ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Тростянецької районної державної адміністрації
за 2017 рік та основні завдання на 2018 рік
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про державну службу»
звітую про діяльність Тростянецької районної державної адміністрації за 2017 рік
та наголошу на основних пріоритетних завданнях на 2018 рік.
На виконання наказу Національного агентства України з питань державної
служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку
проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» публічний звіт
був оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації для
ознайомлення громадськості.
В 2017 році діяльність районної державної адміністрації була спрямована на
досягнення збалансованого економічного і соціального розвитку району,
ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів,
забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів громадян.
Основними пріоритетними напрямками та стратегічними цілями роботи
райдержадміністрації в 2017 році були :
 Зростання конкурентоспроможності та розвиток реального сектору
економіки району;
 Залучення коштів з різних джерел фінансування на розвиток соціальної
сфери;
 Покращення інфраструктури району та розвиток комунікацій;
 Поліпшення екологічної ситуації в районі;
 Забезпечення безпеки життєдіяльності населення району.
На виконання стратегічних цілей та напрямів перед нами стояли наступні
операційні цілі (виконання яких ви можете побачити на слайдах), зокрема :
Завершення будівництва 12-ти квартирного житлового будинку в смт.
Тростянець.
За 9 місяців 2017 року по Тростянецькому району введено в експлуатацію
1876 кв.м. житла.
В минулому році завершено будівництво 12-ти квартирного житлового
будинку по в. Космонавтів в смт. Тростянці., офіційне відкриття якого відбулось
26.08.2017 року. Загальна вартість будівництва склала понад 5 млн.грн.
Будівництво будинку здійснювалось за підтримки та співфінансування
Комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та
будівництву».На сьогоднішній день завершується оформлення документів на
жильців та на підключення до комунікацій.
Поліпшення якості надання населенню адміністративних послуг
В минулому році розпочав свою роботу центр надання адміністративних
послуг в новому приміщенні, що в свою чергу покращило якість і доступність
надання адміністративних послуг. Нове, зручне, модернізоване приміщення
ЦНАПу (офіційне відкриття якого відбулось 26.08.2017 року)
відповідає
європейським стандартам, а саме: прозорість, відкритість, зручність та доступність,
де створені зручні умови для відвідувачів, облаштовано дитячий куточок у зоні

очікування тощо. Через Центр протягом 2017 року надано 17592 адміністративних
послуги, в тому числі соціальних послуг(пільги субсидії) – 10496 послуг,
реєстрація бізнесу 1008, реєстрація майна 1553, інші послуги – 4535.
На кінець 2017 року через ЦНАП надавалося 150 видів адміністративних
послуг, зокрема послуги відділу Держгеокадастру у Тростянецькому районі;
відділу містобудування та архітектури РДА; сектору з питань державної реєстрації
РДА; сектору з питань сім’ї, молоді та спорту РДА; Тростянецького районного
сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області; Управління Держпродспоживслужби у Тростянецькому
районі; Управління праці та соціального захисту населення РДА. Також в
приміщенні Центру, для надання консультацій громадянам, працюють
представники Тростянецького бюро правової допомоги.
Залучення коштів обласного, місцевих бюджетів, а також приватних
коштів на соціальні проекти району.
У 2017 році громадами Тростянецького району підготовлено та подано на 14й обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 38 проектів (100%
від можливої кількості).
Переможцями стали 14 проектів на загальну суму фінансування 5,2 млн.
грн. із них:
кошти сільських рад – 1,5 млн.грн.
кошти обласного фонду – 1,6 млн.грн.
інші джерела – 2,1 млн.грн.
Для порівняння у 2016 році було залучено 2,7 млн.грн. коштів на 16 проектів
переможців, а у 2017 році переможців на 2 проекти менше, але сума
фінансування фактично в 2 рази більша (понад 5 млн.грн.)
Реалізація проектів з поліпшення екології району
Територіальним громадами району в 2017 році придбано 2 спеціалізованих
автомобілі для збирання та вивезення твердих побутових відходів:
- в Ободівській сільській раді придбано автомобіль МАЗ 5340 - загальна
вартість 1350 тис.грн в т.ч. за рахунок коштів ФОНПС – 1100 тис. грн., за рахунок
місцевого бюджету 250,0 тис.грн.
Окрім того, що автомобіль ефективно проводить збирання та вивезення ТПВ,
вже в поточному році він себе успішно зарекомендував при очистці вулиць
населеного пункту від снігу та снігових наметів.
- в Н. Ободівській сільській раді придбано автомобіль ГАЗ КО 440 загальна
вартість 1149 тис. грн. в т.ч. за рахунок коштів ФОНПС – 800,0 тис.грн., за
рахунок коштів місцевого бюджету 349,0 тис.грн.
Автомобілі по вивезенню ТПВ працюють відповідно до розроблено графіка
та маршруту руху засобу. На сьогоднішній день укладаються угоди з іншими
територіальним громадами по вивезення ТПВ
Запровадження сортування та роздільного збору ТПВ
В рамках реалізації 14 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних
громад реалізовуються (реалізовані) 5 проектів роздільного збору ТПВ по

територіальним громадам (Тростянецька селищна рада, Ободівська, Н. Ободівська,
Глибочанська сільська рада та Четвертинівська територіальні громади):
1) по Тростянецькій селищній раді – 10 контейнерних площадок по 4
контейнери (40 контейнерів). Вартість проекту 588 тис.грн.(Станом на початок
2018р. придбано 32 конетейнери, виготовлено 8 контейнерних площадок
встановлено 2.)
2) по Ободівській сільській раді – 10 контейнерних площадок по 3
контенери(30 контейнерів) в т.ч. по с. Ободівка (9 контейнерних площадок, 27
контейнерів) по с. Бережанка (1 контейнерна площадка, 3 контейнера). Станом на
початок 2018 рокузаплановані об’єми робі виконані. Вартість проекту становить
400,0 тис.грн
Окрім того додатково встановлено 13 ємнотей для роздільного збору ТПВ
біля ряду закладів бюджетної сфери в т.ч. біля СБК с. Ободівка, школі, СК с.
Бережанці.
3) по Четвертинівській сільській раді – 10 контейнерних площадок (20
контейнерів, які виготовили самостійно). На кожній із контейнер них площадок
планується встановити по 2 контейнера (1-скло, 1-пластик). Загальна вартість
проекту становить 300,0 тис.грн
Станом на 01.01.2018 року виготовлено 17
контейнерів, закуплено матеріали для будівництва контейнерних площадок.
4) по Н. Ободівській сільській радів 2017 році встановленно 10 контейнерних
площадок (30 контейнерів). Загальна вартість проекту становить 260,0 тис.грн.
5) по Глибочанській сільській раді – 6 контейнерних площадок (24
контейнери). Загальна вартість проекту становить 136,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року закуплено всі контейнери. Бетонування контейнерних
площадок, виготовлення каркасів та інші роботи по встановленню контейнерів для
роздільного збору ТПВ будуть продовжені в 2018 році.
На сьогоднішній день закуплено 149 контейнерів для роздільного збору ТПВ,
виготовлено та встановлено 22 контейнерних площадок (10 с. Ободівка, 10-с.Н.
Ободівка, 2 в смт. Тростянець).
Залучення та освоєння коштів державного бюджету на соціальні та
інфраструктурні проекти району.
У 2017 році в районі реалізовано 29 проектів, співфінансування по яких
здійснюється з державного бюджету як цільова субвенція на суму 8,7 млн. грн.
Станом на 01.01.2018 року повністю освоєні кошти по 23 проектах (фінансування 6ти інших перейшло на 2018 рік.) Найбільші із реалізованих проектів:
 Реконструкція тротуару по вулиці Соборна від селищної арки до мосту через
р. Нетеку в смт. Тростянець – 341 тис.грн.
 Капітальний ремонт (утеплення фасадів із заміною віконних та дверних блоків
на металопластикові) ДНЗ с. Тростянчик – 824 тис.грн.
 Реконструкція елементів благоустрою південно-східної частини центрального
парку в смт. Тростянець Вінницької області – 600 тис.грн.
 Реконструкція приміщень лікувального корпусу під відділення реанімації та
інтенсивної терапії Тростянецької ЦРЛ – 883 тис.грн.
 Реконструкція обладнання зовнішнього освітлення південно-східної частини
центрального парку в смт Тростянець – 637тис.грн.

Розпочато проект по реконструкції Летківського СБК, з державного бюджету
профінансовано 1,1 млн. грн., в тому числі 500 тис.грн. кошти ДФРР.
Відновлення роботи промислових підприємств району та завантаження
виробничих потужностей
Обсяг реалізації продукції на промислових підприємствах в діючих цінах
за 2017 рік (оперативні дані) склав 231 млн.грн., або 111,2% в порівнянні з 2016
роком.
Збільшення обсягів
реалізації промислової продукції
відбулося завдяки
збільшенню обсягів виробництва на ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» (+34
млн.грн.)
Варто зазначити, що в 2017 році після досить тривалого простою відновив
роботу ДП «Тростянецький спиртовий завод», підприємство реконструйовано
для виробництва біоетанолу та його похідних. На встановлення нового обладнання
та запуску спиртзаводу було затрачено (всього з 2015 року) близько 50 млн.
гривень.
Для об’єктивності хотів би також повідомити і те, що одночасно з
відновленням виробництва на даному підприємстві існує ще чимало проблем,
зокрема це і питання несанкціонованих викидів в оточуюче природнє середовище,
і питання повного погашення заборгованості по заробітній платі працівникам,
заборгованість перед кредиторами, в тому числі по сплаті податків та інше.
Подальший розвиток сільськогосподарського виробництва в районі
В 2017 році урожай ранніх зернових зібрано на площі 17,1 тис.га, валовий
збір становить 88,7 тис. тонн, середня урожайність склала 51,9 ц/га. В тому
числі: озимої пшениці на площі 13,4 тис. га, зібрано 71,2 тис тонни, при
урожайності 53,1 ц/га; озимого ячменю на площі 1629га зібрано 8,7 тис. тонн з
урожайністю 53,2 ц/га ; ярого ячменю – на площі 1092 га, зібрано 5,6 тис. тонн,
урожайність становить 50,8 ц/га; гороху на площі 920 га, зібрано 3039 тонн
урожайність 33 ц/га.
Валове виробництво ранніх зернових перевищило запланований показник на
12,2 тис. тонн, а саме : фактично зібрано 88,7 тис. тонн при плані 76,4тис. тонн.
У 2017році кукурудзи на зерно зібрано 6,4 тит. га, валовий збір становить 43,3
тис.тонн, при урожайності 68,0 ц/га; соняшнику зібрано на площі 9,6 тис га,
валовий збір становить 29,3 тис.тонн, урожайність 30,4 ц/га; цукрового буряка
зібрано 2,7тис.га, валовий збір становить 129,3 тис. тонн., урожайність 480,6 ц/га;
В сільськогосподарських підприємствах утримується 6129 голів ВРХ, в тому
числі корів 1983 гол., свиней 1049 гол.
За 2017 рік господарства району виробили 207 тис. тонн м’яса, 14,3 тис. тонн
молока. На фуражну корову надоєно 7189 кг молока, на вирощування і відгодівлі
молодняка ВРХ отримано 675 грамів середньодобового приросту, а по свинях 456
грамів.
Станом на 1 січня 2017 року середня проіндексована вартість земельного паю
по району становить 75,8 тис. грн. У 2017 році підприємствами району, згідно
договорів оренди, нараховано 43,6 млн. гривень орендної плати за використання
земельних паїв.

Фактичний відсоток виплати орендної плати за земельні паї по
Тростянецькому району у 2017 році становить 9,1% від нормативної грошової
вартості орендованої земельної частки.
Проведення поточних ремонтів державних доріг місцевого значення
Загальна довжина автомобільних доріг району становить 683км., в т.ч.:
автомобільних доріг загального користування 286км та комунальних
автомобільних доріг 397км
Загальний обсяг виконаних робіт в 2017 р. по ремонту автомобільних доріг
загального користування становить 9,576 млн.грн., площа ліквідації ямковості 33,5
тис.м.кв. використано асфальтобетону 4170т. (для прикладу в 2016р. –5123 т. в
2015 – 1464т в 2014 р. – 988 т. асфальтобетону).
Із загального обсягу робіт - за рахунок коштів місцевого бюджету виконано
робіт на загальну вартість 0,827 млн.грн. , за рахунок благодійної допомоги
суб’єктів господарювання – 3,712 млн.грн., за рахунок Служби автомобільних
доріг у Вінницькій обл. – 5,038 млн.грн.
Із загального обсягу використано асфальтобетону та асфальтобетонної
суміші 4170т., за рахунок коштів:
- Служби автомобільних доріг у Вінницькій обл.– 1834 т.
- спонсорської допомоги суб’єктів господарювання та місцевого бюджету –
2335т .
Найбільшу допомогу в ремонті автомобільних доріг загального користування
надали:
- ТОВ
«Вінницька
птахофабрика»
–
1111т.
асфальтобетону,
обсягвиконанихробіт становить 2млн578 тис.грн;
- СТОВ «Колос» с. Капустяни – 162т. асфальтобетону обсяг виконаних робіт
становить 436 тис.грн.;
- ПСГП «Савинецьке» – 140т.обсяг виконанихробіт становить 290,4 тис.грн.;
- ДПДГ «Олександрівське» – 69т. обсягвиконанихробіт становить 232
тис.грн.
Під проведення ремонтних робіт, зокрема автомобільної дороги Р-33 в напрямку
смт. Тростянець-с. Н. Ободівка застосовано новий спосіб – струменевий метод
ремонту, завдяки чому зменшується собівартість ремонту 1 м.кв. (до 175 грн за 1
м.кв.) та збільшується термін експлуатації доріг.
Ремонт проводився без необхідності виконання додаткових підготовчих
робіт (так, як фрезерування, приготування а/б суміші і т. ін.).
Варто зазначити також, що в 2017 році за рахунок коштів ПАТ “Птохофабрика
Вінницький бройлер” фактично завершено будівництво об’їзної дороги навколо
с. Оляниця, що дасть змогу розвантажити центр села від великовагового
транспорту. Вартість будівництва - 21 млн. грн. Залишився невеликий відрізок
дороги що перетинає залізничні колії (добудова якого потребує погодження із
залізницею).
Проведення капітальних та поточних ремонтів комунальних доріг
Загальний обсяг виконаних робіт в 2017р. по ремонту комунальних
автомобільних доріг становить 4,053 млн.грн.(104,1% до завдання) в т.ч. за рахунок
коштів місцевого бюджету 3,448 млн.грн (85%), решта 0,605 млн.грн. (15%) за

рахунок благодійної допомоги суб’єктів господарювання. Площа ліквідації
ямковості становить 21,73 тис.м.кв. Найбільші обсяги робіт по ремонт
комунальних автомобільних доріг виконано в Тростянецькій селищній раді (1,872
млн.грн), Гордіївській (0,985 млн.грн.), Н. Ободівській (0,41млн.грн.)
Олександрійській (0,198 млн.грн.), Глибочанській (0,158 млн.грн.), сільських радах.
Забезпечення населення району сталим водопостачанням
Загальна довжина водопровідних мереж що знаходяться на території району
становить 132,1км каналізаційних – 12,9 км.
В 2017 році проведено будівництво водогонів:
по с. Буди:Загальна вартість – 1,4 млн.грн. Проектна довжина водогону – 13,5км.
До 2017 роки жителі с. Буди користувалисьпитною водою з приватних та
громадськихкриниць.
З метою забезпеченняжителів с. Буди якісноюпитною водою було створено
сільський кооператив, до складу якоговвійшло 310 осіб.
Фінансування
будівництва водогону в с. Буди здійснювалось за
рахунокдольовоїучастічленів кооперативу (310 осіб по 5,0 тис.грн). Загальна
вартість виконаних робіт становить 1,4 млн.грн.).
по с. Олександрівка. Загальна вартість ПКД -1493,0 тис.грн. Проектна довжина
водогону 8769 м.. Очікується приєднання 150 абонентів.За 2017 року прокладено
8,0 км. (91% від запланованого)
по с. Оляниця побудовано водогін довжиною 15 км.
Завдяки тісній співпраці бізнесу та влади в с. Оляниця в 2017 році вирішено
питання щодо забезпечення жителів с. Оляниці якісною питною водою
Побудовано систему
централізованоговодопостачання, яка включає в себе
будівництвоводогонудовжиною 15 км по всіхвулицяхнаселеного пункту та
будівництво 3 арт. свердловини. Фінансуваннябудівництваводогону в т.ч. і
розробленняпроектно-кошторисноїдокументаціїздійснювалось за рахуноккоштів
ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівськийхлібопродукт».
Всього в с. Оляницяприєднано до водогону 230 сімей. Загальнавартість робіт 1,5
млн.грн
в смт. Тростянець:
- замінено (реконструйовано) 0,42 км водогону по вул. І Травня. Загальна
вартість 630,0 тис.грн.
- побудовано 1,75км водогону в т.ч 1,1 км водогону по вул. Коцюбинського,
Злагоди, Довженка, 0,65м.п. по вул. Макаренка (31 абонент).
Всього в районі в 2017 році побудовано 38,67 км водогону та
реконструйовано 0,42км водогону. До джерел централізованого водопостачання
буде додатково під’єднано 721 абонент.
Впровадження енергозберігаючих заходів та використання відновлювальної
енергії
В 2017 році в районі проводилось робота направлена на впровадження
енергозберігаючих заходів по таким основним напрямках:
 заміна вікон та дверей на енергозберігаючі склопакети:
Проведено заміну 409 вікон та 53 дверей на енергозберігаючі склопакети на
загальну вартість 2806,0 тис.грн. , в т.ч.926,0 тис.грн – державний бюджет, 524,0

тис.грн. – обласний бюджет, 1001,4 тис.грн. – місцевий бюджет, та 355,0 тис.грн.
– благодійна допомога. Заміну вікон та дверей проведено по 18 закладах
бюджетної сфери в т.ч.:Глибочанський БК – вікна 37, двері 5 од.; Демидівський
НВК -19 вікон, 5 дверей; Спортивний комплекс в с. Савинці 42 вікна 3 дверей;
Спортзал в с. Тростянчик -31 вікно; Тростянчицький ДНЗ -42 вікна 5 дверей;
Спортивний комплекс в смт. Тростянець16 вікон 5 дверей; Летківська СЗШ -33
вікна; Н. Ободівська СЗШ -56 вікон.; Віськомат 28 вікон та 1 двері та інші).
 Термомодернізація приміщень.
В 2017 році проведено роботи по термомоденізації
приміщень ряду
бюджетних закладів. Загальна вартсіть виконаних робіт становить 1824,0
тис.грн. в т.ч.
- В ТростянчицькомуДНЗ проведено роботи з утеплення стін. Загальна вартість
виконаних робіт становить 874,0 тис.грн. (разом із заміною вікон).
- В приміщенні районної ради проведено роботи по утепленню стін. Загальна
вартість виконаних робіт становить 950,0 тис.грн.
 Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел
Загальний обсяг виробленої електроенергії об’єктами
відновлювальної
енергетики на території району за 2017 рік склав – 25,3 Мват год. , в т. ч.:
- ТОВ “Альтен-Інфвест” – 3061 тис.кв.год
- ТОВ “Ренджі- Тростянець” – 9550 тис.квт-год.
- Глибочанська ГЕС -12663 тис.кват год.
В 2017 році ТОВ «Альтен –Інвест» в смт. Тростянець введено в експлуатацію
нову чергу виробництва електроенергії з сонячних кремнійових батарей
потужністю 2,8 Мват год.
 Переведення котелень на альтернативний вид палива, зменшення
споживання природного газу.
Всього в районі: на початок 2018 року налічується 50 котелень в т.ч. по видах
палива: 18 газові, 11 на вугіллі, 17 на деревині, 4 - електроопалення.
В 2017 році закладами бюджетної сфери району спожито природного газу
в об’ємах 979,6 тис.м.куб то в 2017 році- 386,4 тис.м. куб. В районі зменшено
споживання природного газу закладами бюджету період з 2011 по 2017 рік
практично в 2,5 рази, або майже на 584 тис.м.куб. За цей період переведено на
альтернативний вид палива 11найбільші газові котельні району.
Проведення благоустрою територій населених пунктів
За період проведення весняної кампанії з благоустрою території населених
пунктів в районі протягом березня - квітня минулого року проведено масові
заходи по впорядкування територій прилеглих до закладів бюджетної сфери,
парків, скверів, алей та впорядкуванню лісосмуг вздовж автомобільних доріг
загального користування.
Щоп’ятниці в районі проходили санітарні дні по впорядкуванню територій
прилеглих до закладів бюджетної сфери.
Так, за періодвесняної акції з благоустрою в районі:
- забезпечено ліквідацію 61 стихійних сміттєзвалищ;

- впорядковано 21 паспортизоване сміттєзвалище (100%); 46 кладовищ; 28
пам’ятника загиблим воїнам та 6 братських могил; 81,3 га територій парків, скверів
та алей ;
- очищено 36 джерел та 38,2 км берегів річок та водойм;
- відділеннями Держоліспгоспів, висаджено 102,8га. багаторічних насаджень в
лісовому та меліоративному фонді району. Державними службовцями висаджено
на площі 5,0 га (23,8 тис.шт) саджанців червоного дуба в меліоративному фонду
Летківської сільської ради.
В рамках проведення весняної акції з благоустрою та санітарній очистці
населених пунктів району встановлено паркани залізобетонні наборні на
кладовищах в с. Ілляшівка (243 м.п.) та с. Н. Ободівка (230 м.п.).
Проведено упорядкування, реконструкцію міць відпочинку, площ, скверів
жителів громад, зокрема в смт. Тростянці, с. Оляниці, с. Торканівці та ряді інших
населених пунктів.
Міжнародне співробітництво
У минулому році виповнилось 10 років співпраці Тростянецького району з
Ходзєжським повітом (республіка Польща). Угода між Тростянецьким районом
та Ходжеським повітом про міжрегіональне співробітництво була підписана на 5
років у 2007 році, а вже 1 червня 2012 роцу подібну угоду укладено безтерміново
За період співпраці десятки делегацій як з Тростянецького району так і зі сторони
Ходжеського повіту відвідували партнерів.Співпраця ведеться в сферах місцевого
самоврядування, освіти, культури, спорту, особлива увага приділяється
молодіжному співробітництву.
В честь 10-ти річної співпраці всмт. Тростянцівстановлений меморіальний камінь.
Такий же камінь встановлений і в місті Ходзеж.
Запровадження допороговихзакупівель через PROZORRO в бюджетних
закладах
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.02.2017 року № 66 «Про
ефективне використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель»
було встановлено поріг електронних закупівель структурними підрозділами
райдержадміністрації починаючи з 3,0 тис.грн. За 2017 рік через систему прозоро
бюджетними установами району всього проведено 508 електронних закупівель в
т.ч.: надпорогові – 16 од. на загальну суму 13 млн. 628 тис.грн., допорогові – 492 од.
на загальну суму 13млн. 364 тис.грн., економія разом з надпороговими закупівлями
склала 1млн 712 тис.грн. (або 6,3%)
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2017 року № 333
внесено зміни у розпорядження № 66 та збільшено допороговий рівень закупівель
до 5,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду фіксувалися (на початку 2017 року) незначні
порушення в частині проведення допорогових закупівель по Тростянецькій ЦРЛ.
Також були суттєві проблеми із проведенням тендерних закупівель із
застосуванням процедури відкритих торгів по Летківській сільській раді (2рази
результати тендеру оспорювалися та відмінялися, 1 раз закупівля визнана такою,
що не відбулась). Незначне порушення зафіксовано в листопаді 2017 року по
відділу освіти РДА (не оприлюднено договір в ПРОЗОРО з організацією

переможцем в установлені терміни – протягом місяця з дня проведення аукціону,
через що результати торгів були відмінені).
Забезпечення високого рівня заробітної плати працівників
Середня чисельність працюючих в економіці району за 2017 рік
становить 5490 осіб.
По очікуванимпоказниках за 2017 рік середньомісячна заробітна плата
штатного працівника в Тростянецькому районі становитиме – 6137грн. , (за ІІІ
квартал 2017 року згідно статистичних даних – 6849 грн., що складає 108,1% до
середнього рівня по Вінницькій області та 135,5% до відповідного періоду 2016
року). За даними моніторингу у сільському господарстві рівень середньомісячної
заробітної плати за 2017 рік складає – 7716грн. (135,4 % до 2016р.) , у переробній
промисловості – 5689грн.(162,8% до 2016р.)
Заборгованість із заробітної плати по підприємствах Тростянецького району
на 01.01.2018
року складала – 1300 тис.грн, (ДП «Тростянецький спиртовий
завод» – 1275,5 тис.грн., Тростянецька МШБ ПМК-51 – 24,5 тис,грн.)
Належне формування дохідної частини місцевих бюджетів
Хочувідмітитипозитивнутенденціюнаповненнямісцевих бюджетів району у 2017
році в порівняні з 2016 роком. Дохідначастиназагального фонду за 2017
ріквиконана на 108,7 % до уточненого плану, тобто при уточненомурічномуплані
96 млн. 519 тис. грн., фактичнонадійшло 104 млн. 951 тис. грн. Таким чином, до
бюджету району додатковонадійшлокоштіввсумі 8 млн. 432 тис. грн.,
протифактичнихнадходжень 2016 року надходженнязбільшилися на 29 млн. 95
тис.грн., або на 38,4%. На 2018 рік заплановано збільшення надходжень на 5
млн.848 тис.грн.
Із 17 сільських бюджетів, 1 селищного бюджету та районного бюджету уточнені
показники по доходах за 2017 рік виконали всі ради. По дев’яти бюджетах
сільських рад виконання вище середньо районного рівня (109,9 % ) Найбільше з
них по: Демидівській - 158,5 %, Летківській – 132,8%, Глибочанській – 125,1 %.
Найменше приріст надходжень по Торканівській с/р – 101,3 % та Верхівській –
102,8 %.
В розрізі податків місцевих бюджетів надходження відображено слайд 3
Податок на доходи фізичних осіб отримано 60 млн. 890 тис.грн. , щоскладає 58,0
% відзагальноїсумидоходівзагального фонду. Єдиний податок в сумі 18 млн.986
тис.грн., або 18,1 %. Податок на нерухоме майно - 15 млн. 989 тис.грн.або 15,2 %
доходів. Надходження акцизного податку - 6 млн. 498 тис.грн.або 6,2 %.
Виконанняподатку на доходи фізичнихосіб до уточненогорічного плану складає
107,9%,
абододатково поступило 4 млн. 454 тис.грн. У порівнянні з
аналогічнимперіодомминулого року надходженняцьогоподаткузбільшилися
на 20 млн. 367 тис.грн., або на 50,3%.
Річний план по єдиному податку виконано на 109,1 % , в порівнянні з 2016
роком надходження збільшилися на 4 млн. 222 тис. грн.
Виконання надходженьподатку на майно становить 116,7 % до уточненогорічного
плану на рік. Найбільший приріст надходжень від земельного податку та орендної
плати за землю досягли Тростянчикська с/р – 262,9 % (при середньому по району
показнику 126,1 %.) , Капустянська с/р – 244,5 %., Демидівська с/р – 241,1 %.

Найменший приріст надходжень по Будянській с/р -102,4 %. та Цибулівській 102,6 %.
Фінансовий ресурс місцевих бюджетів Тростянецького району на 2018 рік по
загальному фонду (без урахування офіційних трансфертів) становить
110 млн.
798,6 тис. грн., що на 5млн.847,9 грн. більше фактичних надходжень 2017 року, або
на 5,7%.
Найвагомішимджереломнадходженнядоходів загального фондує податокта
збір
на
доходифізичнихосібякий
є
бюджетоутворюючимподатком
в
зведеномубюджеті району. Обсягнадходжень бюджету району становить 60,1 %
відзагальногообсягу доходу, що справляються на території району. Прогнозний
показник даного податку складає 66597,8 тис.грн.
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
Велика увага в 2017 році приділялась зміцненню матеріально технічної бази
закладів охорони здоров’я району, як первинної ланки так і вторинної, так в
минулому році
-ФАП с. Бережанка – встановлено пластикові вікна та двері(на суму 10,0 тис грн.
за кошти Ободівської сільської ради).
-Ободівська АЗПСМ – придбано резервний піролізний котел ( на суму 74,0 тис
грн., кошти районного бюджету).
-Северинівська АЗПСМ–проведено капітальний ремонт (на 100 тис грн. за кошти
районного бюджету: встановлено нові вхідні двері, облаштовано внутрішній
санвузол, в кожному кабінеті облаштовано умивальники).
-Четвертинівська АЗПСМ – встановлено 14 металопластикових вікон (на суму 60
тис грн. кошти ПАТ «Миронівський хлібопродукт»;),за кошти сільського
бюджету(11,0 тис грн.), кошти районного бюджетурайонного бюджету(30 тис.грн)
проведено ремонт в кабінетах, коридорі, ремонт підлоги та стелі; за кошти СТОВ
ім. Б. Хмельницького встановлено нові металопластикові вхідні двері (10 тис.грн.)
Крім того:

продовжувався капітальний ремонт в ТорканівськомуФАПі – 8,5 тис грн;

за кошти Всеукраїнського благодійного фонду С.Тигіпка в сумі 7,8 тис грн
придбано 3 ортопедичних матраци для ФАПу с. Глибочок;

за кошти ДГ «Олександрівське » на суму 5,6 тис грн здійснено закупівлю
та заміна газового котла на ФАПі с. Олександрівка;

здійснено заміну котлів в Гордівській та Новоободівській АЗПСМ на
більш потужні та економні;

встановлено на 10 робочих місцях в Тростянецькій АЗПСМ медичну
інформаційну
систему
«МедЕйр»
для
ведення
електронного
документообігу на суму 180,8 тис грн. за кошти районного бюджету;

придбано туберкулін на суму 90,8 тис грн.
В 2017 році придбано 1 автомобіль для транспортування важкохворих (за кошти
районного бюджету на суму 435 тис. грн..) та велосипеди для медичних
працівників сільських населених пунктів в кількості 15 шт.(на суму 50,0 тис грн.,
також кошти районного бюджету).

За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
на
виконання проекту «Реконструкція приміщень лікувального корпусу під відділення
реанімації та інтенсивної терапії Тростянецької ЦРЛ виділено 883 тис. грн.а також
здійснено співфінансування з районного бюджету.Зазначені кошти були використані
в повному обсязі для реконструкції реанімації.
В 2017 року завдяки реалізації проекту-переможця 14-го обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад (Тростянецької районної ради) в
Тростянецькій ЦРЛ облаштовано палату для хворих з обмеженими фізичними
можливостями та закуплено медичне обладнання (вартість проекту 300 тис.грн.)
Крім того за кошти державної субвенції (в сумі 175,2 тис.грн.) та спів
фінансування з районного бюджету (5,2 тис.грн.) в минулому році придбано для ЦРЛ:
-Ректоскоп із набором дзеркал та освітлювача;
-Великий хірургічнийнабір;
-Електрокардіограф 3-х канальний;
-Шприцевий дозатор Heacosn-50с66 – 2 шт;
-Монітор/пульсоксиметр – 2 шт;
За кошти районного бюджету по
спецфонду ( на суму 252,1
тис.грн.булопридбано:
-Уротерореноскопжорсткий;
- Мікроскопимедичні МИКМЕД -2шт;
-Електрокардіограф – 300G;
-Електрокардіографпортативний 3-х канальний;
Поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів
В 2017 році в закладах освіти району продовжувалась робота спрямована на
оптимізацію шкільної мережі а також поліпшення якості надання освітніх
послуг.Так, в минулому році ліквідованоДемидівську СЗШ 1-3 ступеня, а
Демидівський
ДНЗ реорганізований в сад-школу, в якому обладнано класні кімнати для учнів
початкових класів. Учні ж старших класів (16 учнів) підвозяться Шкільним
автобусом на відстань 11 км. у школу смт. Тростянця.
Впродовж 2017 року за рахунок коштів державної субвенції на соціальноекономічний розвиток територій, коштів осаітньої субвенції, співфінансування та
фінансування з районного бюджету для закладів освіти було придбано:
- 2 шкільних автобуси (Ободівська СЗШ І-ІІІ ст., Тростянецька СЗШ І-ІІІ ст. №2)
на суму 3 млн.210 тис.
- Мультимедійні комплекси для 6 закладів освіти району (Четвертинівська СЗШ
І-ІІІ ст., Оляницька СЗШ І-ІІІ ст., Тростянчицька СЗШ І-ІІІ ст., Цибулівська СЗШ
І-ІІІ ст., Савинецька СЗШ І-ІІІ ст., Тростянецька СЗШ І-ІІІ ст. № 2 ) на суму
277 тис. грн.
- Спортивні перекладини для 16 шкіл району на суму 98 тис.грн.
- М’ячі на суму 60 тис.грн..
- Розвиваючі ігри для дошкільних навчальних закладів на суму 40 тис.грн..
-3 ноутбуки (Козинецька СЗШ І-ІІ ст., Демківська СЗШ І-ІІ ст. Ілляшівська СЗШ ІІІІ ст.) на суму 48 тис. грн..
- Замінено 54 вікна в Новоободівській СЗШ І-ІІІ ст. на суму – 300 тис. грн. та 27
вікон у Летківській СЗШ І-ІІІ ст. на суму – 158 тис. грн.

У грудні 2017 року завершено будівництво модульної котельні Цибулівської
СЗШ І-ІІІ ст. (вартість 1,4 млн.грн. профінансовано за кошти районного
бюджету)
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури
Не оминули ми увагою в 2017році в питанні поліпшення
матеріальної бази
закладів культури та проведення ремонтних робіт на об’єктах культурної сфери
району
Всього протягом 2017 року ремонтні роботи проводились в 14клубних закладах
району., в тому числі:
-Цибулівський СБК проведений капітальний ремонт фойє та поточний ремонт
приміщення на суму 9 тис грн. (171тис.грн. кошти місцевого бюджету)
-Ілляшівський СБК- капітальний ремонт внутрішніх приміщень СБК використано
(150тис.грн. кошти державного бюджету)
- Н.Ободівський СБК укріплено фундамент по периметру будівлі, капітальний
ремонт окремих внутрішніх приміщень (152,2тис.грн. кошти місцевого бюджету)
- Торканівський СБК- проведено ремонт покрівлі даху (46тис.грн.кошти ПРАТ
«Поділля»)
-Будянський СБК- проведено реконструкцію частини приміщень під центр
розвитку громади (68 тис.грн. з державного бюджету) та поточний ремонт
приміщень ( 20,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету)
-Четвертинівський СБК -проведено ремонт сходів та площадки СБК (105тис.грн. –
кошти ВП Птахофабрика «Вінницький бройлер»)
-Глибочанський СБК - проведено ремонт фасаду із заміною віконних блоків,
відремонтована покрівля, встановлено водовідведення, проведено капітальний
ремонт сходів (на загальну суму біля 850 тис.грн., в т ч.: за рахунок обласного,
районного, місцевого бюджетів – 818 тис.грн., 30 тис.грн. –ТОВ«Енергосервіс)
-Олександрівський СБК – проведено капітальний ремонт даху ( 407 тис.грн , з
них 306 тис. грн. – державного бюджету, 91,3 тис грн. – місцевого бюджету, 9,2
тис. грн. – районного бюджету
-Савинецький СБК- проведено капітальний ремонт приміщення (136 ,8 тис. грн.,
кошти місцевого бюджету).
-Бережанський СК- проведено перекриття даху , заміна 14 вікон 12 дверей,
зроблено навіс над вхідними дверима ( 381,2 тис. грн. із них: 150 тис. грн.
державний бюджет, 4,5 тис.грн .– районний бюджет, 226, 7 –місцевий бюджет
-Капустянський СБКпроведений
ремонт внутрішніх приміщень СБК (
867 тис.грн. грн. із них 500 тис.грн. – СТОВ « Колос», 367,0 кошти обласного,
районного та місцевих бюджетів
-Оляницький СБК- проведено ремонт фасаду СБК (150тис.грн.кошти ВП
Птахофабрика «Вінницький бройлер )
Також в 2017 році розпочато реконструкцію приміщення Летківського СБК,
на що освоєно 1,2 млн. грн.., в тому числі 500 тис. грн.. за рахунок коштів ДФРР,
600 тис. грн.. державна субвенція та 83 тис.грн. кошти районного та місцевого
бюджетів
Крім проведення ремонтних робіт в закладах культури району за рахунок
різних джерел фінансування придбано інвентарю, обладнання, інструментів,
сценічних костюмів на суму понад 500 тис.грн.

Підтримка спорту та розвиток спортивної інфраструктури
Тростянецький район завжди відзначався спортивними досягненнями та
перемогами наших вихованців в різноманітних турнірах, змаганнях як обласного,
так і національного та міжрайонного рівнів а тому приділяється багато уваги
розвитку спортивної інфраструктури та спорту зокрема.
На
початку
2018
рокуу
Оляницькомусільськомубудинкукультуривідбулосяурочистевідкриття
тренажерного залу. Ця подія відбулась завдяки участі та перемозі проекту
Оляницької сільської ради у 14 обласному конкурсі розвитку територіальних
громад та підтримці партнерів: ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» та ПрАТ
«Зернопродукт МХП».У приміщеннісільськогобудинкукультуривиділено 3
кімнати,
зроблено
ремонт,
придбаноелектроболаднання,
тренажери,
облаштованороздягальню.(Загальний бюджет проекту становить 308 тис.грн.,
в.т ч.:обласний бюджет – 63,440 тис.грн., районний бюджет – 15 тис.грн.,
кошти сільської ради – 30 тис.грн., кошти партнерів: ВП «Птахофабрика
«Вінницький бройлер» МХП – 170 тис.грн., ПрАТ «Зернопродукт МХП» - 30
тис.грн.).
Крім того в 2017 році Тростянецькою селищною радою, завдяки отриманій
державній субвенції на соціально-економічний розвиток території (в обсязі 1,3
млн.) та коштів
селищного бюджету проводився капітальний ремонт
спорткомплексу «Колос», де повністю здійснена реконструкція системи
теплапостачання, проведено заміну підлоги, віконних блоків, обладнуються
роздягальні та душові. Очікується, що відкриття
оновленого спортивного
комплексу відбудеться вже в березні-квітні поточного року.
В минулому році проведено капітальний ремонт фасадів (заміна вікон -31шт) в
спортивному залі с. Тростянчик, розпочато реконструкцію недобудованого
спорткомплексу в с. Савинці (встановлено 42 вікна, 3 дверей, влаштовано
електропроводку та частково штукатурку внутрішніх приміщень).
В 2017 році проведено чемпіонат району з боротьби вільної серед молоді,
Кубок та чемпіонатрайону з волейболу серед команд колективів фізкультури,
обласний турнір з волейболу до Дня Перемоги, чемпіонат району з тенісу
настільного середчоловіків та жінок, чемпіонат району з волейболу пляжного,
районні змагання зі спортивного орієнтування.
Збірні команди району прийняли участь у чемпіонаті області з вільної
боротьби серед чоловіків та жінок, чемпіонаті області з вільної боротьби серед
юніорів, чемпіонаті області з вільної боротьби серед кадетів, прийняли участь в
обласних зональних змаганнях з футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч»,
прийняли участь в обласних зональних та фінальних змаганнях літніх сільських
спортивних іграх 2017 року з семи видів спорту, на чемпіонаті області
волейбольної ліги Вінниччини серед чоловічих команд наша районна команда
посіла II місце та стала переможцем Кубка обласної волейбольної ліги Вінниччини
серед чоловічих команд, збірна району виграла Кубок обласної ліги Вінниччини
серед ветеранів.
Покращення безпеки проживання громадян
За дорученням голови облдержадміністрації На території Тростянецького
району були проведеніз 04 по 06 липня командне штабні навчання за ініціативою

управління оперативного командування «Південь» та командно-штабі навчання з
територіальної оборони з 26 по 28 вересня, що дало змогу перевірити готовність
особового складу штабу територіальної оборони до виконання поставлених
завдань. За задумом на територіїдошкільногонавчального закладу №1 ставсявибух
газу у котельні. Пожежники гасили умовнезаймання, медики надавали допомогу
«постраждалим»,поліціяохороняла порядок тощо.
Вцілому командно-штабні
навчання пройшли на належному рівні, всі служби спрацювали відповідно до
регламентів та виконали поставлені завдання.
Для покращення забезпеченості рятувальників Тростянецької ПДПЧ №29
засобами індивідуального захисту та обладнанням для ліквідації наслідків аварій та
надзвичайних ситуацій з районного бюджету в 2017 році придбано 3 апарати
захисту органів дихання та 18 масок до них, 24 комплекти одягу, 6 комплектів
бойового одягу, 10 пожежних рукавів, мотопомпа, бензогенератор. (всього на суму
195 тис.грн.)
З Тростянецького селищного бюджету ( на суму 35 тис.грн) придбані 6
пожежних касок та паливо-мастильні матеріали.
Проведення заходів з мобілізації та посилення територіальної оборони
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2017р.№ 80
«Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову
службу у 2017році» затверджено основний та резервний склад районної призовної
комісії вживались необхідні заходи щодо підготовки молоді до військової служби
(відповідно до затвердженого графіку проводилась перевірка стану військового
обліку і бронювання військовозобов’язаних по сільських, селищної рад. Забезпечено
безперебійну роботу позаштатної військово-лікарської комісії при районної
військовому комісаріаті).
Згідно прийнятої районної «Програми забезпечені мобілізаційної підготовки,
мобілізації та оперативного реагування на виклики, загрози на території
Тростянецького району на 2017-2019 роки» за кошти районного бюджету
проведено облаштування кімнати для зберігання майна та особистих речей роти та
загонів оборони, кімнати зберігання зброї. Встановлено броньовані двері вартістю
10тис.грн., закуплено стелажі (вартість 20 тис.грн.)
В райдержадміністрації забезпечено функціонування режимно-секретного
органу, встановлено систему захисту інформації на автоматизовану систему класу
«1» - 4 категорії. Проведено облаштування запасного пункту управління
райдержадміністрації
В районі в 2016-2017 рр. проведено облаштування фортифікаційних споруд на
об’єктах стратегічного призначення.
Відповідно до розпорядження від 18 лютого 2016 р. № 20 «Про внесення змін
до переліку структурних підрозділів райдержадміністрації та їх граничної
чисельності» в райдержадміністрації налічується 14 структурних підрозділів, в
тому числі 3 – управління, 6 – відділів, 1 – служба та 4 сектори.
Станом на 01.01.2018 року гранична чисельність працівників Тростянецької
райдержадміністрації складає - 111 штатних одиниць, з них 101 державний
службовець, 4 працівники, що виконують функції з обслуговування та 6 робітників,
вакантними лишаються 12 посад.

