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Забезпечення: 
- реалізації державної політики на території  
району; 
- соціально-економічного та культурного 
розвитку; 
- надання доступних і якісних адміністративних 
послуг. 

І. РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 

  



ІІІ. СТРУКТУРА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 В ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ 



Пріоритетні напрямки роботи райдержадміністрації 

Залучення інвестиційних 
коштів в соціально-

економічний розвиток 
району 

 

Формування позитивного 

туристичного іміджу району 

 

Розвиток територіальних 

громад 
 

Зростання 

конкурентоспроможності 

економіки району 
 



Основні цілі Стратегії збалансованого  
регіонального розвитку на період 2020 року 

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

РАЙОНУ 

ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 



   ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

Основні завдання: 

Забезпечення громадської безпеки 

Територіальна оборона 

Запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій 

інше 



ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

сільського господарства 
промисловість 
торгівля 

Основні завдання: 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

Спрощення адміністративних процедур (ЦНАП) 

Розвиток галузей економіки: 

Енергозбереження та використання 

альтернативних і відновлюваних джерел енергії 

інше 



ЦІЛЬ 3: ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Основні завдання: 

 

 Інвестиційний розвиток 

 Експорт-імпорт товарів 

 Міжнародне та транскордонне співробітництво 

 інше 



ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Основні завдання: 

Охорона навколишнього природного 

середовища 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Поводження з ТПВ 

інше 



ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 
РАЙОНУ 

Основні завдання: 

Освіта 

Охорона здоров’я 

Соціальний захист 

Ринок праці 

Культура 

Спорт 

Туризм 



ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 

Основні завдання: 

 Розвиток інфраструктури територіальних громад 

 Налагодження ефективної співпраці органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування з 
інститутами громадянського суспільства (ІГС) 

 ProZorro 

 Інформаційна сфера 



 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 
 Завдання  Результати Причини 

невиконання 

1.Забезпечення 
громадської безпеки: 
- Забезпечення 
роботи районної 
комісії з питань 
техногенної-
екологічної безпеки 
та надзвичайних 
ситуацій  
2.Територіальна 
оборона: 
- Підготовка та 
навчання населення 
діям у надзвичайних 
ситуаціях 
 
3.інше 

 

1. Проведено 16 засідань районної комісії з питань ТЕБ та 
НС розглянуто  34 питання, (з них позапланових - 19) у тому 
числі направлених  на:  
 
ліквідацію надзвичайних ситуацій  -   1; 
 
виконання заходів з попередження  
надзвичайних ситуацій  – 2;  
 
 
2. Пройшли навчання 51 особа, що склало 69% виконання 
плану комплектування. 

Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж 

очікувалися 

  Результати нижче, ніж очікувалися 

V Результати 

відповідають 

поставленій меті 

  Ціль не досягнута (при показниках 

менше 50% від запланованих) 



IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 



 

 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

РАЙОНУ 

 

 Завдання  Результати Причини 

невиконання 

1.Розвиток малого та 

середнього бізнесу 

2.Спрощення 

адміністративних 

процедур (ЦНАП) 

3.Розвиток галузей 

економіки: 

сільського 

господарства 

Промисловість 

Торгівля 

4.Енергозбереження 

та використання 

альтернативних і 

відновлюваних 

джерел енергії

  

інше 

 

 

 

 

1. До зведеного бюджету району надійшло 101,7 

млн.грн. (виконання становить 127,4%, або +21,9 

млн.грн.) 

 2.Збільшено доходи місцевих бюджетів від СМП – на 

17,6% 

3. Збільшено кількість суб’єктів підприємництва – на 

4%. 

4. Надано адміністративних послуг – 24899.  

5. Економія бюджетних коштів, проведених через 

систему Prozorro – 1548, 3 тис. грн.   

6. Проведено реконструкцію в 7 закладах бюджетної 

сфери. 

7. Виготовлено проектно – кошторисну документацію на  

виведення котельні з підвального приміщення у 

Борщагівській  школі І-ІІІ ст.  

 Оцінка ступеня досягнення мети: 

 Результати вище, ніж 

очікувалися 

  Результати нижче, ніж очікувалися 

V  Результати відповідають 

поставленій меті 

  Ціль не досягнута (при показниках менше 

50% від запланованих) 



27,8 

34,4 

7,9 
7,6 

2016 2017

юридичні особи фізичні особи-підприємці 

35,7 

42,0  

  

(+6,3 

млн.грн.) 

394 420 

677 694 

2016 2017

юридичних осіб, од. 

фізичних осіб-підриємців, од 

Збільшення кількості СМП 

Збільшення доходів місцевих бюджетів від СМП, 

млн. грн. 

 

 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 

 



19465 

24899 

2016 рік 2017рік 

+ 5,4 тис. послуг 

або на 28 % більше 

Погребищенський район Структура наданих послуг 

70,7% 

18,1% 

10,2% 1,0% 

Соціальні 

послуги 
Земельні 

відносини 

Реєстрація 

бізнесу та 

майна  

Інші (РДА, 

послуги 

юстиції) 

Кількість наданих адміністративних послуг 
ЦНАП, одиниць 

 

 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 

 



Економія коштів  за результатами 

допорогових закупівель,  

проведених  

в системі Prozorro 

 

Районний бюджет 

Всього процедур 

257 на суму 18,1 

млн. грн.   

 

Допорогові 

закупівлі 245 на 

суму 6,1 млн. грн  

Економія коштів 
% від загальної 

суми закупівель 

.  
1,5 млн.грн 

8,3% 

 

 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 
 

 



 Енергозберігаючі заходи в закладах бюджетної сфери 

В  7-ти закладах проведено роботи (реконструкцію, утеплення, заміна вікон на енергозберігаючі, 

встановлення твердопаливних котлів). Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих 
бюджетів та коштів спонсорів, на суму 3,4 млн. гривень. 

 

 
IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ за 2017 р 

ЦІЛЬ 2: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

 

 



Виробництво продукції  рослинництва 
 

Виробництво зернових та 

зернобобових культур  

Виробництво кукурудзи 

Виробництво цукрового буряка Виробництво сої 

109,1 
83,8 

149,2 

230,5 217,1 

28,3 42,6 45,3 
66,2 61,8 

2010 2014 2015 2016 2017

Валовий збір, тис. тон Урожайність , ц/га 

31,07 

117,1 

58,2 

107,7 

137 

50,5 

95,6 

48,8 

83,7 
99 

2010 2014 2015 2016 2017

Валовий збір, тис. тон Урожайність , ц/га 

5,1 

23,4 20 23,1 

109,3 

16 
23,1 

14,8 
22,5 18,5 

2010 2014 2015 2016 2017

Валовий збір, тис. тон Урожайність , ц/га 

72 

188,5 167,7 171,3 171,4 

262 

520,5 533,5 

465 
499 

2010 2014 2015 2016 2017

Валовий збір, тис. тон Урожайність , ц/га 



Призначення житлових субсидій населенню 

району 

Призначено 

домогосподарствам 

10250  

Звернулось 

домогосподарств 

9106  9012  

8558 

Нараховано 

50,7 млн. 

грн. 

22,9 млн. 

грн. 
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84,0 млн. 

грн. 



Житло для дитячого будинку сімейного типу та соціальне житло 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа 

 1600,0 тис.  грн. 

 575,9 тис. грн. 

Придбано житло за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

(для дитячого будинку сімейного типу)  

 

Придбано житло за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

(соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа)  

 



Виділення земельних ділянок учасникам АТО 
в 2017 році 

 

надано дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

Всього з початку 319 дозволів на 

площу 608,52 га 

142 
звернулося  

учасників АТО  

109 

161 

видано накази про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передано у власність. 

Всього з початку 229 наказів на площу 444 га 

в 4 рази 

більше ніж 

у 2015 р. 

в 3 рази 

більше ніж 

у 2015 р. 

в 12,4 рази 

більше ніж 

у 2015 р. 

90,6% від усіх звернень 

по району 

Всього звернень 352 



 

Організація якісного повноцінного оздоровлення 

 та відпочинку пільгової категорії громадян та дітей у 2017 році 

 

 

• Санаторно-курортне лікування 

 

Учасники бойових дій 28 осіб 

Учасники ліквідації  

наслідків аварії  

на ЧАЕС 

7 осіб 

Особи з інвалідністю 

 (в т.ч спинального профілю) 
92 особи 



Фінансування ремонтних робіт автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення 

 

10,8 млн. грн. 

+ 14,8 млн. грн.  

Місцевий бюджет 2,5 млн. грн. 

Державний бюджет – 8,3 млн. 
грн. Спонсорська допомога – 2,0 

млн. грн. 

Місцевий бюджет – 8,6 млн. 
грн. 

Районний бюджет – 5,0 млн. 
грн. 

Державний бюджет – 10,0 
млн. грн. 

25,6 млн. грн. 

2017 рік 2018 рік 



Розвиток територіальних громад 

Участь в конкурсах, проектах, програмах за рахунок 

фінансування з різних джерел: 

-  обласні, районні конкурси та грантові проекти; 

-  інвестори. 

 

 

Реалізація інвестиційних проектів, які реалізуються за 

кошти державного бюджету: ДФРР, субвенція на 

соціально-економічний розвиток та на формування 

інфраструктури; 

 



Проекти, які реалізовувалися за рахунок  
державного фонду регіонального розвитку 

 

Всього виділено  

2,0 млн. грн. на 

реалізацію 2 

проектів 

Реконструкція корпусу №1 КУ 

«Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ 

ст. Погребищенської районної 

ради Вінницької області» по вул. 

Б. Хмельницького, 102  

в м. Погребище 

«Будівництво спортивного 

майданчика зі штучним 

покриттям по вул. Шевченка  

в м. Погребище» 

1,0 млн. грн 1,0 млн. грн 



Використання коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам за 2017 рік 

955,6 

520 

1130,8 

354 

855 

22 проекти 

на суму 

3815,4 

тис.грн. 

Будівництво водогонів 

Придбання дитячих  

майданчиків 

Придбання меблів та шкільного  

обладнання для закладів освіти 

Придбання меблів 

та музичного 

обладнання для 

закладів культури 

Придбання обладнання  

та автомобіля для  

медичних закладів 



Обласний конкурс проектів розвитку територіальних 
громад (районний) 

 
Подані заявки на участь у 

Обласному конкурсі ТГ 

Виділено коштів  з обласного 

бюджету на конкурс, тис.грн. 
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подано проектів 

проекти-

переможці 



ЦІЛЬ 4: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Поводження з твердими побутовими відходами  

Погребищенською міською радою на 14 сесії 7 скликання від 11 листопада 

2016 р. №83 прийнято рішення «Про затвердження Стратегії інтегрованого 

поводження з твердими побутовими відходами в місті Погребище на 2017 – 

2020 роки» та затверджено  Першочергові заходи по її виконанню. 

Придбано за 2015-2017 роки 42 контейнери (за кошти міського бюджету) і 

сміттєзбиральну машину (за кошти обласного екологічного фонду).  

У 2018 році планується придбати контейнери для збору сміття на суму 300 

тис. грн. 

Планується будівництво сміттєсортувальної лінії на центральному 

сміттєзвалищі у 2018 році (передбачено співфінансування з міського бюджету 

в сумі 900,0 тис. грн.) 



РАЙОННІ ТА ОБЛАСНІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 

 

 *Участь у відкритому Всеукраїнському 

фестивалі «Ми – діти твої, Україно!» у 

Сквирському районі Київської області. 

*«Круглий стіл» на тему:  

«Будуємо дім без насильства». 

* Обласний табір-форум «Молодь 

Вінниччини – інвестиція в майбутнє» 

 



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ 

 НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОГРЕБИЩЕНСЬОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ 

 НАСЕЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОГРЕБИЩЕНСЬОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 



V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Проблемні питання 

 

Причини виникнення 

проблемних питань 

 

Пропозиції щодо 

вирішення питання 

1. Низький рівень 

зайнятості 

працездатного 

населення 

 

 

 

 

 

 

скорочення чисельності 

працюючих у 

сільськогосподарських 

підприємствах; 

 оптимізація установ 

бюджетної сфери. 

 

Створення нових робочих 

місць: 

 ТОВ «Енерджі» 

заплановано у трьох 

громадах спорудити центри в  

(с.  Плисків, с. Білашки,  м. 

Погребище) по виробництву 

альтернативної сонячної 

енергії. Запланована 

кількість створених нових 

робочих місць-75; 

 Легалізація  тіньової 

зайнятості. 
  



Проблемні питання  

 

 

 

Причини виникнення 

проблемних питань 

 

Пропозиції щодо вирішення 

питання 

Скорочення  

енергозатратності та 

підвищення 

енергоефективності у 

навчальних  закладах. 

 

Більшість будівель, інженерних, 

електричних, теплових систем у 

навчальних закладах збудовані у 30-70 

роках ХХ століття. 

 

-капітальний ремонт інженерних, 

теплових, енергетичних систем та 

водопостачання на основі сучасних 

енергозберігаючих технологій ; 

-до оснащення джерелами 

альтернативної енергії. 

Нове будівництво 

середньої школи по вул. 

Центральна в  с. Гопчиця  

(коригування ПКД під 

профілювання частини 

будівлі під ДНЗ)  

Відсутність фінансування. Виділення додаткових коштів та 

залучення спонсорської допомоги.  

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

ТА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 



Основні завдання на 2018 рік 

 

• Підтримка та створення сприятливого 

підприємницького середовища 

• Здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти 

та охорони здоров’я 

• Забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів через систему ProZorro 

• Створення нового освітнього простору (освітні округи) 

• Розвиток спортивної інфраструктури  

  

  

  



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК 

Стратегічні цілі   

на 2018 рік 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти  

1. Реформування сфери 

освіти 

1. Розвиток дошкільної освіти 
1.1. Відкриття додаткової групи в Погребищенському ДНЗ №1 на 20 

місць.  

1.2. Проведення капітального ремонту частини приміщення 

Мончинецької ЗОШ І-ІІ ст., в зв’язку із переведенням 

Мончинецького дошкільного навчального закладу. 

1.3. Для 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку 

заплановано відкриття 12 підготовчих груп на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів в населених пунктах, де 

відсутні заклади дошкільної освіти. 

2. Оптимізація мережі навчальних закладів 

2.1. Реорганізація 5 шкіл:  

- закриття Ординецької ЗОШ І ступеня та Адамівської ЗОШ І -ІІ 

ступенів, 

-  пониження в ступені: Мончинецької ЗОШ І-ІІ ст., Спичинецької 

ЗОШ І-ІІІ ст.,  Морозівської ЗОШ І-ІІ ст. до ЗОШ І ст. 

2.2.  Утворення двох опорних шкіл на базі Погребищенської ЗОШ 

№1 І-ІІІ ст. та Погребищенської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. 



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК 

Стратегічні цілі   

на 2018 рік 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти  

 

1. Реформування сфери 

освіти 

2.3. Створення інклюзивно – ресурсного центру 

2.4. Відновлення роботи шкільних музеїв на базі Погребищенської ЗОШ 

№1, Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ст., Ширмівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2.5. Провести організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і 

проведення літньої оздоровчої кампанії 2018 р. На базі навчальних 

закладів організувати роботу пришкільних таборів з денним 

перебуванням та літніх мовних загонів. 

3. Розвиток матеріально – технічної бази 

3.1. Капітальний ремонт будівлі в комунальному закладі «Ширмівська  

загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів Погребищенської районної 

ради  Вінницької області» по вул. Трудова,19 в с. Ширмівка 

Погребищенського району Вінницької області 

3.2. Капітальний ремонт даху комунального закладу "Погребищенська 

загальноосвітня школа №2 І-ІП ступенів  Погребищенської 

районної ради Вінницької області " 

3.3. Будівництво котельні для опалення приміщень Борщагівської ЗОШ І-

ІІІ ст. 

3.4.  Введення в експлуатацію котельні Гопчицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

 



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК 

Стратегічні цілі   

на 2018 рік 

 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти  

 

2. Розвиток транспортної 

інфраструктури  

 

 

1. Забезпечення населення району сучасними автомобільними 

дорогами. (Розроблено проект «Програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення у 

Погребищенському районі Вінницької області на 2018-2020 

роки»). 

2. Підвищення якості та безпеки перевезень. 

3.Вдосконалення маршрутної мережі приміських та міжміських 

автобусних маршрутів загального користування. (Розпорядженням 

голови Погребищенської райдержадміністрації затверджено 

Положення про районний конкурсний комітет з підготовки та 

проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять 

за межі району та його склад). 

4. Удосконалення регіонального ринку транспортних послуг. 

5. Підвищення рівня безпеки та рентабельності маршрутів 

загального користування.  



VІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2018 РІК 

Стратегічні цілі   

на 2018 рік 

 

Конкретні завдання по досягненню стратегічних цілей з 

кількісними та якісними показниками, які планується 

досягти  

2. Розвиток медичної 

галузі. 

 

 

1. Формування житлового фонду для молодих 

спеціалістів. 

2. Фінансове стимулювання заробітних плат за 

рахунок місцевих бюджетів. 

3. Осучаснення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я, в першу чергу-

сільських. 

4. Вирішення поточних проблем, що виникають 

у первинної, вторинної та екстреної медицини 

у нововведеннях медичної реформи.  



Завдання   

на 2018 рік 

 

 

Показники досягнення мети ( яких конкретно 

кількісних і якісних показників планується досягти)  

1.Створення інформаційно-

комунікаційної платформи для 

взаємодії з органами місцевого 

самоврядування,  громадськістю 

 

2. Підвищення кваліфікації 

працівників райдержадміністрації  

 

 

 

3. Професійне самовдосконалення 

працівників.       
 
4. Звіти керівників структурних 
підрозділів адміністрації  
 
5. Стимулювання роботи працівників 
РДА за кінцевими показниками 

Участь представників рад,  громадських організацій у розробці 

стратегії розвитку району .  

 

 

 

1.Участь у заходах Центру підвищення кваліфікації державних 

службовців. 2.Участь не менше 5  працівників у двотижневих 

навчаннях із підвищення кваліфікації, не менше 4-х поїздок у 

інші  області України та за кордон за обміном досвіду. 
 
Відсутність обґрунтованих скарг на непрофесійні дії 
працівників. 
 
 
Інформація на апаратних нарадах РДА. 
 
 
Стимулюючі надбавки, премії та моральне заохочення.  

 

VII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

 



Завдання  на 2018 рік 

 

 

Показники досягнення мети (яких конкретно 

кількісних і якісних показників планується 

досягти)  

1. Удосконалення системи 
керівництва райдержадміністрації 
 
 
 
 
 
 
2. Опрацювання положень 
новоприйнятого законодавства  
 
 
3. Вивчення європейського досвіду 
державного управління  
 
 
4. Підвищення рівня освіти з 
державного управління  
 

1. Апаратні наради з керівниками структурних 
підрозділів .  
2. Постійний контроль за якістю виконання 
доручень. Своєчасний та якісний розгляд звернень 
громадян. 
3. Ефективне застосування різних видів 
стимулювання працівників. 
 
Розробка заходів з реалізації нових законів.  
Обговорення на нарадах. 
 
 
Поїздки за кордон, застосування на практиці. 
 
 
Навчання в НАДУ при Президентові України. 

VIII. ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ 


