
                                                                                                                                                                                      

 

Публічний звіт першого заступника голови Погребищенської  районної 

державної адміністрації Петра Шафрансського про підсумки діяльності 

райдержадміністрації за 2019 рік 

 

Шановні учасники зібрання ! 

 
      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. 

          Розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, 

робота райдержадміністрації протягом 2019 року спрямовувалася на забезпечення 

збалансованого соціально-економічного розвитку району, поліпшення соціального 

захисту населення та вирішення актуальних проблем життєдіяльності району. 

        Протягом звітного періоду вжито ряд заходів щодо забезпечення 

збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів. 

 

Бюджет. 
Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка 

надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. 

 Зведений бюджет району  по доходах загального фонду  у 2019 році  виконано 

на 109,3 %,  планові показники складають 127984,3 тис. грн., фактично надійшло 

139834,5 тис. грн., перевиконання складає  11850,2 тис. грн., у порівнянні з  

відповідним періодом  2018  року надходження збільшились  на 17926,0 тис. грн. 

(14,7  %). 

Доходна частина  районного бюджету по загальному фонду у 2019 році 

виконана на 105,7 %,   планові показники  становили 65210,5 тис. грн. фактично 

надійшло 68914,7 тис. грн., перевиконання складає 3704,2 тис. грн.,  у порівнянні з 

відповідним періодом 2018 року  надходження збільшились на 8571,4 тис. грн. 



                                                                                                                                                                                      

   У складі районного бюджету заплановані субвенції з державного, обласного, 

міського та сільських бюджетів. За  звітний період  план становить  184884,3 тис 

грн.,   надійшло із бюджетів усіх рівнів 171235,8 тис. грн. 

До спеціального фонду районного бюджету надійшли кошти  без  урахування 

трансфертів у сумі 2901,8  тис. грн., при  уточнених річних планових показниках 

698,0 тис. грн., виконання становить 415,7  %. 

Щодо видаткової частини за 2019 рік із зведеного районного бюджету по 

загальному фонду  використано 333789,734 тис. грн., що становить 92,9 % плану на 

цей період (план – 359165,418 тис. грн.., касові – 333789,734 тис. грн.), порівняно з 

аналогічним періодом попереднього року обсяг видатків зменшився на 25,2 %. 

На утримання установ та закладів освіти використано 110599,022 тис. грн., що 

становить 96 % призначень на відповідний період, і більше на 11,1% порівняно з 

попереднім роком; 

охорони здоров‘я – 36800,076 тис. грн. (99,3%) - менше на 12,7% до 2018 року; 

соціального захисту та соціального забезпечення – 91755,217 тис. грн. (87,8%) 

- менше на 105,4%; 

культури і мистецтва – 12102,696 тис. грн. (90,2 %) - більше на 11,7%; 

фізичної культури і спорту –  1460,620 тис. грн. (95,4%) - більше на 20,3%; 

органи місцевого самоврядування – 31721,556 тис. грн. (96,2%) - більше на 

17,4%; 

міжбюджетні трансферти  -  29997,888 тис. грн. (97,7%) - менше на 13,1%; 

інші галузі – 19352,659 тис. грн.. 

Касові видатки спеціального фонду за 2019 рік становлять 33792,878 тис. грн. 

 

        Агропромисловий комплекс являється основою економіки району. 

 Цьогоріч у сільськогосподарських підприємствах району вирощено та зібрано 

зернових культур з площі 36,3 тис. га, отримано 273,8 тис. тонн зерна, що на 15,0 

тис. тонн більше попереднього року. Урожайність при цьому становить 75,5 ц/га, що 

на 3,2 ц/га більше 2018 року.  

        У районі продовжує інтенсивно розвиватися садівництво. В минулому році 

садівниками району зібрано 169 тонн  плодово-ягідної продукції з площі  30 га, 

урожайність - 56 ц/га.  Крім того,  посаджено 3,5 га нових високопродуктивних садів 

за інтенсивною технологією.  

 

         Основним  пріоритетом  залишається залучення інвестицій у економіку 

району. Підприємства району продовжують залучати власні кошти для розширення 

виробництва. Так, відновлено роботу Гопчицького консервного заводу. Основний 

вид діяльності - виробництво овочевих, м‘ясних консервів та варення. 

У галузі альтернативної та відновної енергетики у 2019 році  реалізовані 

інвестиційні проекти по будівництву фотогальванічних електростанцій  на землях м. 

Погребище, Плисківської громади та Саражинецької громади. 

У 2019 році на 16-ий обласний Конкурс проектів розвитку територіальних 

громад Вінницької області було подано від району 20 проектів. За результатами 

конкурсу визнано переможцями сім проектів району: Павлівська сільська рада 

(«Обличчя сучасної медицини»), Погребищенська районна рада («Вуличні 

тренажери для погребищан»), Черемошненська сільська рада («В Нову українську 

школу - енергозберігаючі технології» та «Енергоефективність та енергозбереження 



                                                                                                                                                                                      

– справа кожного, користь для всіх»), Морозівська сільська рада («Школі - вікна, 

дітям – тепло»), Розкопанська сільська рада («Реконструкція мереж вуличного 

освітлення по вулицях Гоголя, Центральна, Шевченка, Гагаріна в селі Розкопане 

Погребищенського району Вінницької області»), Ширмівська сільська рада 

(Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів комунальним 

закладом «Ширмівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської 

районної ради Вінницької області») на загальну суму 1979,920 тис. грн.., в тому 

числі 500,302 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету,  332,400 тис. грн.. – 

районного бюджету, 970,218 тис. грн.. – міського та сільських бюджетів та 177,0 

тис. грн.. – кошти спонсорів. 

Завершуються роботи по будівництву 8 – ми квартирного житлового будинку 

для молодих спеціалістів в м. Погребище. На будівництво виділено 6,4 млн.грн. з 

районного бюджету.  

В рамках виконання «Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення у Погребищенському районі Вінницької області 

на 2018-2020 роки»  проведено: 

- капітальний ремонт, поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг 

комунальної власності – 8,1 млн.грн., 

- експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування 

– 14,7 млн.грн., 

- експлуатаційне утримання дороги державного значення Т-02-03 (Турбів-

Погребище-Сквира)– 2,01млн.грн. 

Продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази центру 

первинної медико-санітарної допомоги. У 2019 році за кошти місцевих бюджетів 

проведено: 

- ремонт приміщення Ширмівської амбулаторії – заміна даху, вікон та дверей та 

енергозберігаючі, будівництво ганку та пандуса на що витрачено 80 тис.грн.; 

- обладнано пандусом Сопинську амбулаторію, встановлено твердопаливний 

котел;. 

-  розпочато будівництво Новофастівської  АЗПСМ, яка буде обслуговувати 2500 

жителів населених пунктів. Кошторис проєкту складає 10,5 млн. грн., з них 9577,0 

тис. грн. – кошти з державного бюджету та 957, 7 тис.грн. -  співфінансування з 

місцевого бюджету. Цей об‘єкт  буде введено експлуатацію в поточному році. 

Проведено капітальний ремонт  учбового корпусу №2 КЗ "Погребищенська 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької 

області" під час якого було здійснено роботи з утеплення зовнішніх стін й даху, 

оформлено фасад та внутрішні приміщення, замінено вікна та двері на 

енергозберігаючі, збудовано внутрішні вбиральні, з них 1 - для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Замінено вікна – в Морозівській, Черемошненській та Степанківській школах, 

здійснено ремонт теплопостачання – в Ширмівській школі. 

Виконано ремонти  в 30  сільських  закладах культури на суму 2833,8 тис.грн. 

За кошти обласного екологічного фонду в сумі 1,5 млн. грн. та спів 

фінансування з районного бюджету проведено меліоративні та природоохоронні 

роботи по очищенню  гідрологічного заказника на початку р. Рось, що в с. Ординці. 

 

Розвиток малого та середнього бізнесу. 



                                                                                                                                                                                      

За даними моніторингу станом на 01 січня 2020 року загальна кількість 

зареєстрованих суб‘єктів малого та середнього підприємництва в районі складає  

855 одиниць: в т.ч. юридичних осіб - 147, фізичних осіб-підприємців – 708, де 

працює 1416 працівників. 

        За 2019 рік на території району зареєстровано 119 підприємців - фізичних осіб 

та 8 – юридичних осіб, припинено діяльність 117 фізичними та 12 юридичними 

особами.     

 Діє Програма підтримки та партнерства між районною владою та суб‘єктами 

малого і середнього бізнесу через проведення  конкурсу бізнес-планів  

для підприємців-початківців (стартапи) на 2018-2020 роки. 

 

На звітну дату торговельні послуги на території району надавали  254 

підприємств роздрібної торгівлі, це -  стаціонарна мережа (магазини) і - 

дрібнороздрібна (кіоски, павільйони) та 13 підприємств громадського харчування.   

Більшу частину  обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

роздрібної торгівлі становив продаж продовольчих товарів.  

Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо підтримки 

місцевих виробників.  

 

Також районна державна адміністрація працювала над вирішенням 

завдань щодо забезпечення права громадян на отримання якісної та доступної 

медичної допомоги. 

 На сьогодні первинну медичну допомогу надають 10 амбулаторій загальної 

практики, працюють 13 сімейних лікарів і один педіатр  та 27 фельдшерських 

пунктів. На даний час 78% населення підписали  декларації з лікарями первинної 

медичної допомоги, це – 22468 осіб.  

Усі заклади центру забезпечені обладнанням, комп‘ютерною технікою та 

інтернет зв‘язком відповідно до вимог Національної служби здоров'я України та 

табелю матеріально-технічного оснащення. 

 В 2019 році розпочато виписування електронних рецептів згідно Урядової 

програми  «Доступні ліки». Рецепти отоварюються в п‘яти аптеках міста, а також по 

всій території України в аптеках, які заключили договір з Національною службою 

здоров'я України.   

Продовжується робота по зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази 

КП «Погребищенська центральна районна лікарня». 

         За рахунок коштів державної субвенції та коштів районного бюджету 

придбано флюорограф  з цифровою обробкою  на суму 2017,2  тис грн. 

          За кошти районного бюджету: 

          - придбано комп‘ютерну техніку, ліцензування та впроваджено програму 

«Медична інформаційна система» - 382 тис.грн.; 

           - виготовлено проектно – кошторисну документацію та проводиться 

капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги – 440 тис.грн.; 

          -  виділено для капітального ремонту окремих приміщень 1-го поверху будівлі 

центральної районної лікарні – 452 тис.грн.; 

           - придбано предмети радіаційного захисту для рентгенкабінету – 19,2 

тис.грн.; 



                                                                                                                                                                                      

          - облаштувано загально обмінної припливно – витяжної вентиляції – 98,9 

тис.грн. 

          Крім того, за кошти міського та сільського бюджетів придбано медичне 

обладнання на суму 17 тис.грн. та проведено поточний ремонт хірургічного 

відділення, на що витрачено 45 тис.грн. 

 

      Відповідно до Мережі закладів освіти району на 2019-2020 навчальний 

рік, затвердженої розпорядженням голови Погребищенської 

райдержадміністрації від 22.10.2019 р. №267 у районі функціонує: 
- 18 закладів загальної середньої освіти з них 1 опорний заклад освіти, що має у 

своєму складі 7 філій (одна не діюча), у яких було відкрито 195 класів, де навчається 

2527 учнів, з них 144 учні навчаються за індивідуальною формою; 

- 15 закладів дошкільної освіти, з них 1 є дошкільним відділенням в опорному 

закладі освіти, у яких було відкрито 33 групи, з них 3 - з інклюзивною формою 

навчання, де навчається 610 вихованців; 

- 2 заклади позашкільної освіти, у яких відкрито 6 відділень (35 гуртків) та 4 

секції (17 груп), де  гуртковою та секційною роботою охоплено 713 вихованців, з 

них: в місті – 562, в селі – 151. 

У 2019 шляхом реорганізації було утворено КЗ «Погребищенський опорний 

заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської районної ради 

Вінницької області у складі 7 філій (Малинківський НВК школа-сад, Морозівська 

ЗОШ І-ІІ ст., Мончинська ЗОШ І ст., Павлівська ЗОШ І-ІІ ст., Ординецька ЗОШ І 

ст., Саражинецька ЗОШ І-ІІ ст., Черемошненська ЗОШ І-ІІ ст.). До цього закладу у 

2019-2020 н.р. було зараховано 1009 учнів, з них 853 – опорний заклад та 156 учнів у 

філіях. 

У 2019-2020 навчальному році відділ освіти продовжив реалізацію основних 

положень Концепції Нової української школи. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.02.2019 р. №130 «Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році» з 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було виділено кошти в сумі 

864 839,00 грн. та з районного бюджету для організації освітнього середовища  1 

класів у 2019-2020 навчальному році - 134 624,00 грн. 

Загалом касові видатки станом на кінець 2019 року, здійснені за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" разом з   

співфінансуванням з місцевими бюджетами становлять 999 463,00 грн.. 

Для покращення та оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної 

середньої освіти відділом освіти було використано: 

- з районного бюджету 405,612 00 грн. - для придбання посуду, комп‘ютерної 

техніки та програмного забезпечення для бухгалтерії й ремонту станків шкільної 

майстерні Погребищенського опорного закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №1, 

придбання телевізорів для перших класів, обладнання вузлів обліку газу, систем 

дистанційної передачі показників для міських загальних закладів середньої освіти, 

капітального ремонту холодного водопостачання Погребищенської ЗОШ №2 І-ІІІ 

ступенів, добудови котельні Гопчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- з міського та сільського бюджету - 204 500,00 грн. - для придбання кухонного 

інвентаря та ремонту освітлення спортзалу для Плисківської школи, бойлеру для 



                                                                                                                                                                                      

Борщагівської школи, оснащення для класної кімнати першого класу Гопчицької 

школи, навчальних дошок та стендів для майстерні Погребищенського опорного 

закладу №1 та спортивного інвентаря для дитячо-юнацької спортивної школи, 

замінено вікна на енергозберігаючі: у Сніжнянській, Бухнівській та Очеретнянській 

школах; 

-  залучено позабюджетні кошти в сумі 111 248, 00 грн., на які придбано витяжку, 

плиту газову, офісні стільці та посуд для Бухнівської школи; меблеву стінку для 

Андрушівської школи; інтерактивну дошку та проектор для Ширмівської; 

електром‘ясорубку для Новофастівської. 

На виконання районної програми «Шкільний автобус на 2017-2021 роки» 

відділом освіти був  організований безкоштовний підвіз учнів до місць навчання та 

додому, які проживають в сільській місцевості та за межею пішохідної доступності. 

Здійснювався стовідсотковий підвіз 449 учнів та 39 вчителів. (із 33 населених 

пунктів 7 шкільними автобусами та 11 приватними підприємцями до 11 шкіл 

району). 

У всіх закладах загальної середньої освіти району були створені умови для 

стовідсоткового харчування учнів: 1-4 класи та пільгові категорії забезпечені 

безкоштовним харчуванням, 5-11 класи харчуються за кошти батьків. Для 

забезпечення належної організації харчування для закладів освіти виділено 2344,3 

тис. грн. З розрахунку на 1 дитину вартість харчування у 2019 році складала 12.48 

грн. грн. Частка фінансування міської та сільських субвенцій становить 1350.0 тис. 

грн. 

У червні 2019 року на базі 7 закладів загальної середньої освіти  було 

організовано й проведено літню оздоровчу кампанію з денною формою відпочинку, 

під час якої оздоровлено 645 дітей. На базі комунального закладу «Погребищенська 

загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької 

області» діяв мовний загін з вивчення англійської мови.  

Для харчування дітей з районного бюджету було виділено кошти в сумі 300 тис. 

грн. Одноразове харчування для 1 дитини становило 33 грн 20 коп. 

Для оздоровлення у 2019 році дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, відділом освіти було закуплено 22 путівки до ТОВ Лікувально-

оздоровчий комплекс «Маяк» Тиврівського району Вінницької області на суму 108 

985, 80 грн. (вартість однієї путівки склала 4953,90 грн. на 21 день). 

Протягом 2019 року 6 дітям-сиротам відділом освіти було виплачена матеріальна 

допомогу на загальну суму 10860,00 грн. 

 

Відповідно до рішення 32 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради 

від 21.03.2019 р. №15-32-7/811 утворено  КУ «Погребищенський інклюзивно-
ресурсний центр», проведено конкурсний відбір на заміщення вакантної посади 

директора й укладено контракт з переможцем конкурсу на 3 роки. Також відповідно 

до конкурсного відбору було призначено двох фахівців центру: вчителя-дефектолога 

та практичного психолога. На обліку в центрі перебуває 28 дітей. 

Для забезпечення методичним матеріалом та оснащення кабінетів фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру з державного бюджету у 2019 році було освоєно 

171 558, 50 грн.  

 



                                                                                                                                                                                      

          На сьогодні на первинному обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  
          У 2019 році поставлено на облік 2 дітей – сиріт і 3 дітей, позбавлених 

батьківського піклування; всі діти влаштовані в сімейні форми виховання, 3 - під 

опіку/піклування, 2 – в дитячий будинок сімейного типу.  

           На території   району  функціонує 5 прийомних сімей  і 2 дитячих будинки 

сімейного типу, в яких виховується 25 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  та 2 особи з їх числа.    

          Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено 54 

профілактичних заходи, обстежено 168 сімей з дітьми та проведено 

профілактичну роботу з батьками щодо дотримання прав дітей, відповідального 

батьківства, недопущення насильства в сім‘ї, протидії торгівлі дітьми.  

            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,  організовано і проведено різноманітні  заходи з нагоди 

Міжнародного дня сім‘ї, до Міжнародного дня захисту дітей, до Дня усиновлення, 

до Дня Святого Миколая. У звітному періоді  надано матеріальну допомогу 

опікуну для оформлення спадщини дитині – сироті.  

 

Не втрачаються позиції щодо впровадження державної політики в галузі 

культури. Основу культурного потенціалу району становить 100 закладів культури 

та мистецтва.  В клубних закладах працюють 188  клубних формувань, в них 1650 

учасників, у тому числі:  

- вокально-хорових 79, в них учасників 647;  

- музично інструментальних 4, в них учасників 32;  

- театральних 55, в них учасників 486;  

- хореографічних 28, в них учасників 279;  

- фольклорних  15, в них учасників 144;  

- образотворчого мистецтва 3, в них учасників 36;  

- любительських об'єднань 4, в них учасників 26. 

        За звітний період працівниками галузі реалізовано ряд національно-

патріотичних, мистецьких проектів та заходів, що стосуються відзначення 

історичних та пам‘ятних дат, державних та професійних свят тощо. 

          Протягом року кращі колективи району презентували культурні надбання 

району на різноманітних фестивалях, що відбувались в обласному центрі  та по 

районних центрах.  

        На зміцнення матеріально-технічної бази  закладів культури району 

використано 489  тис.грн. 

         Також у минулому році відкрито музейну кімнату учасників АТО в 

приміщенні районного краєзнавчого музею, на що витрачено кошти з районного та 

сільських бюджетів в сумі 78 тис.грн. 

 
Особлива увага приділялася соціальному захисту населення району. 

За 2019 рік  призначено всіх видів державних соціальних допомог та субсидій 

10297 сім‘ям, з    них    держаних соціальних  допомог та компенсацій - 2395,  

субсидій – 7902 домогосподарствам.        



                                                                                                                                                                                      

Протягом  2019 року нараховано та профінансовано допомог на суму 55076,3 

тис. грн. 

Станом на звітну дату заборгованості по виплаті допомог сім‘ям з дітьми, 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, тимчасової допомоги на 

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги по догляду за 

інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами, допомоги по догляду за інвалідом 

внаслідок психічного розладу немає. 

       Станом  на 01.01.2020р. нараховано та профінансовано всіх видів субсидій на 

загальну суму  34767,3тис. грн., з них:  житлово-комунальні послуги - 30214,6  тис. 

грн., скраплений газ та тверде паливо  - 4552,7 тис. грн. 

         В 2019 р. кількість домогосподарств, які отримували житлову субсидію  

становила 6026.  

        3889 домогосподарств отримували житлову субсидію у грошовій готівковій 

формі ,2137 - у грошовій безготівковій формі.  

       Житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримували  3960 

сімей, на придбання скрапленого газу та твердого палива 2066 сімей 

       З 01.05.2019 р. 2042 домогосподарства звернулися за призначенням житлової 

субсидії за оновленим порядком. З них було призначено житлових субсидій 1930 

сім‘ям, в тому числі 1282 сім‘ям за рішенням комісії з призначення населенню 

житлових субсидій, пільг, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям 

та соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.  

        Відмовлено у призначенні 54 домогосподарствам, в тому числі 9 

домогосподарствам за рішенням комісії, в зв‘язку з перебуванням членів 

домогосподарства за кордоном, або здійсненням покупки, вартість якої перевищує 

50 тис. грн.  

      Станом на звітну дату призначено усіх видів соціальних допомог та компенсацій 

2490 одержувачам, відмовлено у призначенні – 186 особам.   

Управління соціального захисту формує базу даних  Єдиний  державний  

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, який складає  8028 

пільговиків, що становить 100-відсоткове його наповнення. 

На обліку в управлінні перебувало: 1010 ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту».  Дана категорія громадян в повному обсязі скористались 

пільгами за використану електроенергію, житлово-комунальні послуги та інші 

послуги. 

        Щомісячно здійснювався електронний обмін та звірка даних   з підприємствами 

щодо наданих пільг та послуг пільговій категорії населення. 

        Постійно  проводилася робота по підтриманню в актуальному стані бази даних 

Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків. З усіма підприємствами 

налагоджено електронний обмін інформацією за використані пільги.  

         Проведено нарахування грошової компенсації на придбання твердого 

побутового палива та скрапленого газу пільговій категорії населення на загальну 

суму – 704,2 тис.грн.,  перераховані кошти організаціям надавачам житлово – 

комунальних послуг на загальну суму – 7040,5 тис.грн. 

        За  2019 рік 99 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи виплачено: щомісячної грошової виплати у зв‘язку з обмеженим 

споживанням продуктів харчування  – 181,00 тис.грн;  компенсацію за шкоду, 



                                                                                                                                                                                      

заподіяну здоров‘ю, та допомоги на оздоровлення  у разі звільнення з роботи в сумі 

5,2 тис.грн. Забезпечено пільгами на медичне обслуговування в сумі 40 тис. грн. 

Для спрощеного забезпечення інвалідів засобами реабілітації запроваджено 

новий механізм забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, 

мета якого полягає в наданні людині можливості самостійно обирати виробника 

засобу реабілітації для забезпечення індивідуальних потреб з урахуванням медичних 

показників. 

       На обліку для забезпечення технічними засобами реабілітації перебуває 557 

осіб. З початку 2019 року по питанню забезпечення технічними засобами 

реабілітації звернулося 372 особи. Зроблено замовлення на  452 засобів реабілітації 

серійного виробництва. 

       За  2019 рік  укладено та профінансовано  з підприємствами для забезпечення 

осіб з інвалідністю технічними засобами  реабілітації 102 угоди  на суму 1 475 133 

грн. 

        З початку року видано 23 путівки на санаторно – курортне оздоровлення 

ветеранам війни, постраждалим від аварії на ЧАЕС та особам з інвалідністю. 

Проведено виплату  разової грошової допомоги до 5 травня,  передбаченої  

законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 

«Про жертви нацистських переслідувань» на суму 1024 405,00 грн. 973  особам.  

Впродовж 2019 року за кошти районного та сільського бюджетів в  сумі 100 

тис.грн. проведено роботи по заміні даху будинку, де проживають батьки  загиблого 

учасника АТО Олега Школьного в с. Старостинці. 

 
 Щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування пенсійних  

виплат, то по району нараховується 9370 пенсіонерів, тобто на одного працюючого 

припадає 3 пенсіонери.  Загальна сума видатків на  виплату пенсій склала 183 млн. 

грн., що на 25 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

 

Протягом 2019 року на ринку праці чисельність зареєстрованих безробітних 

серед економічно активного населення становила 1796 осіб. 

За звітний період  послугами служби зайнятості скористалось 2036 осіб 

жителів району. За 12 місяців минулого року на заявлені вакансії, службою 

зайнятості було працевлаштовано 809 осіб з числа жителів району. 

Одним із ефективних шляхів працевлаштування населення є навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних. Даною послугою 

скористалось 250 осіб за відповідний період. 

Для заохочення роботодавців не менш важливим є компенсація єдиного 

соціального внеску на створене нове місце, на яке працевлаштована особа з числа 

безробітних. За 12 місяців цього року 14 осіб було працевлаштовано на новостворені 

робочі місця. 

Службою зайнятості 164 особи з числа жителів району були залучені до 

тимчасової роботи, 3 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю і 

започаткували власну справу. 

Фахівцями центру зайнятості постійно ведеться профорієнтаційна робота з 

незайнятими особами та школярами. За 2019 рік для безробітних проведено 242 

семінари та тренінги.  

 



                                                                                                                                                                                      

Вживаються заходи щодо якісного забезпечення перевезень пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, забезпечення 

автобусним сполученням всіх населених пунктів району, покращення умов 

перевезення пасажирів.  

Розпорядженнями голови райдержадміністрації затверджено Умови конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території району та склад районного 

конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів на перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі району.  

 

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

здійснює контроль за плануванням, забудовою та використанням територій, шляхом 

проведення погодження завдань на розроблення генеральних планів населених 

пунктів. 

 Протягом  2019 року  було затверджено 5  детальних планів територій, а саме: 

- Детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об‘єктів рекреаційного призначення орієнтовною площею 0,8 га, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Старостинці та земельних ділянок 

загальною площею 1,2660 га в межах населеного пункту с. Старостинці  

Погребищенського району Вінницької області; 

 - Детальний план території для будівництва та обслуговування об‘єктів 

рекреаційного призначення на території Старостинецької с/р (за межами населеного 

пункту с.Старостинці), Погребищенського району Вінницької області (землі водного 

фонду державної форми власності не надані у власність та користування;  

- Детальний план території земельної ділянки загальною площею 1,6423 га для 

будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків котеджного типу 

з господарськими будівлями і спорудами по вул. Незалежності в с.Старостинці 

Погребищенського району Вінницької області;  

- Детальний план території земельної ділянки для облаштування кладовища на 

території Білашківської сільської ради (за межами н.п. с.Білашки Погребищенського 

р-н.), а також пройшов засідання містобудівної ради від 25.07.2019 року; 

- Детальний план території земельної ділянки по вул.Центральна,4 селище 

Погребище Перше, Погребищенського району Вінницької області для розміщення 

електрогенеруючих сонячних батарей площею 1,841 га.  

На стадії розробки перебувають  генеральні плани населених пунктів 

с.Морозівка та с.Гопчиця. Генеральний план с.Морозівка подано на розгляд 

містобудівної ради, яка відбудеться 13.02.2020 року. 

Сектором містобудування та архітектури спільно із міською радою ведеться 

співпраця, щодо розробки історико-архітектурного опорного плану м.Погребище, 

який в минулому році пройшов розгляд на засіданні консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини Вінницької обласної державної адміністрації – 

управління культури і мистецтв, який є невід'ємною частиною генерального плану 

міста. 

Культурна спадщина району складає: 

   - 71 пам‘яток  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 01.01.2020 року відремонтовано  пам‘ятників на загальну суму – 

1502,5тис. грн. В тому числі в рамках міжнародного проекту «Захистимо пам‘ять» 

Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» встановлено:  

- Меморіал на місці масових поховань жертв Голокосту в центрі с.Плисків, сума 

коштів становить 43,1 тис.грн. 

- Меморіал на місці масових поховань жертв Голокосту неподалік с.Плисків, на 

суму 1190,2 тис.грн. 

 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

впродовж звітного періоду підготував та видав 97 висновків щодо погодження 

проектів землеустрою земельних ділянок на території району. 

Протягом 2019 р. згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011р. №103  

сектором містобудування та архітектури  було видано 9 будівельних паспортів на 

будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських будівель. 

 Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 сектором 

містобудування та архітектури райдержадміністрації видано 2 паспорти прив‘язки 

тимчасових споруд та відповідно до Закону «Про регулювання містобудівної 

діяльності» видано 9 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок 

для розташування виробничих та невиробничих об‘єктів. 

 

У 2019 році центром надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації надано 22 796 послуг. 

За звітний рік до районного бюджету  сплачено адміністративного збору за 

послуги в сумі 386,6 тис. грн. 

 

З метою недопущення надзвичайних ситуацій на території району 

впродовж 2019 року районною державною адміністрацією проведено13 засідань 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де було 

розглянуто 29 питань, які потребували нагального вирішення.  

Під час ліквідації наслідків надзвичайної події, яка сталась біля с.Збаржівка, 

організовано роботу штабу з ліквідації наслідків, залучено спеціалізовані служби 

району, скоординовано їх взаємодію. Організовано взаємодію з відповідними 

обласними структурами для проведення лабораторних досліджень якості питної 

води. Проведено інформаційно-роз‘яснювальну роботу серед місцевого населення 

щодо тимчасової заборони використання води із річки Рось та її приток. За 

результатами аналізів Українського гідрометеорологічного інституту небезпеки для 

питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення із р.Рось, не 

виявлено.   

 Проведено методологічну роботу з міським та сільськими головами про 

необхідність вжиття всіх заходів щодо запобігання нещасних випадків на водних 

об‘єктах.  

За  2019 рік сектором цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи райдержадміністрації організовано та проведено  4 

штабних тренування органів управління районної ланки єдиної державної системи 



                                                                                                                                                                                      

цивільного захисту. 

Проведена організаційна робота щодо організації заходів державного нагляду  у 

сфері техногенної і пожежної безпеки.  

Протягом минулого року щомісячно проводилась оцінка готовності  та 

регламентні роботи  автоматизованої системи централізованого оповіщення 

населення у випадку надзвичайної ситуації,за результатами якою складено 

відповідні акти. Проведено квартальні та річну перевірку готовності даної системи 

оповіщення, працездатність якої під час перевірок була підтверджено практично.  

Систематично протягом року через засоби масової  інформації висвітлювалась 

інформація щодо забезпечення безпеки громадян, розповсюджувались інформаційні 

листівки для населення тематичного характеру, проводилось інформування щодо 

доступу незахищених верств населення до послуг з їх життєзабезпечення та 

оприлюднювались адреси стаціонарних пунктів обігріву. 

 

З метою забезпечення законності і правопорядку на території 

Погребищенського району райдержадміністрацією налагоджена тісна співпраця з 

правоохоронними органами в рамках виконання Комплексної оборонно-

правоохоронної програми Погребищенського району на 2016-2020 роки. 

Відпрацьовано чіткий механізм співпраці відповідних відділів, служб 

райдержадміністрації, Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, виконкомів міської та сільських рад,  для проведення заходів 

профілактичного характеру.  

 

Робота райдержадміністрації проводилась за річним, квартальним та 

місячним планами. При підготовці планів роботи опрацьовувались довідки про 

планування роботи управлінь та відділів райдержадміністрації,  районних установ та 

організацій на цей період. 

Щомісячно узагальнювалася інформація про основні організаційно - масові 

заходи суспільно - політичного, економічного та культурного характеру, які 

проводяться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району та 

стан їх виконання. 

19 лютого 2019 року відбулося розширене засідання Громадської ради при 

райдержадміністрації, на якому заслухано та обговорено публічний звіт голови 

райдержадміністрації про роботу у 2018 році.  30 липня 2019 року відбулось 

розширене засідання Громадської ради за участі голови райдержадміністрації, його 

заступників, керівників ряду структурних підрозділів райдержадміністрації та її 

апарату, районної ради, представників громадських організацій, які не входять до 

складу Громадської ради, з питань проведення та фінансування форуму «Україна 

сакральна».  

В січні - квітні 2019 року голова райдержадміністрації, перший заступник 

голови райдержадміністрації, керівники та спеціалісти структурних підрозділів 

райдержадміністрації проводили консультації з громадськістю під час загальних 

зборів громадян в територіальних громадах району.   

      Завдяки ефективній діяльності районної влади, направленої на розвиток 

демократії та залучення громадськості до участі у суспільно-політичному житті 

було досягнуто того, що в районі склалася стабільна і прогнозована ситуація. 

      Протягом 2019 року  організовано  проведення загальнорайонних  заходів: 

Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників 



                                                                                                                                                                                      

бойових дій на території інших держав,  Дня пам‘яті та  примирення і 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій  світовій  війні, Дня Конституції України, Дня 

Державного прапора України, Дня незалежності України, Дня пам‘яті захисників 

України, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня вшанування пам‘яті 

жертв голодоморів, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

      

Продовжувалась практика проведення райдержадміністрацією  нарад з 

керівниками  структурних підрозділів  райдержадміністрації,  територіальних 

органів центральних міністерств та відомств,  організацій та установ району, на яких 

розглянуто ряд  питань,  що стосувалися їх роботи. Для вирішення негайних питань 

та постановки  нових завдань головою райдержадміністрації проводились 

щотижневі наради з заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації 

та керівниками організацій і установ району. Відповідно до плану роботи 

райдержадміністрації проводилися наради в апараті райдержадміністрації та 

структурних підрозділах райдержадміністрації. Всього протягом року проведено за 

участі широкого кола керівників 26 нарад. 

При підготовці засідань колегій райдержадміністрації, нарад, семінарів 

розроблялись плани їх підготовки та проведення, проекти розпоряджень, доручень 

голови райдержадміністрації за їх результатами. За звітний період відбулося 4 

колегії райдержадміністрації за участю начальників відділів та управлінь 

райдержадміністрації, районних установ, організацій, міського та сільських голів, на 

яких розглянуто 29 питань.  

 

Організація діловодства, контролю  
Забезпечення   чіткої організації  роботи   райдержадміністрації  з  питань   

діловодства,  розгляду звернень громадян і контролю за виконанням документів 

органів виконавчої влади вищого рівня та власних покладено на загальний відділ 

апарату райдержадміністрації.  

Діловодство в райдержадміністрації ведеться відповідно до постанова 

Кабінету Міністрів України від 17січня 2018 року №55  «Про  деякі питання  

документування управлінської діяльності», розпорядження голови 

райдержадміністрації від  14 листопада  2018 року №342 «Про затвердження  

Інструкції з діловодства в Погребищенській районній державній адміністрації» та 

регламенту районної  державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови райдержадміністрації   від 15.09.2016 року № 226.  

Відпрацьована  відповідна система по роботі з документами. Вся 

кореспонденція, що надходить до райдержадміністрації, реєструється в відділі у 

системі  «Lotus Hotes» програма «Документообіг» та щоденно (о 16 год.) 

передається  голові райдержадміністрації для розгляду і накладання резолюцій.  

В 2019  році до  райдержадміністрації надійшло 4130  (в 2018 р – 4529) 

документи, на виконання яких  в відповідні управління, департаменти, структурні 

підрозділи облдержадміністрації та в районні установи і організації направлено 2944   

(в 2018 р. – 3692) документи. 

Головою райдержадміністрації в 2019 році  прийнято 345 ( в 2018 р. – 

406)розпоряджень з основної діяльності, що стосувались:   

- земельних питань – 8;  

- питань діяльності закладів освіти, медицини, культури і спорту – 2;   



                                                                                                                                                                                      

- внесення змін до районного бюджету  - 110; 

- кадрових питань, організації діяльності управлінь і відділів 

райдержадміністрації,  нагороджень та заохочень – 133;         

- діяльність сільських рад та їх виконавчих комітетів  - 1; 

- діяльність суб‘єктів господарювання  - 1; 

- питань пожежної безпеки , надзвичайних ситуацій  - 8; 

- діяльності підприємств, організацій та установ району  -8; 

- інші   - 74.   

З нагоди відзначення  державних  і професійних свят, ювілейних дат  відділом  

підготовлено матеріали для нагородження 253 жителів району Почесними  

грамотами райдержадміністрації і районної ради. 

Оформлено 29 протоколів нарад під головуванням керівництва 

райдержадміністрації.   

Загальним відділом  здійснено перевірку та надано  методично-

консультативну допомогу з питань ведення діловодства і організації  контролю за 

виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня  управління фінансів 

райдержадміністрації,  сектору культури і туризму райдержадміністрації. 

Розпорядження, підписані головою райдержадміністрації, упорядковані за 

місяцями і зберігаються в загальному відділі ( протягом поточного року), а за три 

попередніх – в архівному підрозділі апарату райдержадміністрації. Копії 

розпоряджень належним чином завірялися та згідно з картками розсилки 

направлялися зацікавленим особам і виконавцям. 

Протягом звітного періоду  на контролі райдержадміністрації знаходилось 

1648 документів  органів влади вищого рівня (укази, розпорядження та доручення 

Президента України,  постанови Верховної Ради України, розпорядження та 

постанови КМУ, міністерств та відомств), 36 доручень голови облдержадміністрації 

та його заступників, 91 розпорядження голови  облдержадміністрації, 26 

розпоряджень та 6 доручень голови райдержадміністрації. 

На виконання документів, які перебували на контролі, до структурних 

підрозділів  облдержадміністрації, установ та організацій області структурними 

підрозділами райдержадміністрації та спеціалістами апарату райдержадміністрації 

протягом 2019 року підготовлено та надіслано 2325 інформацій. 

За 2019 рік до районної  державної  адміністрації  надійшло  517 звернень, 
що на 63 більше минулорічної кількості (454). За результатами розгляду 

позитивно вирішено 86 питань, дано роз‘яснення на 409, на контролі перебуває 22 

звернення. 

      В структурі звернень, що надійшли до районної державної адміністрації 

загалом домінують заяви. 

      В зверненнях громадянами порушено 522  питання, які стосувались: 

        - соціального захисту - 336 одиниць, що склали 64 % від загальної 

кількості, які здебільшого стосувались надання інформації про нарахування та 

перевірки розміру субсидії, соціальних допомог малозабезпечених верств населення 

та надання матеріальної допомоги на лікування та інші цілі; 

        - питань аграрної політики і земельних відносин 58 одиниць (11 %), які 

стосувались розрахунків за здані в оренду земельні та майнові паї, за 

сільськогосподарську продукцію, вирішення земельних конфліктів та інше; 

        - комунального господарства - 39 (7%), а саме щодо благоустрою 

територій, ремонту доріг, водопостачання та ін.; 



                                                                                                                                                                                      

        - охорони здоров‘я – 26 (4,9%) стосувались діяльності медичних закладів,  

надання допомоги в лікуванні, придбанні медичних препаратів;  

        - сім‘ї, дітей, гендерної рівності,фізичної культури і спорту – 18 (3,4%), а 

саме підвезення дітей до навчальних закладів, влаштування дітей в будинки 

сімейного типу, належного виконання батьківських обов‘язків і т.п.; 

        - освіти, наукової та науково – технічної діяльності -10, що склало 2 %, а 

саме щодо діяльності дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх 

навчальних закладів району ; 

        - транспорту і зв‘язку – 12 (2,3 %) щодо транспортного сполучення та 

роботи пасажирського транспорту; 

       - праці і заробітної плати – 2, що склало 0,4%; 

       - житлової політики – 5 (1%);      

       - екології та природних ресурсів – 3 (0,6%); 

       - культури, культурної спадщини та туризму – 1 (0,2%); 

      - забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація 

прав і свобод громадян – 2 (0,4%); 

       - інформаційної політики та діяльності засобів масової інформації – 2 

(0,4%); 

       - інші – 8 одиниць (1,4%).   

       Протягом 2019 року до Погребищенської районної державної 

адміністрації надійшло 13 колективних звернень. Питання, які в них порушувались, 

стосувались підвезення дітей до школи, діяльності закладів освіти, ремонту доріг, 

водопостачання, якості послуг електропостачання.      

       На електронну приймальню районної державної адміністрації надійшло 7 

звернень від громадян. 

       В 2019 році повторних звернень не було.   

   До райдержадміністрації за 2019 рік звернулось 669 громадян, в тому числі: 

       - учасники бойових дій та учасники війни – 4;  

       - члени багатодітних сімей – 4;  

       - інваліди, ветерани праці – 4; 

       - одинокі матері – 4; 

       - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 1. 

       На особистих прийомах керівництва районної державної адміністрації 

отримано 80  звернень, що становить 15 % від загальної кількості. 

        З Вінницької обласної державної адміністрації протягом 2019 року 

надійшло 259 звернень, або 50%, в минулому році їх було 230, або 50,6%.  

      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 2019 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. 

   За дорученням керівництва райдержадміністрації завідувачем сектору 

забезпечення доступу до публічної інформації та роботи зі зверненнями громадян  

загального відділу апарату райдержадміністрації проведено перевірки дотримання 

вимог чинного законодавства за зверненнями громадян виконавчими комітетами 



                                                                                                                                                                                      

Ширмівської, Сніжнянської, Старостинецької та Мончинської сільських рад району. 

За результатами перевірки відповідальним за цю ділянку роботи працівникам  

надано  методичну  та  практичну  допомогу  в  організації  діловодства  та  роботи  

зі  зверненнями громадян  і вказано на виправлення  виявлених недоліків. 

         Питання організації і стану роботи із зверненнями громадян 

систематично висвітлюється на офіційному веб – сайті райдержадміністрації. 

       Реєстрація звернень громадян ведеться в комп‘ютерній системі ―Лотус‖ - 

програма ―Звернення громадян‖.  

     Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному 

контролі райдержадміністрації. 

 

          За 2019 рік до районної державної адміністрації надійшов 41 запит на 

публічну інформацію, а в 2018 році їх було 38. З них від фізичних осіб – 25, від 

юридичних – 16. Органами влади вищого рівня надіслано райдержадміністрації за 

належністю 27 запитів.  Всі запити отримано електронною поштою.  

Запитувачами порушено 41 питання. Позитивно вирішено 12 запитів, надіслано 

належним розпорядникам інформації – 23, надано роз‘яснення на 6 запитів.     

     Відповіді запитувачам надано у встановлені Законом України «Про доступ до 

публічної інформації» терміни. 

 

Кошторисом на 2019 рік видатки з державного бюджету на утримання 

Погребищенської райдержадміністрації склали 13 млн. 858,7 тис. грн., в тому 

числі: 

на заробітну плату – 10 млн. 883,7 тис. грн., нарахування на заробітну плату 2 

млн. 384,4 тис. грн.; 

на енергоносії — 437 тис. грн., в тому числі: природнього газу 302,5 тис. грн., 

водопостачання – 5,2 тис. грн., електроенергія – 129,3 тис. грн.; 

на відрядження 6 тис. грн,; 

на канцтовари та матеріали -36,8 тис. грн. 

оплата послуг (крім комунальних) – 40,8 тис. грн. 

       Кошти, які передбачені кошторисом на 2019 рік використано в повному 

обсязі. 

       Кошторисом на 2020 рік видатки з державного бюджету на утримання 

Погребищенської райдержадміністрації  склали 7 млн. 949,5 тис. грн., в тому 

числі: 

на заробітну плату–6 млн. 076,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату — 1 

млн. 336,9 тис. грн., на енергоносії  — 478,1 тис. грн., в тому числі: природній 

газ – 302,5 тис.грн., водопостачання – 7,4 тис. грн. електроенергія – 168,2 тис. 

грн. 

на відрядження 4 тис. грн., на канцтовари та матеріали — 18,8 тис. грн.; 

оплата послуг (крім комунальних) – 34,1 тис. грн. 

 

         Структура  районної державної адміністрації складається з апарату та 

13 самостійних структурних підрозділів, в яких загальна чисельність складає 

106 штатних посад.   

         Чисельність апарату становить 30 штатних посад, до його складу входять 

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 становить 76 штатних посад:   

- управління агропромислового розвитку - 7 штатних посад ; 

- управління фінансів - 11 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.  

 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2029 

року „ 293 „Про внесення до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 

2012 року №606‖, розпорядження голови Вінницької обласної державної 

адміністрації від 20 листопада 2019 року №902 „Деякі питання встановлення 

граничної чисельності працівників райдержадміністрації‖ прийнято 

розпорядження голови Погребищенської районної державної адміністрації від 25 

листопада 2019 року №291 „Про структуру Погребищенської районної державної 

адміністрації‖, яким скорочено граничну чисельність апарату на 53%, 

структурних підрозділів райдержадміністрації на 24%.  

Підсумовуючи, хотів би зазначити, що районна державна адміністрація  тісно 

співпрацювала з районними та обласними друкованими засобами масовими 

інформації щодо висвітлення діяльності органів влади та актуальних питань  

соціально-економічного розвитку району. Ефективно застосовувався принцип 

оперативності та змістовності інформування населення через веб-сайт 

райдержадміністрації. В 2019 році на сайті  було розміщено 350 новинних матеріалів 

в рубриці «Головна. Новини» та понад 800 в інших рубриках сайту.   

 Інформація про резонансно – важливі події, що відбулись  в районі впродовж 

2019 року надсилались для оприлюднення на офіційному сайті  

облдержадміністрації. 

 



                                                                                                                                                                                      

Звітний рік був непростим, але, водночас, і продуктивно напружений. Це дало 

можливість конкретно планувати та послідовно виконувати поставлені завдання. 

Важлива й сама атмосфера, в якій ми працювали у звітному періоді. Були суперечки, 

полеміка, але ми незмінно виходили на необхідні для жителів району конструктивні 

рішення. Переконаний, що такий підхід вдається зберегти і надалі. 

Дякую всім за повсякденну працю, за внесок у розвиток Погребищенського 

району і добробут його мешканців. Дякую усім, хто конкретними справами 

розбудовує наш край. 

Запрошую усі політичні сили, громадськість активно включитися в нашу 

спільну роботу. Ми готові розглядати кожну конструктивну пропозицію і відповідно 

корегувати наші дії. Нам немає чого ділити, окрім відповідальності перед нашими 

земляками. 

 

Дякую за увагу. 


