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Публічний звіт голови Погребищенської  районної державної 

адміністрації Ігоря Медика про підсумки діяльності 

райдержадміністрації за 2018 рік 

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

року № 889-VIII «Про державну службу» звітую про діяльність Погребищенської 

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» 

Погребищенська  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 

Погребищенською районною радою повноважень. 

 

          Підсумовуючи 2018 рік слід відмітити, що робота була спрямована на 

виконання положень Конституції України та законів України, забезпечення 

реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної 

державної адміністрації, власних розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, заходів та завдань, визначених програмою соціально-економічного 

та культурного розвитку району, основними завданнями яких було покращення 

благополуччя жителів Погребищенського району. 

 

      В цілому  у 2018 році районною державною адміністрацією підготовлено та 

надано на затвердження сесії районної ради  13  програм. До 16 програм,  

прийнятих раніше,  внесено зміни та доповнення. По 16 програмах було подано 

звіти про хід їх виконання.  

     Варто зазначити, що за рахунок коштів місцевих бюджетів було 

профінансовано виконання заходів 24 районних програм: 
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1. Програми розвитку архівної справи у Погребищенському районі на 2015-2019 

роки (утримання КУ «Погребищенський районний трудовий архів») – 198 тис. 625 

грн. 

2. Районної Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до 

військової служби та призову до лав Збройних Сил України на період 2016-2020 

роки – 96 тис. 923 грн. 

3. Районної Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2012-2018 

роки – 56 тис. 260 грн. 

4. Комплексної Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенського району 

«Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його громадян» на 2016 – 2020 роки – 

2 млн.699 тис. грн. 

5. Районної Програми відзначення спільними нагородами Погребищенської 

районної державної адміністрації і районної ради на 2016-2020 роки – 114 тис. 407 

грн. 

6. Районної Програми  профілактики та боротьби із захворюванням на сказ на 

території Погребищенського району на 2016-2018 роки – 50 тис. грн. 

7. Районної цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз 

у Погребищенському районі на 2018 рік -  60 тис. грн. 

8.  Районної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Погребищенському 

районі на 2017-2020 роки  - 607 тис. 66 грн. 

9.  Комплексної цільової Програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, членів їхніх сімей, а також сімей загиблих та інших верств населення, які 

потребують соціального захисту на 2018 рік   - 1 млн. 219 тис. 500 грн.  

10.  Регіональної Програми індивідуального житлового будівництва  «Власний 

дім»  - 300 тис. грн. 

11.  Програми розвитку інформаційного простору Погребищенського району на 

2016 – 2020 роки – 196 тис. грн. 

12.  Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг в 

Погребищенському районі на 2017-2019 роки – 19 тис. грн. 

13.  Програми розвитку та впровадження новітніх інформаційних технологій для 

покращення обслуговування розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів в 

Погребищенському районі відповідно до концепції розвитку інформаційних 

технологій Державної казначейської служби України на 2016 – 2018 роки – 32 

тис. 672 грн. 

14.  Програми забезпечення виконання Погребищенською районною державною 

адміністрацією повноважень, делегованих районною радою на 2017-2021 роки – 

380 тис. грн. 

15.   Комплексної оборонно-правоохоронної програми Погребищенського району 

на 2016-2020 роки  - 332 тис. 473 грн. 

16.  Програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх 

форм власності, розвитку інфраструктури пожежної охорони  Погребищенського 

району на 2016-2020 роки – 135 тис. грн. 
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17.  Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді Погребищенського району на 2016 

– 2020 роки – 125тис. 558 грн. 

18.  Програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки – 6 тис. 400 грн. 

19.  Програми розвитку місцевого самоврядування у Погребищенському районі на 

2018-2020 роки – 39 тис.285 грн. 

20.  Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки – 1 тис. грн. 

21.  Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення у Погребищенському районі на 2018-2020 роки – 3 млн. 194 тис.499 грн. 

22.  Районної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. 

Погребище Вінницької області на 2018-2019 роки – 2 млн. 500 тис. грн. 

23.  Програми розвитку культури Погребищенського району на 2018-2022 роки – 

267 тис. 945 грн. 

24.  Програми відновлення гідрологічного режиму  Гідрологічного заказника 

«Зелені криниці», оздоровлення річки Рось та її приток на 2018-2021 роки – 95 

тис. грн. 

Фінансування заходів програм  стало можливим завдяки забезпеченню 

виконання за власними доходами  усіх бюджетів району. 

      За звітний період до зведеного бюджету району надійшло 424,4млн.грн. 

податків та зборів. 

Власних та закріплених доходів бюджет району отримав 121,9 млн. грн., що 

становить 120 % уточненого річного плану. 

Якщо порівнювати надходження по власних та закріплених доходах з 

аналогічним періодом минулого року, то надходження зросли на 20,2 млн.грн. 

Основним джерелом наповнення районного бюджету по власних та закріплених 

доходах є податок з фізичних осіб – 60,0 млн.грн., земельний податок та орендна 

плата за землю -27,7 млн. грн., єдиний податок – 27,6 млн.грн., акцизний податок 

– 4,0 млн.грн., податок на майно – 681,9 тис.грн.,  інші надходження – 1,8 млн.грн. 

 У 2018 році до місцевих бюджетів району не надходили кошти від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 

За 2018 рік із зведеного бюджету району по загальному фонду проведено 

касові видатки на суму 418 млн. 34 тис. 56 грн., що становить 96,2 % плану на цей 

період, порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг видатків 

збільшився на 50,1 %. 

Із загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і  використано – 353 

млн.113 тис. 630 грн., або 84,5 % всіх видатків, що на 50 % більше порівняно з 

попереднім періодом минулого року у т.ч. на оплату праці працівників 

бюджетних установ з нарахуваннями – 153 млн. 906 тис. 188  грн., на 

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 млн. 490 тис. 97 грн., на продукти 

харчування – 3 млн. 49 тис. 465 грн., соціальні виплати населенню – 182 млн. 906 

тис. 948 грн., на оплату енергоносіїв – 11 млн. 760 тис. 932 грн. Дотації і субвенції 

між бюджетами –  38 млн. 368 тис. 576 грн. порівняно з аналогічним періодом 

попереднього року обсяг видатків збільшено на 109,3%, інші видатки (придбання  

предметів, матеріалів, обладнання та інвентар, оплата послуг і робіт) – 15 млн. 314 
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тис. 850 грн. більше на 38,1%., капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів  - 11 млн. 237 тис. грн..  

Використано на утримання установ та закладів: 

-  освіти 99 млн. 579 тис. 986 грн., що становить 97,4 % призначень на 

відповідний період; 

- охорони здоров’я – 41 млн. 472тис. 900 грн. (98,4%); 

- соціального захисту та соціального забезпечення – 188 млн. 464 тис.178 грн. 

(99,0%); 

- культури і мистецтва – 10 млн. 835 тис. 391 грн. (86,7 %); 

- фізичної культури і спорту – 1 млн.214 тис. 234грн. (98,3%); 

- органи місцевого самоврядування – 27 млн. 28 тис. 893 грн. (96,2%); 

- міжбюджетні трансферти – 33 млн. 913 тис. 981 грн; 

- інші видатки – 15 млн. 524 тис. 493 грн.. 

Касові видатки спеціального фонду за 2018 рік становлять 39 млн. 587 тис. 

721 грн., в тому числі по галузі «Освіта» - 6 млн. 251 тис. 119 грн., «Охорона 

здоров’я» - 1 млн. 952 тис. 94 грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

- 749 тис. 672 грн., «Культура та мистецтво» - 386 тис. 813 грн., «Житлово-

комунальне господарство» - 3 млн. 301 тис. 456 грн., «Органи місцевого 

самоврядування» - 7 млн. 608 тис. 539 грн., «Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг» - 11 млн. 7 тис. 480 грн., субвенція до державного бюджету 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 

792 тис. 504 грн., «Інші видатки» - 1 млн. 763 тис. 250 грн., «Інші субвенції» - 5 

млн. 774 тис. 794 грн.. 

Станом на звітну дату кредиторської заборгованості по виплаті заробітної 

плати з нарахуваннями та оплаті за спожиті енергоносії немає.  

 

З метою залучення додаткових коштів на розвиток територіальних громад 

району, у п’ятнадцятому обласному конкурсі проектів розвитку територіальних 

громад приймали участь 24 проекти від територіальних громад  району, з яких 9  

стали переможцями. 

Загальна вартість проектів-переможців становить 2 млн.128 тис. грн, з них – 

1 млн. 165 тис. грн. -  це кошти місцевого бюджету, 744 тис. грн. – кошти фонду 

Конкурсу.  

В 2018 році з держаного бюджету отримано субвенції на соціально-

економічний розвиток окремих територій в сумі 1 млн. 986 тис.грн. Ці кошти  

спрямовані: на проведення вуличного освітлення в с. Новофастів та селиші 

Погребище Перше; придбання дитячих ігрових майданчиків в м. Погребище та в  

селах Павлівка і Спичинці; придбання меблів в дошкільні навчальні заклади сіл  

Плисків і Новофастів; придбання медичного обладнання для центральної 

районної лікарні і музичного обладнання для музичної школи; будівництво 

водогонів в с. Андрушівка  та м. Погребище.  

В минулому році розпочато реалізацію інвестиційного проекту з 

будівництва у м. Погребище та с. Плисків  електростанції, потужністю 9,5 Мега 
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Вольт, які акумулюватимуть енергію за рахунок сонячної активності.  

       На будівництві щоденно було задіяно більше сотні працівників. Роботи 

продовжуються. 

        В 2019 році планується будівництво ще двох електростанцій в м. Погребище 

та с. Смаржинці. 

Продовжуючи тему енергетики, хочу сказати, що у 9 населених пунктах 

(Адамівка, Бабинці, Білашки, Мончин і Сопин, Морозівка, Новофастів, Ширмівка, 

Левківка) проведено ремонтні роботи з вуличного освітлення, на що освоєно в 

минулому році кошти в сумі 769 тис.грн. 

Крім освітлення кошти місцевих бюджетів вкладалися й в інші потреби 

громади. Так за 2018 рік органами місцевого самоврядування проведено поточний 

ремонт дорожнього покриття та утримання вулиць комунальної власності, на що 

освоєно 7,2 млн. грн. Крім того, на ремонт доріг залучались кошти 

сільськогосподарських підприємств в сумі 3,0 млн. грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 

співфінансування з міського бюджету виконані роботи з капітального ремонту 

дорожнього покриття та тротуарів в м. Погребище по вул. Вишнева на суму 2 

млн. 710 тис.грн. Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Київська, 

вартість робіт 687тис.грн. 

Також  протягом звітного періоду філією Погребищенський  «Райавтодор» за 

кошти Служби автомобільних доріг у Вінницькій області проведено  ремонтно – 

будівельні роботи доріг загального користування місцевого значення на суму 9,3 

млн.грн. 

Питання ремонту доріг в умовах децентралізації влади, реформ галузей 

медицини і освіти залишається актуальним і надалі.  

Через незадовільне покриття доріг відмовляються працювати й перевізники 

пасажирів. На сьогодні Погребищенський район обслуговує 8 перевізників. 

Протягом 2018 року було проведено лише 1 конкурс з перевезення пасажирів 

на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 

межі території району. 

 

В плані реалізації повноважень особливе місце посідає оновлення 

містобудівної документації. На сьогодні з 60 населених пунктів району проектами 

районного планування і забудови, генеральними планами забезпечено 52 

населених пункти, які потребують коригування, оновлення та нової розробки. 

Продовжуються роботи щодо розроблення генеральних планів с.Гопчиця та 

с.Морозівка, також  роботи по внесенню змін до генерального плану м.Погребище 

та усунення недоліків в історико-архітектурному опорному плані.  

Протягом 2018 року було погоджено 17 будівельних паспортів, 2 паспорти 

тимчасових споруд, 27 містобудівних умов та обмежень забудови земельних 

ділянок та 28 висновків про наявні сервітути та обмеження щодо використання 

земельних ділянок. 
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Створена і ведеться  електронна база даних проведення аудиту доступності 

по об’єктах фізичного оточення. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації  в 

рубриці «Доступність об’єктів» розміщено інформацію про проведення аудиту та 

внесено 394 об’єкти. 

Для запровадження нового фінансово-інвестиційного механізму фінансової 

державної підтримки розроблено Програму будівництва (придбання) доступного 

житла у м. Погребище на 2018-2019 роки. Ця програма дасть можливість 

забезпечити житлом 8 сімей.  

 

Актуальним на сьогодні є питання з поводженням із твердими побутовими 

відходами.. В 2018 році  територіальними громадами придбано контейнери для 

збору сміття, на що витрачено 700  тис. грн. 

Не залишається поза увагою питання забезпечення населення питною 

водою. Впродовж звітного року проводилися роботи з будівництва,  ремонту 

систем водозабезпечення в 6 населених пунктах (м. Погребище, с. Кулешів, с. 

Білашки, с. Андрушівка, с.Левківка, с. Ординці, с. Саражинці) за рахунок коштів 

місцевих бюджетів в сумі 2,7 млн.грн.  та коштів населення.  

В 2018 році з районного бюджету спрямовано кошти обласному бюджету на 

виготовлення проектно – кошторисної документації «Відновлення гідрологічного 

режиму заказника «Зелені криниці», оздоровлення річки Рось та її притоків. 

Окремо хочу зупинитись на питаннях соціального захисту громадян. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації перебувало в минулому році 10417 сімей, яким нараховано 

різних видів соціальних допомог в сумі 52,5 млн. грн.  

       Системою житлових субсидій протягом 2018 року охоплено  8005 сімей. 

        Станом на 01.01.2019 року за призначенням субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива  звернулось  6 820 сімей. 

Нараховано всіх видів субсидій на загальну суму  58,4 млн. грн. 

Надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 4094 особам. Сума 

відшкодованих пільг на оплату житлово-комунальних послуг становить 2,6млн. 

грн., а на придбання твердого палива та скрапленого газу – 0,6 млн. грн. 

          За 2018 рік видано 24 путівки на санаторно – курортне оздоровлення 

ветеранам війни та інвалідам від загального захворювання, що становить 36% від 

потреби. 

         Виплачено компенсації замість санаторно-курортної путівки 16 особам на 

суму 8,0  тис. грн. 

 

Протягом 2018 року продовжував працювати районний центр надання 

адміністративних послуг населенню, через який надається 159 видів послуг 8 

службами району. 
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В цілому за 2018 рік надано 24 тис. 300 послуг (в середньому 2025 послуг за 

місяць). В результаті до районного бюджету надійшло 256 тис. грн. 

адміністративного збору за державну реєстрацію майна та бізнесу. 

Центр також в роботі  використовує  мобільний кейс, що дозволяє  надавати 

вчасно та якісно адміністративні послуги мешканцям віддалених населених 

пунктів району, жителям похилого віку та особам з інвалідністю.  

 

Відповідно до  вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» райдержадміністрацією  в минулому 

році прийнято регуляторний акт «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території району», затверджений  розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 18.04.2018 року №94. 

        Для забезпечення оприлюднення та доступу до нормативно – правових актів, 

які носять регуляторний характер, розроблений та постійно оновлюється реєстр 

діючих регуляторних актів. Ознайомитись з ним можна на офіційному веб – сайті 

райдержадміністрації. 

 

       Протягом минулого року була проведена значна робота щодо вдосконалення 

системи цивільного захисту району.  

Для попередження надзвичайних ситуацій та прийняття рішень щодо їх 

ліквідації в районі протягом 2018 року проведено 12 засідань комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  

           За звітний період відпрацьовано та уточнено план цивільного захисту на 

особливий період Погребищенського району, плани евакуації на мирний час та на 

особливий період, плани реагування та інші документи з питань цивільного 

захисту.  

  На території району є 27 споруд цивільного захисту (ПРУ). З метою 

належного утримання балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, 

комісією проведено огляди  їх стану готовності та складено відповідні акти.  

З 17 вересня по 17 жовтня 2018 року в районі проведено місячник 

цивільного захисту.  

Виконано завдання по призову на строкову військову службу на 117%. 

Виконано на 100% завдання по забезпеченню військовослужбовцями Збройних 

Сил України за контрактом.  

 

В 2018 році розпочато державну реформу галузі освіти та медицини. 

Головню метою реформи освіти є висока якість освіти на всіх рівнях. І до цього 

показника ми повинні спільно всі прагнути.  

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 

матеріально-технічна база. За рахунок різних джерел фінансування у 2018 
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навчальному  році  придбано комп’ютери, ноутбуки, принтери, мультимедійне 

обладнання, спортінвентар, меблі, дидактичний матеріал, проведено великий 

обсяг ремонтних робіт. Зокрема за кошти освітньої субвенції  в сумі 8,4 млн. грн. 

проведено: 

- роботи по капітальному ремонту даху в Погребищенській школі №2 (3,2 

млн. грн.); 

- заміну даху, дверей, вікон на енергозберігаючі та ремонт приміщення 

учбового корпусу №2 Погребищенської школи №1 (2,2 млн. грн.); 

- капітальний ремонт приміщення Ширмівської школи – це заміна вікон та 

вхідних дверей, ремонт актового залу (1,3 млн.грн.) ; 

- нове будівництво котельні для опалення Борщагівської школи (1 млн. 664 

тис. грн.). 

З деякими запізненнями, але створені умови навчання згідно вимог «Нової 

української школи» для 257 першокласників району. Придбано комплекти 

інтерактивного комп’ютерного обладнання, меблі, дидактичний матеріал, ігрові 

набори. Для цього використано 1млн. 178 тис. грн.  

         Спільно з головами територіальних громад реалізовувалися 2 проекти 15 

обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад:  - заміна частини 

даху Павлівської ЗОШ, освоєно кошти в сумі – 240 тис. грн.; - заміна вікон на 

енергозберігаючі  Бухнівської ЗОШ І-ІІ ступенів, освоєно кошти на суму 84 тис. 

грн.  

У 2018 році на базі 8 закладів освіти працювали пришкільні табори. 

Відпочинком було охоплено 647 дітей. З районного бюджету на харчування дітей  

виділено  250 тис. грн. Для 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування було закуплено путівки до табору відпочинку «Маяк» Тиврівського 

району, на суму  83,8 тис.грн. 

Сьогодні в районі функціонує 25 загальноосвітніх навчальних закладів, в 

яких навчається 2556 учнів та 16 дошкільних навчальних закладів, в яких 

виховується 626 дітей. 

Рішенням 30 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 20 

грудня 2018 року створено   один опорний  заклад: Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ 

ступенів. 

 

Відповідно до вимог реформи медицини Комунальною установою «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Погребищенської районної ради» 

підписана угода з Національною службою здоров’я України. 65% населення 

району здійснили вибір сімейного лікаря, уклавши з ним договір. 

На сьогодні первинну медичну допомогу надають 10 амбулаторій загальної 

практики, працюють 12 лікарів  сімейної медицини та 27 фельдшерських пунктів.  

Для забезпечення високого рівня надання медичних послуг, комфортних 

умов обстеження та безпеки медичного персоналу і пацієнтів впродовж 2018 року 

в медичному закладі проводилася  закупівля медичного обладнання та 
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інструментів, лікарських засобів, комп’ютерної техніки, з різних бюджетів в сумі 

1 млн. 316 тис. 300 грн. 

 За кошти Національної служби здоров’я України та місцевого бюджету 

проведено поточний ремонт кабінету невідкладної допомоги, щеплювального 

кабінету, проведено облаштування внутрішніх вбиралень для людей з 

обмеженими фізичними можливостями в амбулаторіях, що знаходяться в м. 

Погребище, на що витрачено 206 тис.грн.  

За кошти районного та місцевих бюджетів виконано частковий ремонт 

будинку для сімейного лікаря у с. Плисків, перекрито дах в Ширмівській 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

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 1 млн. 108 тис. грн.                    

Підписано договори із 5 аптечними закладами, які здійснюють роздрібну 

торгівлю лікарськими засобами на території Погребищенського району. 

Станом на 01.01.2019 р. лікарями загальної практики сімейної медицини 

виписано 21 773 рецепти, реалізовано медикаментів на  суму 1 млн. 98 тис. грн. 

Відповідно до районної програми «Місцеві стимули» продовжують 

навчатися 3 студентів у Вінницькому Національному медичному університеті ім. 

М.І.Пирогова.  

Рішенням 26 сесії 7 скликання від 21.06.2018 року Погребищенської 

районної ради перетворено Погребищенську центральну районну лікарню в 

Комунальне підприємство «Погребищенська центральна районна лікарня». 

Протягом 2018 року з районного бюджету було виділено 437,6 тис. грн., на 

які медичний заклад закупив медичне обладнання: 

- апарат штучної вентиляції легенів – 283 тис. грн.,  

- аналізатор електролітів – 85 тис.грн.,  

- дві пральні машини – 18,7 тис.грн.,  

- морозильні камери – 6,2 тис.грн.,  

- ноутбук – 9,6 тис.грн.,  

- інше обладнання – 35,1 тис.грн. 

Крім того, для центральної районної лікарні з районного бюджету придбано 

медикаментів для надання медичної допомоги  на суму 1 млн. 70  тис.грн. 

                    Проведено ремонтні роботи в офтальмологічному кабінеті та кабінеті 

функціональної діагностики, які розмістилися в нових приміщеннях, на що 

витрачено 122 тис.грн.  

 

Діяльність галузі культури  району протягом 2018 року  спрямовувалася на 

вирішення першочергових завдань із забезпечення повноцінного функціонування 

та розвитку культурно–дозвіллєвої інфраструктури, поліпшення виставкової 

діяльності краєзнавчого музею, збереження і використання пам’яток культурної 
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спадщини, розширення інформаційних функцій бібліотек, сприяння творчості  

аматорів народного мистецтва, зміцнення матеріально-технічної бази. 

Культурна спадщина району складає: 71 пам’ятка  історії місцевого значення, 

на які укладенню договори на період до 2025 року; 14 пам’яток архітектури, з них 

5 національного значення; 70 археологічних пам’яток; 2 монументального 

мистецтва. 

 Станом на звітну дату відремонтовано 19  пам’яток. 

 Використано коштів на загальну суму – 350,7 тис. грн.  

       Програмою розвитку культури Погребищенського району на 2018 – 2022 

роки, затвердженої рішенням 26 сесії Погребищенської районної ради  7 

скликання №626 від 21 червня  2018 року, передбачено проведення паспортизації 

нерухомих об’єктів культурної спадщини району.  

Протягом року працювало  100 закладів культури.  

На ремонтні роботи в них використано кошти у сумі 2 млн. 453,4 тис. грн. 

Найбільші об’ємні ремонті  роботи та зміцнення матеріально-технічної бази  

проведено: 

          - відремонтовано сцену, фасад будівлі Збаржівського сільського клубу на 

суму 300,0тис.грн; 

         - ремонт кімнати для танців в Гопчицькому сільському будинку культури на 

суму 244,3 тис.грн; 

- відремонтовано кімнату для гурткової роботи в Ліщинецькому сільському 

клубі на суму 126,4 тис.грн.; 

        - проводяться роботи по реконструкції адміністративного будинку з 

добудовою та переобладнанням під музичну школу по вул. Вишнева 3 в м. 

Погребище, на що з місцевого бюджету було виділено кошти в сумі  961  тис. 

грн., що дозволить вирішити ще одну проблему міста – створення додаткових 

місць у дошкільному навчальному закладі №1. 

         На зміцнення матеріально-технічної бази  закладів культури району 

використано 562 тис.грн. 

На базі клубних закладів діють постійно діючі колективи  художньої 

самодіяльності, 14 з яких носять звання «народний». Традиційно проведено 

районні фестивалі « У Надроссі на Різдво» , «Вишивана моя Україна», «Місто над 

Россю – колиска моя», пленер народного малярства «Мальовниче село», а також 

започаткований в 2018 році ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «Україна 

САКРАЛЬНА». 

           Аматори Погребищенського району брали активну участь у проведенні 

обласних та всеукраїнських  фестивалів. 

 

Одним із пріоритетних напрямків програми соціально-економічного 

розвитку на території району визначено – забезпечення конституційних прав і 

свобод дітей. Особливої уваги потребують діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування.        
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На території району діє 2 дитячих будинки сімейного типу та 5 прийомних 

сімей, в яких виховується 24 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Батьки – вихователі та прийомні батьки забезпечують комфортні 

умови для життя та розвитку дітей.  

У 2018 році отримано державну субвенцію в обсязі  2,7 млн.грн., за яку 

придбано 3 житлових об’єкти: будинок із земельною ділянкою для дитячого 

будинку сімейного типу, в якому виховується 8 дітей; квартиру – для особи з 

числа дітей сиріт та будинок для двох дітей. 

На виконання Програми підтримки сім‘ї, дітей та молоді Погребищенського 

району на 2016-2020 роки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, службою 

у справах дітей райдержадміністрації  організовано і проведено конкурс творчих 

робіт дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 

Міжнародного дня захисту дітей, акцію до Дня знань, акцію – флешмоб до Дня 

усиновлення, заходи до Дня Святого Миколая, на проведення яких  з районного 

бюджету використано 40,0  тис. грн. 

 

Розуміємо, що всі вищезгадані заходи вдалося реалізувати, маючи певний 

фінансовий ресурс у районному та місцевих бюджетах. В основному бюджети 

наповнювалися завдяки аграрному сектору економіки, результативній праці його 

трудівників. 

В 2018 році аграріями району посіяно зернових культур на площі понад  35 

тис. гектарів, валове виробництво склало 284 тис. тонни, що на 12,5 тис. тонн 

більше до минулого року, з урожайністю 79,5 ц/га. Вирощено 246 тис. тонн 

цукрових буряків, з урожайністю 627 ц/га, що більше до минулого року на  43,5 

%. Намолочено соняшника 34 тис. тонн, з урожайністю 36,6  ц/га, що більше 

минулого року на 20 %.  

Чого не можна констатувати в тваринництві. За останні роки зберігається 

негативна тенденція по зменшенню виробництва продукції та скорочення 

поголів’я худоби. 

В минулому році господарства населення скористалися державною 

підтримкою, а саме: 32 особам  видано компенсацію в сумі 109,2 тис.грн. за 

закуплені доїльні установки індивідуального доїння вітчизняного виробництва та 

715 осіб отримали кошти в сумі 1 млн. 750 тис.грн. за утримання молодняка 

великої рогатої худоби в своїх домогосподарствах.  

В повному обсязі    виконані  умови договорів оренди між власниками 

земельних ділянок та виробниками сільськогосподарської продукції. Нарахування 

орендної плати за землю в 2018 році здійснювалось  з  розрахунку  - 9,9 %   від  

вартості орендованих земель. 

Сума орендної плати складає 143,6 мільйони гривень, що на  11,2 мільйони 

гривень більше  проти 2017 року. 

За 2018 рік райдержадміністрацією  було видано 50 розпоряджень із 

земельних питань, що належали до компетенції райдержадміністрації. 
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З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

отримання інформації та свободу слова у 2018 році діяльність 

райдержадміністрації висвітлювалась через офіційний сайт райдержадміністрації, 

районну газету «Колос». 

 

Протягом минулого року проведено ряд консультацій з громадськістю щодо 

важливих питань соціального захисту, економіки, бюджету, надання освітніх, 

медичних та культурних послуг. 

 

Для вирішення негайних питань та постановки  нових завдань головою 

райдержадміністрації проводяться щотижневі, оперативні наради з заступником 

голови та керівником апарату райдержадміністрації. Впродовж 2018 року 

проведено 39 нарад із залученням широкого кола учасників. 

 

        За звітний період відбулося  4 засідання колегії райдержадміністрації, на яких 

розглянуто 24 питання щодо соціально-економічного розвитку району. 

     

       Протягом   2018 року в райдержадміністрації  перебувало на контролі 

виконання  1648  документів   органів  влади  вищого рівня. 

        На виконання  документів, які перебувають на  контролі, до структурних 

підрозділів облдержадміністрації, установ та організацій області  структурними 

підрозділами райдержадміністрації та  спеціалістами апарату 

райдержадміністрації  протягом 2018 року  підготовлено та надіслано  2506  

інформацій. 

 

За 2018 рік до районної  державної  адміністрації  надійшло  454 звернення, 

що на 22 більше минулорічної кількості. За результатами розгляду позитивно 

вирішено 125 звернень, дано роз’яснення на 285, на контролі залишається 43. 

      У структурі звернень, що надійшли до районної державної адміністрації 

загалом домінують заяви. 

      Більшість звернень громадян стосувались питань соціального захисту 

населення — 316 одиниць, або 70% від загальної кількості. В цих зверненнях 

порушувались питання призначення субсидій (170), а також виділення 

матеріальної допомоги на лікування важкохворим жителям Погребищенського 

району (137). 

        На другому місці за кількістю посідають питання комунального господарства 

(33, або по 7%), які стосувались ремонту та будівництва доріг в населених 

пунктах району, водопостачання, електропостачання. 

       Третє місце займають питання аграрної політики і земельних відносин (25 або 

5,5%), які стосувались вирішення земельних конфліктів, розрахунків за оренду 

земельних та майнових паїв, тощо. 

Інші питання, які порушувались у зверненнях це: 

     - сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей - 23 або 5 %; 
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     - житлової політики – 15 або 3,3%; 

     - освіти, науково – технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності – 7 або 1,5%; 

     - транспорту і зв’язку – 7 або 1,5%; 

     - охорони здоров’я – 5 або 1,1%; 

     - праці і заробітної плати – 3 або 0,6%; 

     - діяльності органів місцевого самоврядування – 3 або 0,6%; 

     - фінансової, податкової, митної політики – 1 або 0,2%; 

     - забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання 

дискримінації – 1 або 0,2%; 

     - діяльності місцевих органів виконавчої влади – 1 або 0,2%; 

     - інші питання – 16 або 3,5%.  

     Протягом 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 14 

колективних звернень, в 2017 році їх було 18. Повторних  звернень не було.  

      За звітний період до райдержадміністрації надходили звернення від соціально 

незахищених верств населення, а саме від дітей війни – 3 звернення, від учасників 

та інвалідів війни, учасників бойових дій – 12, від членів багатодітних сімей, 

одиноких матерів, матерів – героїнь – 23. Зазначені категорії громадян турбують 

питання отримання різних видів соціальних допомог, земельних відносин. 

       За 2018 рік до районної державної адміністрації звернулось 592 громадянина. 

Найбільш активними заявниками були жителі таких територіальних громад: 

Погребищенської  (174 звернень), Очеретнянської  (27), Старостинецької (25), 

Андрушівської (21), Павлівської  (17), Черемошненської (15), Гопчицької (14), 

Морозівської (14).      

       На особистих прийомах керівництва районної державної адміністрації 

отримано 57  звернень, що становить 12,5 % від загальної кількості. 

        З Вінницької обласної державної адміністрації протягом 2018 року надійшло 

230 звернень.  

      На виконання п. 5 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 

109/2008 щодо забезпечення щомісячного проведення дня контролю, 

райдержадміністрацією, в межах перевірок організації роботи зі зверненнями 

громадян в структурних підрозділах за 2018 рік розглянуто стан виконання 

доручень керівництва щодо розгляду 12 звернень. 

        За звітний період проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань 

розгляду звернень громадян. Питання, які виносились на розгляд комісії, 

стосувались соціального захисту населення. 

      Проведено перевірки дотримання вимог чинного законодавства за 

зверненнями громадян виконавчими комітетами Морозівської, Левківської, 

Бабинецької та Станилівської місцевих рад району. За результатами перевірки 

відповідальним за цю ділянку роботи працівникам  було  надано  методичну  та  

практичну  допомогу  в  організації  діловодства  та  роботи  зі  зверненнями 

громадян  і вказано на виправлення  виявлених недоліків. 
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За 2018 рік до районної державної адміністрації надійшло 38  запитів на 

публічну інформацію. З них від фізичних осіб – 17, від юридичних – 21. Органами 

влади вищого рівня було переадресовано за належністю 21 запит.   

Запитувачами було порушено 39 питань.      Позитивно вирішено було 28 

запитів, надіслано належним розпорядникам інформації – 6, надано роз’яснення 

на 4 запити.     

Відповіді запитувачам надано у встановлені Законом України «Про доступ 

до публічної інформації» строки.  

 

          В 2018 році структура  районної державної адміністрації складалася з 

апарату та 13 самостійних структурних підрозділів, в яких налічувалося 107 

штатних посад.   

         Чисельність апарату становила 30 штатних посад, до його складу входили 

підрозділи:  

      - керівництво -  4 штатні посади; 

      - секретар керівника - 1 штатна посада;  

      - загальний відділ – 6 штатних посад; 

      - відділ фінансово - господарського забезпечення - 5 штатних посад;  

      - відділ інформаційної діяльності, організаційної роботи та комунікацій з 

громадськістю - 4 штатні посади; 

      - сектор управління персоналом – 2 штатні посади; 

      - сектор правового забезпечення – 2 штатні посади; 

      - відділ ведення Державного  реєстру виборців – 3 штатні посади; 

      - головний спеціаліст з мобілізаційної роботи – 1 штатна посада; 

      - головний спеціаліст з режимно – секретної роботи – 1 штатна посада; 

      - інженер – електронік ІІ категорії – 1 штатна посада.   

       

              Чисельність структурних підрозділів становила 77 штатних посад:   

- управління агропромислового розвитку - 7 штатних посад ; 

- управління фінансів - 12 штатних посад; 

- управління праці та соціального захисту населення - 33 штатні посади ; 

- відділ економічного розвитку і торгівлі - 3 штатні посади; 

- відділ освіти – 4 штатні посади; 

- сектор надання адміністративних послуг - 2 штатні посади; 

- сектор реєстраційних дій  - 2 штатні посади; 

- сектор містобудування та архітектури - 2 штатні посади; 

- сектор розвитку житлово - комунального господарства та інфраструктури - 

2 штатні посади; 

- сектор культури  та туризму - 2 штатні посади; 

- сектор цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи - 2 штатні посади; 

- архівний сектор - 2 штатні посади; 

- служба у справах дітей - 4  штатні посади.  
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  Кошторисом на 2018 рік видатки з державного бюджету на утримання 

Погребищенської райдержадміністрації склали 13 млн. 603,5 тис. грн., в тому 

числі: 

- на заробітну плату – 10 млн. 798,2 тис. грн., нарахування на заробітну плату 2 

млн. 336,7 тис. грн. ( у 2017 році – 7 млн. 394,2 тис. грн., нарахування на заробітну 

плату 1 млн. 615,1 тис. грн.); 

- на енергоносії — 373,2 тис. грн., в тому числі: природнього газу 273,5 тис. грн. 

(у 2017 році -312,5 тис. грн., в тому числі: природнього газу  214 тис. грн.); 

- водопостачання – 2,3 тис. грн., електроенергія – 97,4 тис. грн. (у 2017 році -2,8  

тис. грн., електроенергія – 95,7 тис. грн.); 

- на відрядження 4 тис. грн. (у 2017 році - 3,6  тис. грн. );  

       Кошти, які передбачені кошторисом на 2018 рік використано в повному 

обсязі. 

        

 

      Наш район як і вся наша держава знаходиться в процесі дуже важливих 

реформ.        

      Вже сьогодні ми відчуваємо зростаючий потенціал місцевого самоврядування, 

яке дякуючи проведенню децентралізації та реформі оподаткування у 2015 році із 

зміною надходження податків до територіальних громад, покращило їх фінансові 

можливості та отримало підтримку на розвиток матеріальної бази, їх 

інфраструктури. 

      У вирішені питань розвитку району райдержадміністрацією налагоджено 

співпрацю з органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, 

підприємствами району, громадськими організаціями. 

     Поєднання зусиль є запорукою і подальшого розвитку нашого краю. 

 

_______________________ 


