних сімей та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, у яких виховується 10 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

Протягом року 18 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, 32 дитини взято на облік (вони 

опинилися в складних життєвих обставинах). 

Станом на 01.01.2020 року на обліку як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, - 37 дітей з 13 сімей. 

Було проведено 56 рейдових відпрацювань, 83 батьків  попереджено за 

неналежне виконання батьківських обов’язків.  



Протягом звітного періоду службою у справах дітей було забезпечено 

проведення 14 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто 114 

питань. 

У 2019 році  за рахунок коштів державного бюджету було придбано  

житло для 1-ї особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Також було здійснено перерахунок коштів на рахунок особи з 

числа дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Кошти, що 

виділені на район з державного бюджету, використані в повному обсязі 

В 2019 році Тульчинський районний центр соціальних служб працював 

із 358 сім’єю та особами. Протягом періоду на обліку сімей, які перебувають 

в складних життєвих обставин знаходилась 101 сім’я, в даних сім ях 

виховувалось 242 дитини. Послугу соціального супроводу отримала 21 сім’я 

(49 дітей), 4 прийомні сім’ї, 1 дитячий будинок сімейного типу, 9 сімей 

опікунів, піклувальників. Станом на кінець 2019 року залишено на обліку 86 

сімей, в яких виховується 212 дітей. 

 

КУЛЬТУРА 

У  звітному період проведено ремонтні роботи в 21 закладі культури на 

загальну суму  2 млн. 398 тис. грн., з них державний бюджет – 1 млн.103 тис. 

грн.,  місцевий бюджет -  1 млн. 285 тис. грн., інші джерела 10,0 тис. грн.. 

Найбільше коштів було вкладено: 

- у ремонтні роботи по музею-квартирі М.Д. Леонтовича -  1103,2 тис. 

грн., в тому числі з державного бюджету – 833,3 тис. грн., з місцевого 

бюджету 269,9 (реалізація грантового проекту),  завершення ремонтних робіт 

по Тиманівському народному художньому музеї ім. Т.Г. Шевченка – 225,5 

тис. грн.; 

- у поточний ремонт даху Районного будинку культури - 68,0 тис. грн.; 

- у поточний ремонт даху Богданівського сільського будинку культури 

- 68,0 тис. грн.; 

- у поточний ремонт даху Клебанського сільського будинку культури – 

70,0 тис. грн.; 

- інші ремонтні роботи по 8 закладах культури в сільській місцевості 

становлять – 348,0 тис. грн.; 

- облаштування внутрішньої вбиральні в Тульчинській дитячій 

музичній школі – 485,3 тис. грн. 

- у заміну вікон Районного будинку культури – 30 тис. грн.. 

У звітному періоді для придбання технічного оснащення та іншого 

обладнання для закладів культури було використано 99,4  тис. грн. 

Передплата та придбання літератури для бібліотек району у звітному 

періоді склала 211,5 тис. грн.. 

Популяризуючи українську традиційну культуру і мистецтво було 

проведено ряд змістовних заходів серед яких: 

 - перший обласний фестиваль народної творчості «Кроковеє колесо» 

ім. Костя  Широцького с. Білоусівка: 

- перший дитячий KIDS OPERAFEST Тульчин. 


