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      Згідно з Типовим порядком проведення публічного звіту керівника 

органу виконавчої влади, з метою належного інформування громадськості 

про діяльність Вінницької районної державної адміністрації, до вашої уваги 

надається публічний звіт про проведену роботу у 2018 році, яка 

спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у 

пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем 

життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту 

населення, що і визначено пріоритетом Стратегії розвитку Вінницького 

району до 2020 року та Програми соціального і економічного розвитку 

району на 2018 рік. Серед пріоритетів у соціальній політиці – робота із 

молоддю,  захист ветеранів, учасників АТО, вдів і дітей загиблих, реалізація 

комплексних програм соціальної сфери. 

      На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України своєчасно 

затверджено як районний, так і сільські та селищні бюджети. 

      На постійному контролі знаходиться питання наповнення дохідної 

частини бюджету району. 

      До загального фонду місцевих бюджетів району за  2018 рік надійшло  

власних  доходів в сумі  165,5 млн.грн., що становить  105,3% до плану на рік 

з урахуванням змін (заплановано – 157,2млн.грн.), понад план надійшло  

8,3млн.грн. Перевиконання планових показників відбулось за рахунок 

понадпланових надходжень по податку на доходи фізичних осіб в сумі 

2,4млн.грн., платі за землю в сумі 1,9млн.грн., акцизному податку в сумі 

0,6млн.грн та єдиному податку в сумі 2,0млн.грн.     

      Порівняно з  відповідним періодом 2017 року надходження збільшились 

на 31,4 млн.грн., в тому числі по податку на доходи фізичних осіб на 19,4 

млн. грн.,  єдиному податку на 6,7 млн. грн., платі за землю на 4,8 млн.грн. 

      Із 25 місцевих бюджетів району планові показники за 2018 рік виконали 

всі місцеві бюджети району.  

      Найбільший відсоток виконання - по Гуменській  – 143,2%, Степанівській  

– 126,6% та Оленівській  – 103,5% сільських радах. Найнижчий відсоток 

виконання річних показників по Ільківській  – 100,3%, Деснянській  – 100,8% 

та Лаврівській  – 101,0% сільських радах. 

      З урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з 

державного і обласного бюджету бюджет району по доходах  загального 

фонду отримав 803,8млн.грн, що становить 100,6% до уточненого плану на 

рік. 

      По спеціальному фонду за 2018 рік надійшло 25,7 млн.грн., з яких 

20,2млн.грн – це власні надходження бюджетних установ, 1,3 млн.грн. – 



екологічний податок, 2,1млн.грн. – надходження коштів до цільових фондів, 

0,6 млн.грн. – надходження від продажу землі. 

      Протягом 2018 року по зведеному бюджету району проведено видатків 

загального фонду в сумі 749,6млн.грн (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів), що становить 97,9% планових призначень до уточненого плану 

на рік  (план – 766,0млн.грн) 

      Кошти місцевих бюджетів в першу чергу спрямовувались на 

фінансування соціально-культурної сфери. Так, на зазначені цілі використано  

651,7млн.грн, або 86,9% всіх видатків загального фонду, в тому числі на: 

- освіту –  179,6млн.грн; 

- охорону здоров’я – 79,0млн.грн; 

- соціальний захист населення та соціальне забезпечення –                            

373,3млн.грн; 

- культуру і мистецтво – 16,6млн.грн;  

- фізичну культуру і спорт – 3,2млн.грн.  

      Із загальної суми видатків загального фонду на захищенні статті 

використано 708,6млн.грн, або 94,5%, в тому числі: на оплату праці 

працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 254,9млн.грн, трансферти 

населенню – 368,3млн.грн, медикаменти – 2,6млн.грн, продукти харчування – 

8,0млн.грн, оплату енергоносіїв – 23,9млн.грн, поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів – 50,9млн.грн. 

      По  спеціальному фонду за 2018 рік проведено видатки в сумі 

125,3млн.грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 

99,0% до уточненого плану на рік (126,5млн.грн), зокрема на: 

 придбання обладнання і предметів довгострокового користування –    

12,9млн.грн; 

– капітальне будівництво – 27,2млн.грн; 

– капітальний ремонт – 37,6млн.грн; 

– реконструкцію – 11,6млн.грн. 

      Впорядкування містобудівної документації району проводиться 

шляхом оновлення та виготовлення генеральних планів населених 

пунктів району. Особлива увага зосереджується на наявність необхідної 

інфраструктури (дороги, мережі, комунікації). 

      У 2018 році розроблено та затверджено: 

- 3 генеральних плани населених пунктів: Дорожне,  Широка Гребля та  Малі 

Крушлинці; 

- 5 планів зонування територій населених пунктів:  Зарванці Якушинецької 

сільської ради, сіл Лука-Мелешківська, Дорожне,  Широка Гребля та Малі 

Крушлинці; 

- 7 детальних планів територій: 

- детальний план території для нового будівництва складських приміщень 

по вул. Барвінкова с. Якушинці Вінницького району Вінницької області;   

- детальний план території для будівництва сонячної електростанції на 

території Сосонської сільської ради Вінницького району Вінницької області 

(за межами населеного пункту);  



- детальний план території для будівництва і експлуатації сонячної 

електростанції на земельних ділянках загальною площею 10,8 га на 

території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької 

області, за межами населеного пункту;  

- детальний план території для реконструкції нежитлової будівлі з 

прибудовою (склад-колишнє приміщення клубу) на гуртожиток для 

проживання вихідців із інтернатних закладів в с. Цвіжин вул. Шевчука, 29а;   

-  детальний план території для будівництва добудови до основного корпусу         

ПТУ №14 по вул. Гагаріна в смт. Вороновиця Вінницького району 

Вінницької області; 

- детальний план території для будівництва торгівельно-складського 

комплексу на території Сосонської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області (за межами населеного пункту); 

- детальний план території аеропорту м. Вінниці на землях Гавришівської 

сільської ради Вінницького району Вінницької області, за межами 

населеного пункту. 

      У 2018 році видано 691 будівельний паспорт на забудову садибних 

садових та дачних земельних ділянок,  45 містобудівних умов і обмежень на 

забудову земельних ділянок,  11 паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, 266 висновків по проектах 

відведення, зміни цільового призначення земельних ділянок, 11 висновків 

по технічних документаціях на земельні ділянки. 

      В районі проводиться робота по залученню інвестицій в будівництво 

та реконструкцію виробничих об’єктів району з метою створення нових 

робочих місць та поповнення місцевих бюджетів.  

      В рамках роботи направленої на підвищення рівня інвестиційної 

привабливості району та області до спільної реалізації пропонуються 

інвестиційні проекти підприємств району, які розміщуються на 

інвестиційному порталі області «Вінниччина» в портфелі інвестиційних 

пропозицій. 

      З метою активізації інвестиційних процесів для залучення іноземних та 

вітчизняних інвестиційних ресурсів, покращення інвестиційного клімату, для 

сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення на 

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщено базу даних 

майна, земельних ділянок, придатних для інвестиційних проектів. 

      Восени 2018 року підприємством ТОВ «ЮНІКА ПРОДЖЕТ 2017» було 

розміщено нову мобільну асфальтнозмішувальну установку ECO (ЕКО) 4000 

фірми Bennigghoven (Беніггхофен) в селі Комарів для новітнього 

виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей з метою 

забезпечення замовників та генеральних підрядників з будівництва та 

ремонту автомобільних доріг регіону якісною сировиною для покриття доріг. 

Було створено більше 50 нових робочих місць.  

      В березні 2018 року введено в експлуатацію ПП «Пултагро-ритм» 

побудований зерносклад та зерносушку в с. Пултівці, потужністю 100 тонн 

на добу. 



      У 2019 році планується спорудження сучасної, екологічно безпечної 

електростанції на території Якушинецької ОТГ площею 10 га, яка 

працюватиме на сонячному світловому випромінюванні. Проект 

реалізовуватиметься за рахунок 100%  залучення іноземних інвестицій за 

сприяння «Фонду підтримки будівельної галузі» (Німеччина). 

      На території Бохоницької сільської ради побудували сонячну 

електростанцію загальною площею 10,8 гектарів, потужністю 4900 кВт з 

розрахунковим річним виробітком електроенергії – 6393 мВт/годину. 

Новозбудований об’єкт ввели в експлуатацію в січні 2019 року. Наразі 

оформляють документи для підключення «зеленого тарифу», підприємство 

планує почати роботу в березні 2019 року. 

      Станом на 01.10.2018 року з початку інвестування в економіку району 

залучено 7159,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на                           

118 тис. дол. США менше (98,4%),  ніж було на 01.01.2018 року.  

      Обсяг прямих іноземних інвестицій на одиницю населення станом на 

01.10.2018 року становить 89,5 дол. США. 

      Іноземні інвестиції вкладені  в такі галузі економіки: сільське                

господарство – 4182,0 тис. дол. США (58,4%), промисловість –                                  

1065,4 тис. дол. США (14,9%). 

      У січні-вересні 2018 року підприємствами та організаціями за рахунок 

усіх джерел фінансування освоєно 675,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що 

на 38,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 

2017 року. Частка Вінницького району у загальнообласному обсязі 

капітальних інвестицій становила 6,4%, і це – 1 місце серед районів області. 

      За джерелами фінансування переважають приватні інвестиції (кошти 

підприємств та організацій, а також населення), меншу частину складають 

кошти державного та місцевих бюджетів, хоча за останні роки їх частка 

поступово збільшується. 

      У січні-грудні 2018 року підприємствами району виконано будівельних 

робіт на суму 471,8 млн. грн., що становить 8,5% до загального обсягу по 

області  (січень-грудень 2017 року – 293,5 млн. грн.). 

      За січень-вересень 2018 року в районі прийнято в експлуатацію житла 

загальною площею  41,1 тис.м
2
, що складає 59,3 % до минулого року 

(становить 16,5% до загального обсягу по області). 

      У 2018 році на території Вінницького району здані в експлуатацію два 5-

ти поверхових 45-ти квартирних житлові будинки по вул. Одеській в с. 

Зарванці, замовник ЖБК «Барський», 30-ти квартирний 4-х поверховий з 

мансардним поверхом житловий будинок з прибудовано-вбудованими 

приміщеннями в смт. Стрижавка по вул. Алеї, замовник житлово-

будівельний кооператив «Затишна Фазенда-2», 7-ми поверховий 36-ти 

квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

по вул. Мічуріна в с. Агрономічне, замовник КО "Обласний фонд сприяння 

інвестиціям та будівництву". 



      З метою залучення додаткових коштів на розвиток територіальних 

громад району, у п’ятнадцятому обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад переможцями стали 5 проектів, спрямованих на: 

- розвиток спортивної інфраструктури сіл Сосонка (вартість проекту – 310 

тис. грн.) , Вінницькі Хутори (200 тис. грн.) та Агрономічне (199,8 тис. грн.); 

- екологічний та природоохоронний напрямок: впровадження роздільного 

сортування сміття та твердих побутових відходів смт Стрижавка (213,56 тис. 

грн.), с. Малі Крушлинці (73 тис. грн.), с. Пултівці (199 тис. грн.); 

- впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій: с. 

Майдан (495,905 тис. грн.) та с. Сокиринці (406,832 тис. грн.); 

- модернізацію мереж вуличного освітлення с. Пултівці (420 тис. грн) та с. 

Яришівка Лука-Мелешківської ОТГ (713  тис. грн.); 

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та популяризацію знань 

екологічного спрямування серед населення  Вінницького району (185 тис. 

грн.).   

      З районного бюджету на співфінансування проектів-переможців було 

виділено 550 тис. грн. 

      За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвиту окремих 

територій у 2018 році здійснювалося фінансування робіт з реконструкції  та 

капітального ремонту закладів соціальної сфери, капітальний ремонт доріг, 

вуличного освітлення, придбання медичного обладнання та капітальні 

ремонти закладів охорони здоров»я, водопостачання населених пунктів.  

      У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік», залишки коштів субвенції з державного бюджету 

збережені на рахунках місцевих бюджетів.  

      Залишок коштів субвенції станом на 01.01.2018 року становив 12 млн. 982 

тис.  

      Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.6.2018 року № 423-

р, від 07.11.2018 року № 867-р та від 05.12.2018 року № 934-р визначено 15 

об’єктів по Вінницькому району, на які виділено субвенцію з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі  

16,1 млн.грн..  

      Зазначеними розпорядженнями також виділено 14,1 млн. грн. з 

державного бюджету на об’єднані територіальні громади району . 

      Станом на 01.01.2019 року залишок коштів 2017 року з державного 

бюджету становить 301,3 тис. грн. У 2018 році використано 11,4 млн. грн. 

субвенції, що складає 97,4% із залишку виділених коштів. 

      У 2018 році фактично надійшло з державного бюджету субвенції 2018 

року в сумі 19,2 млн. грн., використано 11,6 млн. грн. субвенції, що складає 

60,2%, залишок невикористаних коштів становить 7,6 млн. грн., кошти 

спрямовані на: 

- 10,0 млн. грн. на капітальні ремонти доріг в 5- ти територіальних 

громадах району (села Агрономічне, Медвеже-Вушко, Ільківка, Комарів та           

смт. Десна); 



- 3,1 млн. грн. на капітальні ремонти покрівель в навчальних закладах 

ДНЗ (ясла-садок «Казка» смт. Стрижавка, Агрономічна СЗШ І-ІІІ ст., 

Вінницько-Хутірський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ); 

- 5,4 млн. грн. на  придбання медичного обладнання та капітальні 

ремонти закладу охорони здоров’я – Вінницькій центральній клінічній 

лікарні; 

- 412,738 тис. грн. на проведення вуличного освітлення в селах Медвеже 

Вушко, Ксаверівка та Лисогора; 

- 21,0 тис. грн.. придбання меблів для Некрасовського будинку культури. 

      Районною державною адміністрацією постійно  надається методично-

консультативна допомога органам місцевого самоврядування району щодо 

прийняття регуляторних актів згідно Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

      Однією із стратегічних ліній району  є розвиток підприємництва. 

      Малий і середній бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, 

робить вагомий внесок у вирішенні проблеми зайнятості, наповненні 

дохідної частини районного бюджету та є одним з дійових засобів 

розв’язання першочергових соціально-економічних проблем. 

      Від діяльності суб᾿єктів малого і середнього підприємництва 

надходження до місцевого бюджету становлять 169,9 млн. грн., що становить 

55,7% надходжень. 

      Станом на 01.01.2019 року в районі 4180 діючих суб’єктів  малого і 

середнього підприємництва,  які об’єднують 7624 працюючих.  

      У 2018 році, за даними моніторингу, в районі започаткували діяльність 

691 новостворених суб’єктів господарювання (84 - юридичних та 607 

фізичних осіб-підприємців). 

      Відповідно до узгодженого рішення між Вінницькою районною 

державною адміністрацією та виконавчим комітетом Вінницької міської 

ради про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг від 15.07.2013 

року, населення Вінницького району отримує адміністративні послуги через 

Центр надання адміністративних послуг м. Вінниці «Прозорий офіс».  

       За січень-грудень 2018 року жителям району в Центрі надання 

адміністративних послуг надано представниками відділу з питань державної 

реєстрації районної державної адміністрації – 4245 адміністративних послуг: 

(державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - 

4159 та державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно – 86); 

управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації - 39662; управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькому 

районі - 39882 адміністративних послуг. 

      Із загальної кількості адміністративних послуг по району (109 послуг), 

середній показник за 1 місяць становить 7119 адмінпослуг, всього надано 

85,4 тис. адмінпослуг, що на 26,6 % більше ніж у 2017 році. 



      З метою підвищення якості та прозорості надання адміністративних 

послуг у Вінницькому районі створено три Центри надання адміністративних 

послуг у селах Якушинці, Агрономічне та  смт. Вороновиця. 

      За 2018 рік в Центрах надання адміністративних послуг району надано 

18392 тис. послуг. Станом на 01.01.2019 року Вінницьке приміське об’єднане 

управління Пенсійного фонду України  Вінницької області заключило 

договори про співпрацю  з п’ятьма об’єднаними громадами, а саме: 

Якушинецькою, Вороновицькою, Сокиринецькою, Лука-Мелешківською, 

Гніванською , ЦНАПом с. Агрономічне та агентським пунктом смт. 

Стрижавка, в яких надається 10 видів послуг. 

      За січень-грудень 2018 року в районний бюджет надійшло за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань – 83,1 тис. грн., в бюджети Агрономічної сільської 

ради – 36,4 тис. грн., Стрижавської селищної ради – 56,0 тис. грн. 

      Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень отримали бюджет Стрижавської селищної ради – 288,5 

тис.грн., Агрономічної сільської ради – 163,8 тис. грн., Вінницько-Хутірської 

сільської ради – 11,1 тис. грн. та районний бюджет – 11,0 тис. грн.  

      За січень-грудень 2018 року сільські та селищні бюджети району 

поповнилися на 297,8 тис. грн. за плату щодо надання інших  

адміністративних послуг.  

 

      Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації 

структурні підрозділи райдержадміністрації та підвідомчі заклади 

впроваджують процедури електронних закупівель товарів, робіт та 

послуг за умови, що вартість закупівлі товарів становить від 5,0 тис. грн., на 

послуги і роботи від 50 тис. грн. та не перевищує тендерних порогів. 

      За січень-грудень 2018 року структурними підрозділами районної 

державної адміністрації, закладами, установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок районного бюджету проведено 455 електронних 

закупівель та укладено відповідні договори. Надпорогових процедур 

оголошено 60, з них відкриті торги – 41, переговорна процедура - 19. 

Проведено 170 допорогових процедур, оприлюднено 225 звітів про 

укладання договорів. 

     З початку 2018 року загальна економія за завершеними закупівлями 

бюджетними закладами району, що здійснювались через систему 

електронних закупівель ProZorro, перевищила 12,9 млн. грн., що  складає 9,2 

% від очікуваної вартості закупівлі.  На допорогових закупівлях зекономлено 

1,2 млн. грн., на відкритих торгах – 11,7 млн. грн. 

      Найбільшої економії на закупівлях у ІV кварталі 2018 року на відкритих 

торгах отримали відділ освіти районної державної адміністрації (4.2 млн. 

грн.) та Вінницька центральна районна клінічна лікарня  на допорогових 

закупівлях (350,4 тис. грн.). Бюджетні кошти заощаджено завдяки 

проведенню торгів на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах 

району та придбання товарів, послуг для  Вінницької ЦРКЛ. 



      На протязі 2018 року стабільно працювали промислові підприємства 

району, які представлені такими основними галузями, як харчова 

промисловість, переробна, добувна, металообробна , деревообробна, 

машинобудівна,  легка та  ін. 

      Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та 

акцизу за січень-листопад 2018 року становить 1,97 млрд.грн., що на 15,2 % 

більше рівня відповідного періоду 2017 року, та у відсотках до всієї 

реалізованої продукції по області становить 2,8%. За відповідний  період 

обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу складає 24,38 

тис.грн.  

      За 11 місяців 2018 року промисловими підприємствами району 

збільшено обсяг виробництва продукції порівняно з відповідним періодом 

2017 року:  м’ясні та ковбасні вироби на 40,8 %; продукти готові та 

консервовані з оселедця на 14,7 %; молоко та молоковмісні продукти   на 9,2 

%;  яєць на  3,9 %, чіпсів картопляних на 3,4 %. 

      Скоротилось виробництво продуктів борошномельно-круп’яної  

промисловості, фруктово-ягідного повидла та джемів, кормів для тварин, 

канцтоварів. 

      Спад виробництва на окремих промислових підприємствах спричинений 

впливом об’єктивних факторів: нестачею сировини та її високою вартістю, 

нестачею обігових коштів, низькою платоспроможністю населення, високою 

ціною на газ та енергоносії, високим податковим навантаженням, 

розірванням договорів з основними замовниками, необхідністю 

переорієнтації та пошуку нових ринків збуту.   

      Райдержадміністрацією спільно з Вінницькою районною філією 

Вінницького обласного центру зайнятості продовжується робота з 

підготовки, перепідготовки, навчання кадрів для малого і середнього 

бізнесу, проводилися семінари з орієнтації на підприємництво та 

самозайнятість для безробітних та незайнятих громадян. 

      Постійно проводиться робота із залучення безробітних громадян до 

підприємницької діяльності та подальшого заняття у сфері малого і 

середнього бізнесу. Надається допомога у формуванні та розвитку власної 

бізнес-ідеї, у виборі професій, придатних для заняття індивідуальною 

трудовою діяльністю, при потребі здійснюється підготовка за цими 

професіями. 

      Усього незайнятого населення перебувало на обліку в службі зайнятості  

протягом 2018 року 3662 осіб, із загальної чисельності на ринку праці за 2018 

рік пройшли профнавчання 242 осіб  та працевлаштовано 1037 особи. 

      У 2018 році 2 безробітним з числа учасників АТО виплачена одноразова 

допомога по безробіттю для розвитку підприємницької діяльності.  

         З метою забезпечення зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості 

населення, управлінням праці та соціального захисту населення Вінницької 

райдержадміністрації щомісячно проводиться моніторинг щодо створення 

нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці. 



      В січні-грудні 2018 року у Вінницькому районі  створено 927 робочих 

місць.  З них: 

- для найманих працівників у юридичних осіб -586 робочих місць;  

- для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців - 321 робочих місць; 

- для фізичних осіб-підприємців – 20 робочих місць. 

      Продовжується робота по розбудові інфраструктури споживчого 

ринку, подальшому розвитку та організації надання побутових послуг. 

 Так, побутові послуги здійснюють близько 69 суб’єктів господарювання 

району. За 9 місяців 2018 року обсяг послуг, реалізованих споживачам 

підприємствами сфери послуг району, становив 231,0 млн. грн.  Населенню 

району було реалізовано послуг на 49,4 млн. грн. Частка послуг, реалізованих 

населенню – 21,4 %. 

      Мережа підприємств роздрібної торгівлі Вінницького району 

представлена 234 діючими об’єктами торгівлі, які здійснюють реалізацію 

продовольчих (95), непродовольчих товарів (24) та товарів змішаної групи 

(115).  

       У галузі ресторанного господарства району працює 61 об’єкт: 11 – 

ресторани, 43 – кафе, 6 – барів та 1 – їдальня.  

На території району розташовано 13 аптек, 23 газо- та автозаправних 

станцій. 

      Вінницькою райдержадміністрацією та органами місцевого 

самоврядування забезпечується проведення ярмарків на ринках району.  

      На території району працює 3 ринки, для здійснення торгівельної 

діяльності підприємцями району, де товаровиробники мають можливість 

реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію. 

      В березні 2018 року на Великодньому ярмарку в м. Вінниця, приймали 

участь суб'єкти підприємницької діяльності Вінницького району.  

      У вересні-жовтні 2018 року  в осінніх ярмарках  взяло участь понад 100 

суб’єктів господарювання,  було реалізовано продукції на загальну суму біля 

1,6 мільйонів гривень. 

      Загальний обсяг роздрібного товарообороту  по району  у січні-вересні 

2018 року склав 1664,4 млн. грн., у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року збільшився  на  403,5 млн. грн. або на 32%.  

      На постійному контролі в райдержадміністрації знаходиться питання 

роботи транспорту.  

      Маршрутними перевезеннями охоплено всі населені пункти  району.  

      Райдержадміністрацією спільно з перевізниками вишукуються 

можливості  щодо покращення перевезення пасажирів з дотриманням вимог 

якості та безпеки. 

      У 2018 році  на капітальний та поточний ремонти доріг передбачено 

кошти з місцевих бюджетів  в сумі 20,6 млн.грн. та субвенцію з державного 

бюджету 1,98 млн.грн. 



      За 2018 рік  використано кошти в загальній сумі 17,8 млн.грн., з яких 

16,025  млн.грн. кошти місцевих бюджетів та 1,775 тис.грн. кошти субвенції з 

державного бюджету.   

      Станом на 31 грудня  2018 року поточний ремонт автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури виконано на загальну суму 2,7 млн. грн. за 

рахунок коштів місцевих бюджетів. За рахунок субвенції з м. Вінниці 

здійснено поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності  смт. 

Десна - на суму  1 млн. грн.  та с. Агрономічне - на суму 53,3 тис. грн. 

      Капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевих бюджетів виконано на загальну суму 12,58 млн. 

грн. За рахунок субвенції з м. Вінниця здійснено капітальний ремонт 

автомобільних доріг комунальної власності с. Вінницькі Хутори - 405,4 тис. 

грн. та с. Стадниця - 345,1 тис. грн.  

      За рахунок субвенції з державного бюджету проведено  капітальні 

ремонти автомобільних доріг на суму 1695,5 тис.грн. 

      Об’єднаними територіальними громадами району на  капітальні та 

поточні ремонти доріг освоєно кошти у сумі 24,8 тис.грн.   

     Для розвитку структури вуличного освітлення у районі в 2018 році у 5-

ти населених пунктах району (Агрономічне, Лаврівка, Гавришівка, 

Некрасово, Пултівці) проведено будівництво та реконструкцію 18 км мереж 

вуличного освітлення, встановлено 223 світильники вуличного освітлення із 

застосуванням енергозберігаючого обладнання на суму  2,2 млн. грн. 

      Минулий 2018 рік видався вдалим для аграріїв району. Ними було 

вироблено валової продукції на суму 1335 млн. грн., або на 15,6 млн. грн. 

більше ніж у минулому році. 

      Загальна площа сільськогосподарських угідь – 66,6 тис. га, з них ріллі –

56,5 тис. га. З усієї ріллі надано у власність та користування – 54,2 тис. га. 

      Сільськогосподарську діяльність на території району здійснюють                       

140 агроформувань, в т.ч. приватних підприємств – 10, господарських  

товариств – 33, фермерських господарств - 93, інших суб’єктів                 

господарювання – 4.  

      Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх форм 

власності в рослинництві є вирощування зернових культур (пшениця, ячмінь, 

кукурудза) і технічних культур (соняшник, соя, озимий ріпак), в 

тваринництві – виробництво м’яса і молока, яєць. 

      Зібрано ранню групу зернових культур і ріпаку. Отримано урожайність із 

3012га озимого ріпаку по 29ц/га, із 710 4га озимої пшениці і третікале по 50,0 

ц/га,із  26га озимого жита по 26ц/га , та з 153га озимого ячменю по 47ц/га. 

Урожайність кукурудзи на зерно склала 96ц/га. 

      Урожайність соняшнику 31.8ц/га, сої – 27ц/га. 

      Під урожай 2019 року посіяно 2301га озимого ріпаку, 8615га озимої 

пшениці та 348га озимого ячменю. 

      Вся посівна площа  по сільгосппідприємствах в цьому році складає 31.8 

тис.га..  



      Для зимівлі худоби у зимово-стійловий період 2018-2019 років 

заготовлено 1170 тонн сіна,  на корову по 1.6 тонн та 4320 тонн сінажу, на 

корову 5.9 тонн 10312 тонн силосу з розрахунку 12 тонн на корову. 

           Щодо галузі тваринництва. 

      Станом на 01.01 2018 року в сільгосппідприємствах району утримується 

1590 гол. великої рогатої худоби), в тому числі корів – 730 гол. Свиней                

7840 гол. На корову надоєно по 5514 кг молока, що проти січня-грудня 

минулого року більше на 13 кг, середньодобовий  приріст ВРХ склав 474 

грами,  що на  2  грами більше січня-грудня 2017 року, свиней - 399 грам, або 

на 1 грам  більше січня-грудня минулого року, на курку-несучку отримано по 

250 штук  яєць, або на 18 штуки більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року. 

           Важливе значення для розвитку сільськогосподарського виробництва є 

державна підтримка. В минулому році в аграрний сектор району було 

направлено державних коштів на суму 1 млн. 676 тис.гривень  Кошти 

надавались на безповоротній основі. 

      За придбану сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва 

аграрії району отримали компенсації на суму 240 тис.грн. 

      За утримання корів молочного напрямку держава компенсувала 906 

тис.грн 

   В районі проводиться системна робота, спрямована на дотримання 

всіма суб’єктами господарювання державних гарантій в оплаті праці, 

посилення контролю за впровадженням заробітної плати, не нижче 

законодавчо встановленого рівня, легалізації заробітної плати та 

зайнятості. 

      Середньооблікова кількість штатних працівників району у III кварталі 

2018 року – 8 407 осіб  (по області – 266 774 осіб). 

      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району у III 

кварталі 2018 року - 7 831  грн. (по області 8 066 грн.). Розмір заробітної 

плати, порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 1744 

грн., до середнього рівня по регіону складає 97,1%. 

      За розміром середньомісячної заробітної плати Вінницький район займає 

6 місце серед районів області та 10 місце по регіону. 

      Відповідно переліку суб’єктів господарювання, які підлягають 

статистичному спостереженню, згідно оперативних даних заборгованість із 

виплати заробітної плати станом на 01.01.2019 року на складає 64,2 тис.грн. 9 

працівникам по Комунальному підприємству «Затишок» Деснянської 

селищної ради (з грудня 2018 року об’єднання з м. Вінниця). Згідно 

оперативних даних дана заборгованість станом на 18.01.2019 року погашена 

в повному обсязі. 

      Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка 

здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних, осіб з 

інвалідністю, пенсіонерів, малозабезпечених, оскільки здебільшого 

представники саме цього прошарку населення потребують підтримки. 



      Протягом  2018  року з державного та місцевого бюджетів 

профінансовано видатків на суму 379,9 млн. грн.  

     За 2018 рік 1019 особам з  інвалідністю з дитинства та дітям з  

інвалідністю   виплачено допомоги на суму 22433,0  тис.грн.. 453 осіб 

отримали компенсацію за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І 

та ІІ групи та особам, яким виповнилося 80 і більше років на загальну  суму 

1077,4 тис. грн. Субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг   надано 7717 сім’ям на суму 225,9 млн. грн.. Також у 

2018 році отримали компенсацію за невикористану житлову субсидію надану 

не електро- та газове опалення 6570 сімей на суму  4073,9  тис. грн. 

      Субсидію для придбання твердого палива та скрапленого газу виплачено 

готівкою 982 сім’ям на суму 3,5 млн.грн. 

      Проведена виплата щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів  

проведення антитерористичної  операції  для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 272 сім’ям 

на загальну суму 1670,5 тис.грн. 

Станом на 01.01.2019 р. на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги у районі перебуває 

895 учасників АТО та 14 сімей військовослужбовців, які загинули під час 

виконання обов'язків військової служби у ході проведення 

антитерористичної операції в східних областях України. З районного 

бюджету надано фінансову підтримку учасникам АТО та сім’ям загиблих на  

суму 332,2 тис. грн.  

      За рахунок субвенцій державного бюджету перераховані кошти в сумі 

780,5тис.грн. за Договором купівлі – продажу нерухомого майна для 1 

учасника АТО,  особи з інвалідністю внаслідок війни. 

      Районною державною адміністрацією вивчається та формується потреба у 

соціальній та професійній адаптації учасників АТО району, так, у 2018 році  

пройшли перекваліфікацію 15 осіб, на зазначені заходи з державного 

бюджету  використано 89,9 тис. грн.  

      У рамках соціального забезпечення та підтримки сімей з дітьми у 2018 

році в санаторіях та літніх таборах за рахунок коштів районного бюджету 

оздоровлено 3 377 дітей,  в тому числі 2 718 дітей пільгових категорій на 

загальну суму 1,3 млн. грн. 

     Освітня стратегія району спрямована на забезпечення 

функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням 

демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-

економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави та району. 

      У Вінницькому районі протягом 2018 року функціонувало 25 закладів 

загальної середньої освіти. 

      Відповідно до концепції Всеукраїнського проекту «Нова українська 

школа» курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти» пройшли 113 педагогічних працівників, на що було 



витрачено з районного бюджету кошти у сумі 43 тис. 260 грн.   

      З державного бюджету та співфінансування з районного для Нової 

Української школи виділено кошти у сумі  1 млн. 453 тис. 418 грн.  

За ці кошти придбано:  

645  комплектів  одномісних парт та стільців; 

34 комплекти книжкових шаф (по 2 шт.); 

34 набори дидактичного матеріалу. 

18 ноутбуків,  та 18 багатофункціональних пристроїв. 

      На разі навчається 645 учнів, нараховується 34 класи. 

      Всіма видами харчування у закладах загальної середньої освіти 

Вінницького району охоплено 4058  учнів, що становить 82% від загальної 

кількості учнів  району. 

      В минулому році проведено відповідну роботу по удосконаленню 

навчально-виховного процесу та зміцненню навчально-господарської бази 

шкіл району. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку для 

закладів району придбано 49 комп’ютерів на суму 881,000 тис. грн. За 

рахунок державного бюджету здійснено придбання 8 інтерактивних дошок 

на суму 199,000 тис. грн. Понад 350,000 тис. грн. з районного бюджету 

спрямовано на придбання ноутбуків, телевізорів та принтерів. 

     За рахунок капітальних видатків виконано роботи по капітальному 

ремонту даху Лаврівської СЗШ I—II ст., Малокрушлинецької СЗШ І-ІІІ ст., 

Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст., Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-

ДНЗ  на загальну суму 2551,501 тис. грн., замінено вікна Некрасовської ЗОШ 

І-ІІІ ст. та Переорської СЗШ I-II ст. на суму 127, 201 тис. грн. 

      Також здіснено: 

- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Гавришівської СЗШ I—

III ст. на суму 159,4 тис. грн.; 

- капітальний ремонт приміщень Степанівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ – заміні дверей на суму 592 тис. грн. 

- реконструкцію приміщення КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ 

І-ІІ ст. - ДНЗ» (договір заключено на суму  3 762 тис.грн.), з районного 

бюджету виділено 1 400 тис. грн.;  

- капітальний ремонт будівлі «Стадницької ЗОШ І-ІІ ступенів» із 

заміною покрівлі та утеплення фасадів на суму 611 тис. грн.; 

- реконструкцію учбового приміщення    КЗ «Мізяківсько-Хутірського 

НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»  на суму 392, 6 тис.грн. (кошти державного 

бюджету); 

- реконструкцію будівель навчально-виховного закладу: 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей смт. Стрижавка» - добудова 

актової зали та внутрішньої вбиральні для початкових класів, вартість робіт 

складає 28 500,000 тис. грн., використано більше 10 млн. грн. з державного 

бюджету та співфінансування з районного бюджету; 

      Триває будівництво Ільківської ЗОШ І-ІІ ст., загальна вартість робіт 

складає 31 млн. грн. Використано  понад 3 млн.грн. 



      Також в закладах освіти здійснено поточні роботи на загальну суму 370,7 

тис. грн.. 

       В 2018 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

об»єкти: реконструкція зовнішніх мереж каналізації з влаштуванням малих 

очисних споруд Некрасівської ЗОШ І-ІІІ ст., капітальний ремонт будівлі 

Стрижавської  ЗОШ І-ІІІ ст., капітальний ремонт фасаду Лаврівської СЗШ І-

ІІ ст. на загальну суму 792,6 тис. грн..  

      Відділ освіти забезпечує 100% підвіз учнів до школи та додому. 

Відповідно до угод між відділом освіти та перевізниками, що працюють на 

маршрутах Вінницького району рейсовими автобусами перевозяться 113 

дітей. На підвіз дітей до місця навчання та у зворотному напрямку 

використано коштів в сумі 93,6 тис. грн. за рахунок районного бюджету. 

      У 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку реалізувались два інвестиційні проекти: «Середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня у с. Сосонка Вінницького району – 

реконструкція (коригування ІІ)», затверджено до фінансування кошти ДФРР 

в розмірі 7,0 млн. грн., районний бюджет  - 1745,9 тис. грн., яка була 

урочисто відкрита 01.09.2018 року (охоплює навчанням 256 учнів) та  проект 

-  реконструкція будівлі навчально-виховного закладу ―Загальноосвітня 

школа I—III ступеня — ліцей смт Стрижавка‖, на реалізацію якого 

передбачено фінансування з ДФРР в сумі 10,0 млн. грн. З районного 

бюджету у 2018 році співфінансування складає 1,4 млн. грн. (виділено з 

районного бюджету – 699,3 тис. грн., Стрижавською селищною радою - 200,0 

тис. грн.). Проект планується реалізувати протягом двох років.  

      У напрямі формування мережі дошкільних навчальних закладів 

райдержадміністрація основним завданням вбачає забезпечення 

конституційного права кожного громадянина на доступність і безоплатність 

здобуття дошкільної освіти.  

      У 2018 році Вінницькому районі функціонує 12 ЗДО  та 8 ДНЗ у складі 

НВК: смт. Десна, с. Медвідка, с. Вінницькі Хутори, с. Побережне, с. 

Степанівка, с. Оленівка,  с. Мізяківські Хутори,  с. Великі Крушлинці, 

Загалом у дошкільних закладах працює 57 груп  

      У 2018 році відбулося урочисте відкриття КЗ «ЗДО (ясла-садок) 

«Десняночка» Сосонської сільської ради», що дало змогу охопити 

дошкільною освітою 78 діток.  

      Для КЗ «Широкогребельський НВК:ЗОШ І ст. - ДНЗ» придбано меблі на 

суму 51,603 тис. грн. з районного бюджету. 

      Для організації спортивно-масової роботи в районі використовується 

24 футбольних поля, 13 спортивних зали, 9 спортивних кімнат, 2 спортивні 

споруди з штучним покриттям, 2 стрілецьких тири, 2 майданчика з 

тренажерним  обладнанням, 21 майданчик з гімнастичним обладнанням. 

      За минулий рік введено в експлуатацію спортивний зал в Сосонській 

ЗОШ І-ІІІст. та футбольне поле в с. Гавришівка. 



      Найкращі спортивні споруди в Сосонській СЗШ І-ІІІ ст., 

Агрономічненській СЗШ І-ІІІ ст., Бохоницькій СЗШ І-ІІІ ст., Михайлівській 

СЗШ І-ІІІ ст, Некрасовській ЗОШ. 

      В районі вироблена система спортивно-масової роботи серед учнів 

закладів освіти. Згідно Положення про Спартакіаду серед учнів закладів 

загальної середньої освіти проходять змагання з різних видів спорту: 

футболу, баскетболу серед юнаків та дівчат, волейболу серед юнаків та 

дівчат, настільного тенісу, легкої атлетики, спортивного туризму, стрітболу, 

футзалу. А також проводяться дитячі спортивні ігри: «Сокіл» («Джура»), 

«Старти надій», «Олімпійське лелеченя», «Мама, тато, я – спортивна сім’я», 

«Олімпійський урок», «Олімпійський тиждень», «Олімпійський біг», «Веселі 

старти», туристичні змагання і походи, «Дні здоров’я». 

      Станом на сьогоднішній день в ДЮСШ «Десна» ВРР займається 540 

учнів, працює 39 навчальних груп, 18 груп базової підготовки, 1 група 

спеціальної базової підготовки та 1 група підготовки до вищої спортивної 

майстерності, функціонує 5 відділень спорту: баскетбол, бокс, волейбол, ушу 

та футбол. 

      Найбільшою популярністю серед дітей користуються заняття з: футболу – 

260 вихованці, волейболу – 164 вихованців, спортивного туризму – 139 

вихованців, боксу – 56 вихованців, баскетболу – 44 вихованці, ушу – 16 

вихованців. 

      Головним  завданням лікувально-профілактичних закладів охорони 

здоров'я району є забезпечення доступності медичних послуг, профілактика 

та раннє виявлення захворювань. 

      Медичні послуги в районі надає  Вінницька центральна районна клінічна 

лікарня та Вінницький районний медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги. 

      До складу районного центру первинної медико-санітарної допомоги  у 

2018 році увійшли:13 амбулаторій ЗПСМ та 26 ФАПів. 

      За 2018 рік видатки ЦПМСД на наркотичні засоби становлять 145328 грн., 

на безкоштовні ліки видатки становили 1580902 грн.  

      За 2018 рік 42 сімейних лікаря Вінницького районного медичного центру 

ПМСД уклали 54256 договорів з пацієнтами на медичне обслуговування, що 

склало 76,5 %. 

      З метою впровадження Концепції реформи системи охорони здоров’я, 

придбано частково програмне забезпечення комп’ютерної програми «Мед 

Ейр» на суму 666 тис.грн. у кількості 37 робочих місць.  

      Продовжується капітальний ремонт І поверху адміністративного корпусу 

Вінницького районного медичного центру ПМСД на який було виділено 

кошти у сумі 730 564, 81 грн. Також за 2018 року проведено поточні  ремонти 

на  загальну суму 143 тис.грн. 

       На даний час стаціонарні відділення ВЦРКЛ працюють на 300 ліжок (14 

різнопрофільних відділень). Приміщення поліклініки розраховане на 415 

відвідувань у зміну, протягом 2018 року до вузьких спеціалістів 



поліклінічного відділення було здійснено 208986 візитів пацієнтів. 

Працюють спеціалісти 7 кафедр Вінницького  національного медичного 

університету. 

      Проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази 

лікарні. Для покращення умов та доступності медичної допомоги проведено 

капітальні та поточні ремонти закладів охорони  здоров’я району. 

      Так, в цьому році було капітально відремонтовано  відділення екстреної 

(невідкладної медичної допомоги) на суму 199,9 тис. грн. та завершено 

ремонт фойє на суму 116,4 тис. грн. Розпочато роботи по  реконструкції 

будівлі головного корпусу ВЦРКЛ в частині прибудови зовнішнього ліфта 

для підйому лежачих хворих на суму 1 394,8 тис.грн. Протягом 2018 року 

також  було придбано медичне обладнання та діагностичні системи.   

Для роботи закладу в єдиному медичному просторі було побудовано 

структуровану кабельну мережу в цілому по закладу, придбано ліцензію на 

комп`ютерні програми  ―Мед Ейр‖, ―Криптос Гейт Пласт‖ та послуги з 

впровадження програми на 59 робочих місць, завершено процедуру по 

закупівлі 47 комп`ютерів для роботи поліклінічного та стаціонарних 

відділень. 

В  2018 році  заклади  - Вінницька центральна районна клінічна лікарня 

та Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги було реорганізовано в комунальні некомерційні підприємства.  

Протягом 2018 року райдержадміністрацією багато уваги 

приділялось збереженню та розвитку національної культури, 

культурних  звичаїв, традицій та обрядів активізації роботи закладів 

культури. 

      Зокрема,  проведено поточні та капітальні ремонти 28 закладів культури 

на загальну суму  4,3 млн.грн.: Агрономічний СБК – 216,8 тис.грн., 

Стадницький СБК  –  832,9 тис.грн, Бохоницький СБК  – 315,8 тис.грн., 

Стрижавський СБК – 219,9 тис.грн., бібліотека-філія централізованої 

бібліотечної системи с.Побережне  – 67,9 тис.грн., бібліотека-філія 

централізованої бібліотечної системи с. Сосонка – 97,4 тис.грн., 

Вороновицький музей історії авіації та космонавтики  -  121,3 тис. грн. 

       Завершено роботи з улаштування опалювальної системи з  

твердопаливним котлом  Гавришівського СБК на суму 294,8 тис. грн. та 

капітального ремонту покрівлі Сосонського СБК на суму – 1045,2 тис.грн.,  

проведено заміну 1 старого дверного блоку та 1 старого віконного блоку на 

нові металопластикові в 2 закладах культури на загальну суму  27,5 тис. грн. 

      Поряд з цим, протягом 2018 року проведено відповідну роботу по 

зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури. Так, придбано 

звукопідсилюючої та відеопроекційної апаратури для 22 закладів культури, 

комп'ютерного обладнання для 13 закладів культури, сценічних костюмів для 

14 закладів культури,  інших технічних засобів та обладнання   на загальну  

суму 2,9 млн. грн. 



      Протягом 2018 року проведено ряд районних фестивалів, конкурсів, 

інших культурно-мистецьких та дозвіллєвих заходів, в яких прийняли участь 

понад 1,5 тис.чол.  

      Аматорські творчі колективи району прийняли участь та гідно 

представили район в 25 обласних, Всеукраїнських та міжнародних 

фестивалях, конкурсах, інших культурно-мистецьких заходах. Так зокрема 

зразковий аматорський хореографічний колектив «Сонечко» Агрономічного 

СБК приймав участь у Міжнародному дитячому фольклорному фестивалі 

«National Sovereignty and Clildreh’s Day Culture and Democrasy Celebrations» - 

(м.Стамбул, Туреччина), ІІ Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-

конкурсі «Sky Stars fest autumn Krakow» (м.Краків, Польща) та в 

Міжнародному хореографічному фестивалі (м. Новий Сонч, Польща). 

      На протязі року проводилась відповідна робота з покращення 

бібліотечно-інформаційного обслуговування жителів району. 

      Сьогодні до мережі Інтернет підключено 16 бібліотек-філій, що становить 

55% від загальної кількості. 

      Збереження пам’яток історико-культурної спадщини. 

      В 2018 році було розпочато ремонтні роботи на 36 пам’ятках культурної 

спадщини,  завершено  на  32   пам’ятках.  Загальна сума  коштів склала 394,7 

тис. грн.: за кошти місцевого бюджету – 391,8 тис. грн, за рахунок 

спонсорських коштів   – 2,9 тис. грн.,  

      Крім того, протягом року майже на всіх пам’ятках культурної спадщини 

проводилися поточні  роботи (фарбування, побілка) по впорядкуванню як 

самого пам’ятника, так і прилеглої до нього території (висадження квітів, 

прибирання сухого листя).  

      В задовільному стані перебувають 17 пам’ятників на території 

Якушинецької об’єднаної територіальної громади,  8 пам’ятників на 

території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади, 7 

пам’ятників на території Стрижавської селищної ради,  6 пам’ятників на 

територіях Сокиринецької та Вороновицької об’єднаних територіальних 

громад,  5 пам’ятників на території Великокрушлинецької сільської ради, по 

4 пам’ятники на територіях Сосонської, Побережненської, Агрономічної 

сільських рад, по 3 пам’ятника на територіях  Мізяківсько-Хутріської, 

Пултівецької та Дорожненської сільських  рад,  по 2 пам’ятника на 

територіях, Писарівської, Жабелівської, Гуменської, Степанівської, 

Ільківської та Оленівської сільських рад, по 1 пам’ятнику на територіях 

Широкогребельської, Некрасовської, Бохоницької, Медвежо-Вушківської, 

Лаврівської, Гавришівської та Малокрушлинецької сільських рад. 

      Поряд з цим, в незадовільному стані перебувають  3 пам»ятника на 

території Лаврівської сільської ради,  2 пам’ятника на території 

Малокрушлинецької сільської ради, по 1 пам’ятнику на територіях 

Жабелівської, Оленівської, Ільківської та Гавришівської сільських рад. 

      Протягом 2018 року за рахунок  коштів Степанівської сільської ради 

проведено капітальний ремонт пам’ятника воїнам загиблим на фронтах 



Другої світової війни  в с.Степанівка, було поставлено мармурові плити на 

стелах біля пам’ятника, виконано роботи на загальну суму – 96,5 тис.грн.   

      За рахунок коштів Писарівської сільської ради в с.Щітки обкладено 

плиткою пам’ятник, сходи, оновлено стелу, проведено благоустрій території 

на суму – 71,4 тис.грн. 

      В смт. Стрижавка за рахунок коштів Стрижавської селищної ради 

проведено поточні ремонти на пам’ятках на загальну суму 41,6 тис. грн. 

      На пам’ятці архітектури України XVIII ст. маєтку Грохольських-

Можайських, проведено поточний ремонт першого поверху коридору, 

виконано роботи на загальну суму – 121,3тис.грн. за рахунок коштів 

районного бюджету. 

      У 2018 році у Вінницькому районі проведено природоохоронні заходи 

на загальну суму 10,6 млн. грн.. На будівництво системи каналізації в смт. 

Стрижавка з обласного природоохоронного фонду виділено 3476,21 тис. грн. 

та з селищного бюджету - 360 тис. грн.  Проводяться роботи та прокладено 

біля 5,026  км каналізаційних мереж. 

 За рахунок коштів, які надійшли від забруднення навколишнього 

природного середовища на здійснення природоохоронних заходів здійснено:  

- капітальний ремонт шлюза-регулятора ставу «Панський», с. Стадниця на 

суму 624,054 тис. грн.; 

- на відновлення гідрологічного та санітарного стану струмка Безіменного 

ставу «Панський», с. Стадниця на суму 157,149 тис. грн.; 

- озеленення території біля місцевого кладовища с.Стадниця – 80,0 тис. 

грн.; 

- проведено реконструкційні роботи на місцевому сміттєзвалищі 

(Бохоницької с/р) 6,234 тис. грн. 

      За кошти обласного бюджету по 15 обласному конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад при співфінансуванні районного бюджету та 

сільських, селищних бюджетів (загальна вартість 670,56 тис. грн.) 

здійснювалося впровадження роздільного сортування сміття та твердих 

побутових відходів: 

- Стрижавською селищною радою облаштовано 6 сміттєвих майданчиків 

та придбано 16 євроконтейнерів для вторинної сировини, гідравлічний прес 

на 2 циліндри (кошти обласного бюджету – 143,560 тис. грн., кошти 

селищної ради – 70 тис. грн.); 

-   Малокрушлинецькою сільською радою придбано 10 контейнерів (кошти 

обласного бюджету – 48,898 тис. грн., кошти селищної ради – 24,102 тис. 

грн.); 

-   Пултівецькою сільською радою закуплено 29 контейнерів, із них 19 для 

вологої фракції та 10 для пет-пляшки (кошти обласного бюджету – 100 тис. 

грн., кошти районного бюджету – 50 тис. грн., кошти сільської ради – 39 тис. 

грн., спонсорські кошти – 10 тис. грн.). 

      Для забезпечення життєдіяльності населення районною державною 

адміністрацією здійснено комплекс заходів, спрямованих на створення і 

підтримку нормальних умов життя, здоров’я і працездатності людей. 



     Завдяки спільній роботі правоохоронних органів, органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та громадськості у Вінницькому районі 

було досягнуто стабільного позитивного стану публічної безпеки населення.  

      У 2018 році загальний рівень злочинності на території району зменшився 

на 24,5%.  На забезпечення заходів Єдиної правоохоронної програми 

Вінницького району з районного бюджету виділено 220 тис. грн. 

У минулому році успішно виконані завдання щодо комплектування 

Збройних сил України та інших військових формувань сектору оборони 

з числа призовників та військовозобов’язаних району. 

      План призову громадян України на строкову військову службу у 2018 

році виконано на 106% (план –  77 чол., фактично призвано 82).  

      План відбору громадян України на військову службу за контрактом у 

2018 році виконано на 103%. (план – 63 чол., фактично відібрано 64). 

      Створені визначені законодавством підрозділи територіальної оборони. 

Проводилось забезпечення функціонування пунктів управління 

територіальною обороною, які готові до роботи. 

       Практична підготовка підрозділів  та  штабу територіальної оборони 

здійснювалась  під час 1-го командно-штабного тренування, 3-х спільних 

штабних тренувань  і 1-го роздільного штабного тренування.  

      На забезпечення заходів територіальної оборони з місцевих бюджетів 

району  виділено 16,0 тис. грн.  

      Протягом 2018 року Вінницьким районом надана допомога учасникам 

АТО, ООС та жителям звільнених від терористів населених пунктів 

Донецької та Луганської областей  на загальну суму 43, 5 тис. грн. 

      З метою захисту населення і території району від можливих 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створена 

та функціонує Вінницька районна  ланка обласної територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту, для координації якої діє 

районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

      У 2018 році проведено 5 засідань цієї комісії, на яких розглянуто 16  

питань.  

Практична підготовка  органів управління та сил цивільного захисту 

району діям у надзвичайних ситуаціях здійснювалась під час проведення  3-х 

районних штабних тренувань  та 9-ти спеціальних об’єктових навчань та 

тренувань з цивільного захисту. 

      Навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації протягом року здійснювалась  по двох напрямках:  

-  підготовка працюючого населення  - за місцем роботи та в Навчально-

методичному  центрі  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Вінницької області; 

-  підготовка непрацюючого населення – в 28 консультаційних пунктів  з 

цивільного захисту при органах місцевого самоврядування.  



      Підготовка дітей шкільного та дошкільного віку здійснювалась  під час  

проведення «Тижня безпеки дитини» в закладах дошкільної освіти та «Дня 

цивільного захисту» в закладах загальної середньої освіти. 

      Всього у 2018 році підготовку з питань цивільного захисту за різними 

формами навчання отримали близько 10 тисяч громадян, що складає 12% від 

усієї чисельності населення району. 

      Ця підготовка дала свій позитивний результат. В період з 26 по 30 

листопада 2018 року на території району комісією Головного Управління 

ДСНС України у Вінницькій області була здійснена Комплексна перевірка 

Вінницької районної ланки обласної територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Вінницькому 

районі. Районна ланка була оцінена задовільно, як «обмежено відповідає 

вимогам». 

На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася 26 вересня 

2017 року на 48 арсеналі Збройних Сил України в суміжному Калинівському 

районі, внаслідок якої постраждали п’ять населених пунктів району:    

Дорожне, Медвідка, Лаврівка, Славне та смт.Стрижавка, у 2018 році було 

виділено: 

- грошової адресної допомоги населенню - 175,9 тис. грн. (з бюджету 

сільських, селищних рад); 

- на виготовлення ПКД, капітальний ремонт постраждалих будівель, 

технічне обстеження та оцінку технічного обслуговування - 663,9 тис. 

грн.  (з обласного бюджету – 195 тис.грн., з районного бюджету - 468,9 

тис. грн.). 

 

      На 2019 рік заплановано немало. Розроблено Перспективний план 

розвитку територій Вінницького району на 2019-2021 роки, який обговорено 

в територіальних громадах. Також доведеться вирішувати ще низку питань та 

працювати над проектами, які потребують реалізації.   

      Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, що Вінницький район відчуває 

позитивні наслідки реформ, що проводяться  в державі Урядом за підтримки 

Президента  України, які спрямовані на підвищення рівня життєзабезпечення 

населення, якості надання послуг, руху країни до Європейських стандартів, а 

також подякувати всім, хто допомагав і буде допомагати нам досягати 

поставлених цілей для покращення добробуту громади району. 

 

 

                            _________________________________ 


