ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ
ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2018 РІК
ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2019 РІК
Доброго дня шановні депутати, запрошені
Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 2015
року № 889-VIII «Про державну службу» звітую про діяльність Теплицької районної
державної адміністрації у 2018 році.
На виконання наказу Національного агентства України з питань державної
служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку
проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» публічний звіт був
оприлюднений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації і громадськість могла
з ним ознайомитись.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Теплицька районна державна адміністрація забезпечує:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та
культурного розвитку,
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Теплицькою
районною радою повноважень.
Основною метою роботи райдержадміністрації залишається забезпечення
реалізації державної політики на території району, який є одним із найбільш
розвинених аграрних районів Вінницької області, соціально-економічного та
культурного розвитку, надання доступних і якісних адміністративних послуг.
Перейдемо безпосередньо до розгляду результатів роботи органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, які працювали і працюють над виконанням
завдань, затверджених Стратегією збалансованого регіонального розвитку на період
до 2020 року Вінницької області.
Спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування та місцевим
бізнесом досягнуто позитивних результатів,а саме:
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Бюджет району за 2018 ріку в цілому виконаний в сумі 305 млн. 250 тис.
грн., що становить 100,5% до уточненого річного плану.
З даних коштів дотація отримана в повній сумі 16 млн. 038 тис. грн.. та різного
роду субвенцій 208 млн. 784 тис. грн..

Власних та закріплених доходів бюджет району отримав 80 млн. 428 тис. грн.,
що становить 104,7% уточненого річного плану.
Якщо порівнювати надходження по власних та закріплених доходах з
аналогічним періодом минулого року, то надходження зросли на 6 млн.грн.

Основним джерелом наповнення районного бюджету по власних та
закріплених доходах є податок та збір на доходи фізичних осіб 44 млн. 918 тис. грн.
та адміністративні збори та платежі від некомерційної господарської діяльності –
596,3 тис. грн.
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За 2018 рік забезпечено виконання районного бюджету, бюджету селищної
ради та 23 бюджетів сільських рад.
Найкраще виконані бюджети по Бджільнянській сільській раді 122,9%,
Побірській сільській раді, що становить 121,8% річного плану, Петрашівській
сільській раді 117,9%, Маломочульській сільській раді 113,4%, Орлівській сільській
раді 111,7 %, Брідоцькій сільській раді 110,1%.
Здійснено комплекс заходів по забезпечено в повному обсязі фінансування
захищених статей видатків бюджету, зокрема по заробітній платі з нарахуваннями,
енергоносіях.
Станом на 01.01.2019 року прострочена кредиторська заборгованість по
виплаті соціально-захищених статей відсутня.

Для забезпечення сприятливих умов для громадян та суб’єктів
господарювання в районі створений Центр надання адміністративних послуг
при Теплицькій районній державній адміністрації, який надає 88 адміністравтивих
послуг.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.03.2018 року № 82 «Про
План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в
Україні на 2018 рік» затверджено перелік 44 пріоритетних послуг, запровадження
надання яких в електронній формі передбачається першочергово (третя, четверта
стадії розвитку електронних послуг) та посилання на їх надання розміщено на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Онлайн послуги».
Протягом 2018 року було надано 18408 адміністративних послуг.
Надходження до місцевих бюджетів від надання адміністративних послуг
склали – 1 млн. 095 тис. грн., що у 2 рази більше ніж у 2017 році.

З метою ефективного використання бюджетних коштів розпорядники
активно працюють через електронну систему ПРОЗОРО.
За 2018 рік було проведено 233 електронних торгів, з них 25 тендерних та 208
допорогових закупівель, що дало змогу зекономити 2 млн. 430 тис.грн. бюджетних
коштів.
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Участь в конкурсах, проектах, програмах за рахунок фінансування з різних
джерел є вирішенням нагальних питань територіальних громад. З року в рік
збільшується кількість проектів, поданих на обласний конкурс розвитку
територіальних громад. В 2018 році від району подано 37 проектів у рамках 15
обласного конкурсу, переможцями визнано 9 із яких реалізовано 7, на що з
районного бюджету було виділено 799,7 тис. грн., з обласного – 1 млн. 53 тис.
грн.
Окрім цього, впродовж року надходила субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на соціально – економічний розвиток окремих територій в
загальній сумі 1 млн. 825 тис.грн.

По завершенню виробничого року в сільському господарстві маємо непогані
показники господарювання сільськогосподарських підприємств.
Площа сільськогосподарських угідь, яка закріплена за сільгоспвиробниками,
становить 65407 га , в т.ч. ріллі – 62133 га.
В 2018 році посівна площа по сільськогосподарських
господарствах
становить 45960 га. В структурі посівних площ зернові культури займають майже
57 % посівної площі, технічні культури – 40,0 % , кормові культури – 3 %.
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Наряду з незначним коливанням площ зернових культур спостерігається
значне збільшення площі соняшника до 12042 га – 26,4% в структурі, при
допустимих параметрах 8 % (найбільш рентабельної культури, але разом з тим
найбільш агресивної в агротехнічному відношенні).

Сільськогосподарські підприємства району у 2018 році забезпечили
вирощування та збір доброго урожаю по всіх сільськогосподарських культурах.

В тваринництві, нажаль, зберігається негативна тенденція по зменшенню
виробництва продукції та скороченню поголів'я худоби.
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Після планового перезавантаження поголів’я відновила роботу птахоферма ПП
«Біла Каста» с.Карабелівка, де налічується більше 29 тисяч голів птиці та протягом
2018 року вироблено 762 тис. шт. яєць;

За 2018 рік вироблено 3662 тони молока. Для його заготівлі від населення в
районі працює 44 молокопункти, якими охоплено 1434 здавальники молока у всіх
населених пунктах району. Молокопункти мають відповідні умови по заготівлі
молока та спроможні прийняти всю запропоновану кількість продукції здавачами.
Роз'яснювальна робота та методично-дорадчі послуги по виконанню
постанови КМУ №107 від 7 лютого 2018 року забезпечили отримання жителями
району дотацій за утримання молодняка ВРХ в сумі 1.6 млн грн.

6

Сільгосппідприємствами району постійно проводиться оновлення наявного
машинно-тракторного парку. З початку року придбано 106 одиниць
сільськогосподарської техніки на загальну суму 103 млн. грн., в т.ч. 54 од. тракторів
та 17 од. зернозбиральних комбайнів загальною вартістю 74,5 млн. грн., що на 43
млн.грн. більше ніж в минулому році.
Завдяки використанню програм підтримки сільгоспвиробників, господарствам
району компенсовані значні кошти при закупівлі сільгосптехніки та обладнання
вітчизняного виробництва. З поданих 22 заявок на компенсацію різних видів
сільськогосподарської техніки та обладнання з державного бюджету компенсовано
1,7 млн.грн.

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

Орендна плата виплачена в розрізі 132,4 млн.грн, в тому числі грішми 73,6
млн.грн, в натуральній формі – 49,7 млн.грн. та 9,0 млн.грн послугами. В порівнянні
з 2017 роком нарахована сума орендної плати зросла на 52 млн.грн (60,4%).
Збільшення розміру нарахованої орендної плати відбулося за рахунок підвищення
відсотку орендної плати від грошової оцінки орендованої земельної ділянки згідно
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нормативно-грошової оцінки від 5,2% в 2017р до 8,5% у 2018р. Середній розмір
орендної плати за користування земельного паю становить 8,6 тис.грн. ,що на 3,5
тис.грн більше минулорічного.
Аналізуючи виплату орендної плати за останні п’ять роки можна відмітити
зростання в загальній сумі орендної плати грошової форми, яка протягом 2016-2018
років зросла від 38 % до 56%.
Плата за 1 га орендованої землі в 2018 році в порівнянні з 2016 зросла на 69% і
складає 2876,2 грн.

Райдержадміністрацією постійно здійснюються заходи щодо соціального
забезпечення та соціального захисту громадян, які потребують допомоги і
соціальної підтримки з боку держави.
Так, станом на 1 січня 2019 року на території Теплицького району проживало
8776 пільгових категорій громадян, в тому числі:
- громадяни, які мають статус ветеранів війни 836 осіб;
- особи, що мають статус ветеранів праці – 2395;
- громадяни, які набули статус дітей війни - 2636 осіб;
- особи з інвалідністю всіх категорій – 1265;
- громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 105 осіб;
- пільгова категорія громадян за професійною ознакою – 626 осіб;
- багатодітні сім’ї – 209, в яких виховуються 656 дітей;
- ветерани органів внутрішніх справ та органів військової служби – 48 осіб.

Кількість осіб, яким надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг
становить 2105. Сума відшкодованих пільг на оплату ЖКП становить 2 млн. 710
тис. грн.
Кількість звернень на субсидії впродовж 2018 ріку становить 9692 заяви.
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Одержувачам субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу за
2018 рік нараховано 5 млн. 639 тис. грн.

Одержувачам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг нараховано за
2018 рік 55 млн. 997 тис. грн.

Станом на 1 січня 2019 року на обліку у відділі адресних допомог та субсидій
перебуває 2153 сім’ї, яким нараховано різних видів соціальних допомог в сумі 40
млн. 641 тис. грн. Кількість звернень на різні види соціальних допомог за 2018 рік
становить 2460.

На обліку в управлінні перебуває 149 осіб, що мають статус внутрішньопереміщеної особи, з них 70 осіб отримують щомісячну адресну допомогу.
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В районі створена та працює районна комісія з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам. На засіданнях
комісії розглянуто 155 заяв щодо призначення (відновлення) соціальних виплат.
Впродовж 2018 року призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги на
суму 1 млн. 99 тис. грн.

У зв’язку з виникненням незахищених категорій громадян, яким не
передбачено фінансування програм з державного бюджету, управлінням
розроблено, та районною радою затверджено Комплексну програму соціального
захисту населення Теплицького району на 2017-2020 роки. За 2018 рік за рахунок дії
районної програми забезпечено:
фінансування абонентної плати пільговим категоріям населення, на суму
45,5 тис. грн.
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму
285,1 тис. грн.
матеріальна допомога на лікування онкохворим, в тому числі з
нирковою недостатністю, які потребують постійного гемодіалізу та хворим на
туберкульоз забезпечено 85 осіб на суму 123,0 тис. грн.
виплата одноразової допомоги учасникам АТО забезпечено 7 осіб на
суму 7,0 тис. грн.
пільговий проїзд в приміському сполучені на суму 159,1 тис. грн.
- пільговий проїзд членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО
забезпечено 12,0 тис. грн.
Управлінням постійно здійснюється видача санаторно-курортних путівок. За в
2018 рік було видано – 11 путівок та проведено оплату санаторно-курортних послуг
по 9 тристоронніх договорах.
Компенсація за невикористані санаторно-курортні путівки виплачена 15
особам на суму – 6,4 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків
перебуває 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО, 161 учасник
бойових дій та 5 членів сімей загиблих.
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Станом на 1 січня 2019 року на обліку в управлінні перебувало 15 учасників
АТО для забезпечення санаторно-курортними путівками. Укладено 4 тристоронніх
договори щодо санаторно-курортного лікування учасників АТО.
Управлінням постійно проводиться забезпечення осіб з інвалідністю протезноортопедичними та технічними засобами реабілітації шляхом заключення
двосторонніх та тристоронніх договорів. Станом на 1 січня 2019 року було укладено
39 договорів на суму 579,5 тис. грн.
Протягом звітного періоду укладено 12 договорів та проведено навчання 12
учасників АТО за професією водій автотранспортних засобів.

На виконання «Комплексної оборонно-правоохоронної програми Теплицького
району Вінницької області на 2017-2020 роки» виділено 100 тис.грн для надання
одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям,які підписали контракт на
військову службу.

Середньомісячна (оперативна) заробітна плата по підприємствах звітуючих в
районний відділ статистики за грудень 2018 року становить 7063,50 грн. в
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросла на 30,7 відсотки.

В районі проводиться робота по детінізації трудових відносин шляхом
посилення контролю за дотриманням законодавства про працю, зокрема, положень
щодо укладання трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками.
За результатами легалізовано 110 робочих місць.
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В 2018 році велика увага приділялася медичній галузі.
Рішенням № 441 від 15.05.2018 року 33 сесії 7 скликання Теплицької
районної Ради
здійснено організаційні заходи по перетворенню КЗ
«Теплицький РМЦ ПМСД» в комунальне некомерційне підприємство
«Теплицький ЦПМД» Теплицької районної Ради та
укладено договір з
Національною
службою здоров’я України для отримання прямого
фінансування за надані медичні послуги з Державного бюджету та отримана
ліцензія на медичну практику

Для покращення якості та доступності медичної допомоги до населення :
- закуплено 3 ЕКГ : -2 ЕКГ за кошти районного бюджету для Теплицької
АЗПСМ на суму 111 986 тис.грн , і 1 ЕКГ для Веселівського ФАПу за кошти
сільської субвенції на суму 49995тис.грн;
благодійно отримано 2 холестирометри з витратними матеріалами

закуплено програмне забезпечення для лікарів ЗПСМ:
15 робочих місць обладнано по програмі медичної інформаційної
системи МЕДЕЙР за кошти районного бюджету на суму 270 тис.грн. та 2 робочих
місця за кошти іншої субвенції на суму 36 тис.грн.;
За кошти субвенції Веселівської сільської ради придбано ноутбук та
принтер для медичного закладу даної територіальної громади на суму 11 тис грн.
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Придбано необоротні матеріальні активи (твердий та мякий інвентар,
кушетки, холодильник, в т.ч. меблі для оснащення кабінетів лікарів ЗПСМ
Теплицької АЗПСМ на суму 150 700 тис. грн.;
Станом на 01.01.2019р. для роботи лікарів в установі є 20 комп’ютерів, які
підключені до Інтернет мережі.

Для реалізації Урядової програми «Доступні ліки» З державного бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з серцево-судинними
захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримано
кошти в сумі 988 296 тис. грн.
Підписано договори із 8 аптечними закладами, які здійснюють роздрібну
торгівлю лікарськими засобами на території Теплицького району.
Станом на 01.01.2019 р. лікарями ЗПСМ виписано 19 898 рецептів, з них
реалізовано в аптечних закладах – 17603 рецепти на загальну суму 987 754 тис. грн.
Відповідно до районної програми «Місцеві стимули» навчаються 2 студенти у
Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова.

Рішенням № 471 від 09.08.2018 року 37 позачергової сесії 7 скликання
Теплицької районної ради здійснено організаційні заходи з перетворення
Теплицької ЛПЛ в Комунальне некомерційне підприємство “Теплицька
центральна районна лікарня” Теплицької районної ради.
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Для забезпечення високого рівня надання медичних послуг, комфортних умов
обстеження та безпеки медичного персоналу і пацієнтів впродовж минулого року в
медичному
закладі
проводилася закупівля
медичного
обладнання
та
інструментарію, лікарських засобів, комп’ютерної техніки, меблів з різних
бюджетів.

Упродовж 2018 року для здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій КМУ виділяв кошти з державного бюджету. Таким
чином, протягом минулого року було виділено 273,0 тис. грн., на які медичний
заклад закупив медичне обладнання: дефібрилятор – 64,687 тис. грн., кисневий
концентратор – 145,0 тис. грн., монітор пацієнта пульсометр - 16,400; насос
шприцевий (2 шт) – 29,800 тис. грн., центрифуга медична – 17,113 тис. грн.

З районного бюджету:
- придбано медичне обладнання на суму 250,0 тис.грн.: дефібрилятори –
2 шт.; пульсоксиметри -2 шт.; електрокардіографи– 2 шт.; біохімічний аналізатор;
стерилізатор повітряний ; портативний монітор пацієнта;
- на 278,0 тис.грн. придбано 22 одиниці комп’ютерної техніки та 15
принтерів;
- здійснено телекомунікаційні роботи з налагодження безперебійного доступу
до Інтернет-мережі в приміщеннях консультативно-діагностичної поліклініки та
відділу бухгалтерського обліку і звітності загальною вартістю 35,0 тис.грн.;
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Закуплено меблі для поліклінічного відділення на суму 58,5 тис. грн. та
високотехнологічне медичне обладнання на суму 107,0 тис. грн.;
- лікарські засоби та вироби медичного призначення на суму 365,7 тис.грн.
для забезпечення спеціалізованої медичної допомоги середньої інтенсивності та
догляду в цілодобовому режимі.
- придбано високотехнологічне обладнання на суму 287,0 тис. грн..

За кошти Міжнародного Банку реконструкції та розвитку лікувальний
заклад оснащено сучасним діагностичним автоматизованим комплексом зі стрес
системою – велоергометр “AMEDTEC” вартістю 194,8 тис.грн.
За кошти благодійних надходжень в розмірі 37,4 тис.грн. придбано:
медичний інструментарій, лікарські засоби, утилізатор електричний, друковану
продукцію та господарське обладнання.

Завершено будівництво третього поверху поліклінічного відділення в смт.
Теплик
У 2018 році підрядна організація Консорціум "Група компаній "Енергобуд"
продовжила будівельні роботи у приміщенні поліклінічного відділення в смт Теплик
по вул. Незалежності, 2. У І півріччі 2018 року на проведення робіт із районного
бюджету було виділено 2 480 000 грн., з державного бюджету освоєно 300 000 грн.
В ІІ кварталі 2018 року було успішно завершено будівництво третього поверху
приміщення поліклінічного відділення.
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Завершено будівництво патологоанатомічного приміщення

Будівництво патологоанатомічного приміщення в смт Теплик
розпочалося у ІІ кварталі 2018 року. Зведенням даного об’єкта займалася
підрядна організація Консорціум "Група компаній "Енергобуд". Загалом
на об’єкт було використано 953,8 тис. гривень з них : 898,9 тис.грн –
кошти
районного
бюджету та
54,9
тис.грн
кошти
Веселівської,Комарівської,Костюківської,Метанівської,Петрашівської,Са
шанської та Шиманівської сільських рад.

Галузь культури Теплицького району .
Протягом року в закладах культури працювало 168 клубних формувань, в
яких нараховувалось більше півтори тисячі учасників. Присвоєно звання
«народний» фольклорним колективам - «Надія» Побірського СК та «Василиха»»
Залузького СК.

Для придбання звукопідсилюючої апаратури та комп’ютерної техніки залучено
– 111,0 тис.грн
На проведення ремонтних робіт по галузі залучено 541 913 тис.грн
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Найбільші об’ємні ремонті роботи та зміцнення матеріально-технічної бази
проведено:
- у Степанівському СБК – капітальний ремонт глядацької зали – 301,5
тис.грн;
- у Залузькому СК – ремонт глядацької зали – 40,0 тис.грн;

у Комарівському СК – ремонт фойє – 95,8 тис.грн;

- у Орлівському сільському клубі замінено вікна та двері на металопластикові
завдяки перемозі у 15 обласному конкурсі розвитку територіальних громад (
обласний бюджет – 62,4 тис. грн. районний -34,8 тис. грн., сільський – 30,1 тис.
грн.);
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Найбільшою популярністю туристів в районі користується музей Миколи
Дмитровича Леонтовича, який протягом року відвідали близько 2,5 тис. осіб.
Постійно здійснювались роботи по облаштуванню території біля музею та
могили композитора. Зокрема,за рахунок обласного бюджету було висаджено біля
250 саджанців різноманітних екзотичних зелених насаджень, зроблено освітлення
алеї та могили композитора за кошти Степанівської сільської ради (132 тис.грн).

Традиційно проведено районні фестивалі: «Теплоцвіт», «Різдв*яні
передзвони», «Душа без пісні,що безкрила птиця», «Криниця Леонтовича –
пісенне джерело».

Одним із пріоритетів є питання якості освіти.
Для задоволення освітніх потреб у 2018-2019 навчальному році в районі
функціонує 15 закладів загальної середньої освіти: 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ
ступенів (з них три опорних), та 7 шкіл - І-ІІ ступенів, де навчається 2195 учнів. Усі
діти шкільного віку, які підлягають навчанню, охоплені здобуттям загальної
середньої освіти.

В 16 закладах дошкільної освіти виховується 758 дітей віком від 3 до 6 років.
Охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку складає 100%. Три
позашкільних навчальних заклади відвідують 804 учні.
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Рішенням 34 позачергової сесії 7 скликання Теплицької районної ради від 15
травня 2018 року створено 2 освітні округи: Теплицький і Соболівський.
Функціонує 3 опорні заклади: Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Теплицька ЗОШ
І-ІІІ ступенів №2, Соболівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У 2018 році розпочалася розбудова Нової української школи. Це
довготермінова реформа, план упровадження якої передбачає наступність дій і
відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також враховує загальний
контекст суспільних змін.
Згідно з Типовою освітньою програмою для
підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції
«Нова українська школа» та стратегії реформування початкової освіти 38 учителів
Теплицького району, які навчають учнів 1- х класів у 2018-2019 навчальному році,
взяли участь у тренінгах та очних сесіях на базі Вінницької академії неперервної
освіти. Вчителі початкових класів, директори і заступники директорів із навчальновиховної роботи пройшли онлайн курс для вчителів початкової школи на освітній
платформі EdЕra та отримали сертифікати.
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Окрім підготовки вчителів, поступово створюється необхідне навчальне
освітнє середовище. З цією метою у 2018 році виділено 953 тис 499 грн, з них
освітньої субвенції 866 тис 499 грн та коштів районного бюджету – 87 тис. грн. на:
- придбання меблів на суму 381тис. 399 грн;
- закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання – 190 тис. 700 грн.
Для всіх перших класів закладів загальної середньої освіти району на
сьогодні:
- закуплено 24 ноутбуки та принтери, ламінатори на 190 тис. 700 грн.
- закуплено дидактичного матеріалу на суму 381 тис 400 грн;

- доставлено 260 шкільних парт на суму 298 896 грн.,
- закуплено шість меблевих стінок загальною вартістю 74 тис. 597 грн.
За рахунок субвенції Департаменту освіти і науки ОДА в сумі 1 млн 235 тис
325 грн доставлено:
- 5 комплектів обладнання для оснащення кабінетів початкової школи
вартістю 149 тис 325 грн в 3 опорні заклади та Великомочульську, Степанівську
ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- в три опорні заклади обладнання для оснащення математичних кабінетів на
суму 1 млн. 086 тис. грн.
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Аналіз цьогорічних результатів ЗНО засвідчує про добру підготовку учнів 11х
класів до складання державної підсумкової атестації. За відомостями Вінницького
регіонального центру оцінювання якості освіти Теплицький район ввійшов в
п’ятірку кращих районів по області, зокрема:
з математики – 1 місце;
з української мови - 2 місце;
з історії України – 6 місце.

Для удосконалення мовленнєвої компетенції з англійської мови у 2018 році на
базі опорного закладу «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» та опорного закладу
«Соболівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» було організовано пришкільні мовні табори з
дворазовим харчуванням, в яких відпочило 60 дітей.

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є
запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до
якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами.
У закладах освіти Теплицького району вже третій рік упроваджується
інклюзивна форма навчання: в опорному закладі «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2», опорному закладі «Соболівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», Удицькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів, в яких навчається троє дітей. Введено посади асистента вчителя. На
виконання Постанови
КМУ №88 від 14 лютого 2017 року
у 2018-2019
навчальному році виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. За рахунок
даної субвенції здійснюється оплата таких видатків:
проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, що визначені
індивідуальною програмою розвитку дитини, на які використано 7 тис. 307 грн;
придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку,
дидактичний матеріал та особливі наочні засоби, які дають змогу виконувати
дитиною індивідуальну програму розвитку, на що використано кошти в розмірі 25
тис. 886 грн.
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Рішенням сесії Теплицької районної ради №494 від 30.10.2018 р. для
забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти
шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,
надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного
кваліфікованого супроводження таких дітей створено комунальну установу
«Інклюзивно-ресурсний центр.» У 2018 році на закупівлю обладнання для
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру з державного бюджету
місцевому бюджету виділено кошти в сумі 180 тис. 700 грн., з них використано
178 тис. 670 грн., придбано:
- три стінки універсальні - 33 тис.850 грн.;
- три інтерактивних комплекси – 133 тис.480 грн.
- ноутбук і багатофункціональний пристрій на суму 11 тис. 340 грн.

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді зазначено
«Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне,
громадянське виховання». У 2018 році всі зусилля педагогічних колективів були
спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом
оптимальної організації відповідної виховної роботи. Особливе місце у системі
роботи шкіл з національно-патріотичного виховання займає відзначення пам’ятних і
ювілейних дат, для прикладу, День пам’яті та примирення, День Конституції
України, День Прапора, День Незалежності України, День захисника України, День
української писемності та мови, День Збройних сил України, День Героїв Небесної
Сотні та ін.

На особливому контролі організація підвезення школярів до місць навчання та
технічний стан транспортних засобів, які використовуються для організації
підвезення школярів. Так, закуплено запчастини до шкільних автобусів на суму біля
100 тис. грн. На балансі відділу освіти сьогодні знаходиться 11 шкільних автобусів,
які здійснюють підвезення учнів до 9 загальноосвітніх навчальних закладів з 23
населених пунктів. В районі підвозиться 100% дітей, які проживають за межею
пішохідної доступності.
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У 2018 році з районного бюджету на оздоровчу кампанію виділено 300 тис.
грн. Через систему електронних закупівель «PROZORRO» закуплено 60 путівок на
суму 264,6 тис. грн (зекономлено 35,4 тис.грн). Першочергово
здійснено
направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, зокрема: 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 34 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1
дитина з інвалідністю, 5 обдарованих та 7 дітей учасників АТО. Оздоровлення
відбувалося
в
оздоровчому
таборі «Подільський
Артек». Крім того,
Департаментом соціальної та молодіжної політики ОДА надано 20 путівок для
пільгових категорій дітей на оздоровлення та відпочинок в УДЦ «Молода гвардія»,
УДЦ «Артек» та інших оздоровчих закладах.

З метою створення комфортних умов для навчання та виховання дітей та
учнівської молоді та стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних
закладів району щороку модернізується, поповнюється, зміцнюється їх матеріальнотехнічна база. За рахунок різних джерел фінансування у 2018 навчальному році
придбано комп’ютери, ноутбуки, принтери, мультимедійне обладнання,
спортінвентар, меблі, дидактичний матеріал, проведено великий обсяг ремонтних
робіт. Зокрема:
1. Відремонтовано дах в опорному закладі «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1». Із залишку освітньої субвенції було виділено 2,5 млн грн. Система
електронних закупівель «PROZORRO» дала можливість зекономити 110 тис.грн.
Загальна вартість робіт склала 2 млн 390 тис. 054 грн.
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2. Здійснено ремонт корпусу №3 в опорному закладі «Теплицька ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2»: утеплено приміщення, відремонтовано дах з заміною покрівлі,
проведено ремонт їдальні. З районного бюджету було виділено 1 млн 424 тис. грн.
Система електронних закупівель «PROZORRO» дала можливість зекономити 57
тис.грн. Виконано робіт на суму 1 млн. 367 тис 269 грн .

3. За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний ремонт
приміщення харчоблоку Бджільнянської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 185 тис.грн.

4. Зроблено ремонт системи опалення в Метанівській ЗОШ, на що витрачено
60,0 тис. грн. бюджетних коштів та 30 тис. грн позабюджетних надходжень від ФГ
Тригубенка В.О.
5. Дооснащено шкільні котельні енергоефективними твердопаливними
котлами. Для цього закуплено та встановлено 17 твердопаливних котлів, їх загальна
вартість – 679 тис. 392 грн.

Результативною є участь навчальних закладів району у 15-ому обласному
Конкурсі проектів розвитку територіальних громад, зокрема:
1. У Великомочульській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено заміну дверей на
металопластикові. Сума проекту складала 231 тис. грн. Після проведених торгів
вартість робіт становить 205 тис. 585 грн, які використані в повному обсязі.
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2. У Бджільнянській ЗОШ І-ІІ ступенів завершено реалізацію проекту
«Капітальний ремонт кімнат під створення фізкультурно-оздоровчого центру для
дітей та дорослих», було передбачено 300 тис. грн. Через систему закупівель
«PROZORRO» відбулась економія коштів до 259 тис 246 грн.

3. Завершено роботи в опорному закладі «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2»
по проекту «Ремонт спортивної зали» (його сума становила 1 млн 30 тис. грн.).
Після проведених торгів сума договору склала 978 тис. грн.

4. Завершено роботи в Залузькій ЗОШ І-ІІ ступенів: заміна вікон на
металопластикові – 120 тис. грн.

5. В рамках проекту «Заміна вікон і дверей у Метанівському ДНЗ»
проведено заміну 24 вікон та 5 дверей на металопластикові, на що використано
180 тис. гривень бюджетних та позабюджетних коштів.
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За рахунок субвенцій сільських рад придбано:
- дидактичній матеріал та обладнання для нової української школи на суму 30
тис. грн, морозильну камеру на суму 6 тис. 187 грн для Петрашівської ЗОШ;
- обладнання, посуд, пральну машину, матеріали для ремонту на 62 тис. 950
грн для Веселівської філії;
- обладнання для шкільної котельні опорного закладу «Соболівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів» на суму 30 тис. грн ;
- ноутбук вартістю 8 тис. грн для Великомочульської ЗОШ, замінено двері на
суму 6200 грн;
- електроплиту за 14 тис. 620 грн для Росошанської філії;
- електроплиту вартістю 17 тис. грн. для харчоблоку Комарівської філії;
- морозильну камеру для Маломочульського ДНЗ вартістю 6 тис. 900 грн;
- ноутбук для Пологівського ДНЗ – 11 тис. 420 грн;
- паркан збірний декоративний для Веселівської філії І-ІІ ступенів вартістю 47
тис. 800 грн;
- морозильну камеру для Великомочульської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 7 тис.
грн;

ДНЗ;

- холодильник та пральну машину на суму 16 тис. грн для Бджільнянського

- матеріали для проведення ремонту внутрішньої вбиральні у Степанівському
ДНЗ на суму 13 тис. грн;
- меблі для Соболівського ДНЗ на суму 15 тис. 700 грн;
26

- виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення утеплення
фасаду опорного закладу «Соболівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» на суму 33 тис. 200 грн;
- на проведення ремонту системи опалення в спортзалі Степанівської ЗОШ ІІІІ ступенів на суму 20 тис. грн.
Отже, у 2018 році послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані
на забезпечення дієвого і якісного результату роботи в галузі освіти. Освітня галузь
району розвивається динамічно, має стабільні позитивні результати. Районна
державна адміністрація, відділ освіти, керівники шкіл та педагогічні колективи
проводять цілеспрямовану, наполегливу роботу щодо належного функціонування
системи освіти, підвищення її авторитету, створення відповідного іміджу серед
батьків та громадськості.

Одним із пріоритетних напрямків програми соціально-економічного
розвитку на території району визначено - забезпечення конституційних прав і
свобод дітей, в першу чергу це забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на виховання в сім’ї.
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 17 дітей-сиріт та 34
дитини, позбавлених батьківського піклування.
Поведено 13 засідань комісії, на яких було розглянуто 32 питання
соціального захисту дітей. Проведено 46 профілактичних рейдів.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» від 15 листопада 2017 р. № 877 із
державного бюджету було виділено 105 тис. грн. на придбання житла для дітейсиріт.
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У Теплицькому районі значно активізувалося будівництво водогонів та
систем водопостачання. Централізованим водопостачанням забезпечено 17
населених пунктів району. Загальна протяжність водопровідних мереж на території
району становить 112 км.
Протягом 2017-18 років побудовано 42,1 км водогонів. Із них в 2017 році –
25,1 км, в 2018 році – 17,0 км.
1. Водогін в с. Метанівка протяжністю 4,08 км. Вартість – 293,4 тис. грн.
(державний бюджет – 128,0 тис. грн., 30,5 тис. грн. – місцевий бюджет, 134,9 тис.
грн. - кошти населення).
2. Водогони в с. Соболівка загальною протяжністю 12,3 км. Вартість – 2805,0
тис. грн. (місцевий бюджет – 912 тис. грн., кошти населення – 1688,0 тис. грн.
державний бюджет – 205,0 тис. грн ).
3. Водогін в с. Побірка протяжністю 6,9 км. Вартість – 802,0 тис. грн.
(місцевий бюджет – 81.0 тис. грн., 576,0 тис. грн. - кошти населення, 145,0 –
спонсорські кошти).
4. Водогін в с. Важне 1,8 км. Вартість – 200,0 тис. грн. (200,0 - кошти
населення).
5. Водогін по вул. Л. Українки в в смт. Теплик протяжністю 1,8 км. Вартість –
238,0 тис. грн. (державний бюджет - 168,0 тис. грн., 70,0 тис. грн. – кошти с/р).
6. Водогін в с. Удич протяжністю 7,5 км. Вартість – 650,0 тис. грн.
(спонсорські кошти – 200,0 тис. грн., кошти населення - 450,0 тис. грн.).
7. Водогін в с. В. Мочулка протяжністю 2,0 км. Вартість – 435,0 тис. грн.
(кошти населення – 350,0 тис. грн., державний бюджет – 85,0 тис. грн.).
8. Водогін в с. Шиманівка протяжністю 7,5 км, вартість - 675 тис.грн. (278,0
тис.грн. - державний бюджет, 397 тис.грн.- кошти населення).
Розпочато будівництво водогону в смт. Теплик по вул. Мічуріна.
Заплановано будівництво водогонів у с. Мишарівка, В. Мочулка, с.
Стражгород, с. Соболівка та с. Завадівка.
Потреба в коштах на ремонт та заміну мереж централізованого
водопостачання складає 8 млн. грн.

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою
діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення
основних подій та заходів, які проводяться в районі, на офіційному веб-сайті
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Вінницької обласної державної адміністрації, офіційному веб-сайті Теплицької
районної державної адміністрації, на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук.
Інформаційна політика районної державної адміністрації направлена на
задоволення потреб жителів району, на висвітлення інформації про діяльність
органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що проводяться
структурними підрозділами районної державної адміністрації та територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої влади.
Через сайт райдержадміністрації громадяни мають можливість надіслати
електронне звернення та запит на отримання публічної інформації, ознайомитись з
станом справ в ЦНАПі через онлайн відео спостереження.
Підсумовуючи викладене, зазначу, що незважаючи на економічні труднощі та
різні політичні погляди, нам вдалося досягнути позитивних результатів. Але разом з
тим, залишається ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно. Бо тільки
при консолідації сил і наполегливості усіх гілок влади – ми зможемо досягти успіху
та забезпечити стабільний розвиток району.

Пріоритетними напрямками роботи на поточний 2019 рік є:
1. Залучення інвестиційних коштів в соціально-економічний розвиток району;
2. Капітальний ремонт опорного закладу «Теплицька ЗОШ І-ІІІ ст.№1»
3. Капітальний ремонт доріг Теплицького району
4. Закупівля медичного обладнання для КНП «Теплицька ЦРЛ»
5. Завершення заміни віконних блоків у Степанівській ЗОШ І-ІІІ ст..
6. Перекриття даху Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст..
7. Формування житлового фонду для молодих спеціалістів медичної галузі

Дякую за увагу!!!
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