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Публічний звіт голови Погребищенської районної державної
адміністрації Івана Вінника про підсумки діяльності
райдержадміністрації за 2017 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 2017 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.
Структура районної державної адміністрації складається з апарату та 13
самостійних структурних підрозділів, в яких загальна чисельність складає 107
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.
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Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 лютого 2017 року № 65
„Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
25.05.2016 року № 122” було внесено зміни в структуру апарату
райдержадміністрації, виведено з штатного розпису посаду завідувача
господарством відділу фінансово – господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації та введено посаду головного спеціаліста з режимно –
секретної роботи апарату райдержадміністрації з метою приведення структури
апарату райдержадміністрації до вимог чинного законодавства.
Чисельність структурних підрозділів становить 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.
Протягом 2017 року відбулися зміни в структурних підрозділах
райдержадміністрації. Розпорядженням голови райдержадміністрацій від 06
березня
2017
року
№
81
„Про
структуру
Погребищенської
райдержадміністрації” було ліквідовано сектор сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації (штатна чисельність якого становила 2 одиниці) з метою
приведення структури райдержадміністрації до аналогічної структури
Вінницької обласної державної адміністрації. Також було збільшено на 1
одиницю штатну чисельність управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації і на 1 одиницю – відділ освіти
райдержадміністрації
Кошторисом на 2017 рік видатки з державного бюджету на утримання
Погребищенської райдержадміністрації склали 9 млн. 780,6 тис. грн., в тому
числі:
- на заробітну плату – 7 млн. 394,2 тис. грн., нарахування на заробітну
плату 1 млн. 615,1 тис. грн.;
- на енергоносії — 312,5 тис. грн., в тому числі: природнього газу 214 тис.
грн.;
- водопостачання – 2,8 тис. грн., електроенергія – 95,7 тис. грн.;
- на відрядження 3,6 тис. грн.;
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- на канцтовари та матеріали -220,8 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 134,7 тис. грн.
Кошти, які передбачені кошторисом на 2017 рік використано в повному
обсязі.
Кошторисом на 2018 рік видатки з державного бюджету на утримання
Погребищенської райдержадміністрації склали 13 млн. 277 тис. грн., в тому
числі:
- на заробітну плату–10 млн. 530,6 тис. грн.;
- -нарахування на заробітну плату —2 млн. 316,8 тис. грн.;
- на енергоносії — 373,2 тис. грн., в тому числі: природній газ – 256,6 тис.
грн., водопостачання – 4,8 тис. грн. електроенергія – 111,8 тис. грн.;
- на відрядження 4 тис. грн.;
- на канцтовари та матеріали — 16 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 36,1 тис. грн.
Збільшення кошторисних призначень по заробітній платі на 2018 рік
відбулося за рахунок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 25
січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати
працівників державних органів, суддів, органів та установ системи правосуддя
у 2018 році».
Збільшення кошторисних призначень по енергоносіях відбулось за рахунок
збільшення ціни на природний газ та електроенергію.
Основні напрями роботи райдержадміністрації у 2017 році ґрунтувалися на
принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром
Порошенком, їх практичної реалізації на місцях, виконання заходів Стратегії
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, Програми
економічного і соціального розвитку району на 2017 рік та були спрямовані на
всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних
запитів.
З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на
отримання інформації та свободу слова у 2017 році комунікація із громадськістю
та органами місцевого самоврядування здійснювалася через офіційний сайт
райдержадміністрації, районну газету «Колос».
На 2018 рік затверджено план консультацій з громадськістю, яким
передбаченно громадське обговорення 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 2017 року
проведено 63 наради.
За звітний період відбулося 4 засідання колегії райдержадміністрації, на
яких розглянуто 24 питання щодо соціально-економічного розвитку району.
Протягом звітного періоду на контролі райдержадміністрації знаходилось
1706 документів органів влади вищого рівня, 7 депутатських запитів, 27
доручень голови облдержадміністрації та його заступників, 99 розпоряджень
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голови
облдержадміністрації, 16 розпоряджень та 2 доручення голови
райдержадміністрації.
На виконання документів, які перебували на контролі, до структурних
підрозділів облдержадміністрації, установ та організацій області структурними
підрозділами та спеціалістами апарату райдержадміністрації протягом 2017 року
підготовлено та надіслано 2617 інформацій.
В минулому році до райдержадміністрації надійшло 432 запити, з них 18
колективних та 59 інформаційних. Питання, які найчастіше порушували
громадяни у своїх зверненнях, здебільшого стосувались соціального захисту та
земельних питань.
Протягом 2017 року в апараті та структурних підрозділах
Погребищенської
райдержадміністрації підвищили кваліфікацію за
професійною програмою 10 державних службовців, 2 державних службовці
взяли участь у тематичному семінарі, який проводив Одеський регіональний
інститут державного управління НАДУ при Президентові України.
На 2018 рік заплановано підвищення кваліфікації 8 державних службовців
апарату та структурних підрозділів Погребищенської райдержадміністрації за
професійною програмою в Центрі підвищення кваліфікації.
В 2017 році районною державною адміністрацією розроблено та подано на
затвердження сесією районної ради 10 програм, що стосуються життєдіяльності
району. До 20 програм, прийнятих раніше, внесено зміни та доповнення. По 10
програмах було подано звіти про хід їх виконання.
Фінансування заходів програм стало можливим завдяки забезпеченню
виконання за власними доходами усіх бюджетів району.
Зведений бюджет району за 2017 рік виконано на 127,4%, додатково
надійшло 21,9 млн. грн., левову частку яких спрямували на необхідні
першочергові заходи. За підсумками року забезпечено виконання за власними
доходами усіх бюджетів району.
Збільшено доходи місцевих бюджетів від суб’єктів малого підприємництва
– на 17,6% .
По спеціальному фонду фактично надійшло доходів 4633,1 тис. грн. при
річних планових призначеннях 1929,9 тис. грн., що становить 240,1 %.
Зокрема, екологічного податку надійшло 48,9 тис. грн., грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища надійшло 34,0 тис. грн., по власних надходженнях
надійшло 4146,9 грн. та по цільових фондах 3,3 тис. грн., надійшли кошти від
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
у сумі 75,0 тис. грн., від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту 32,8 тис. грн..,надійшли кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
комунальній власності у сумі 292,2 тис. грн..
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Крім власних надходжень податків та зборів до бюджету району у 2017
році одержано базову дотацію з державного бюджету в сумі 7621,3 тис. грн., що
становить 100 % до виділених призначень, та 7333,2 тис. грн. (100 %)
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я, які відповідно до бюджету були використані в районному
бюджеті.
За 2017 рік з місцевих бюджетів району по загальному фонду використано
278421,2 тис. грн., що становить 90,5% плану на цей період (план – 307518,3 тис.
грн., касові – 278421,2 тис. грн.).
Із загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і використано –
236229,0 тис. грн., або 84,8 % всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників
бюджетних установ з нарахуваннями – 131735,7 тис. грн., на медикаменти та
перев’язувальні матеріали – 999,1 тис. грн.., на продукти харчування – 2552,5
тис. грн., соціальні виплати населенню – 89965,3 тис. грн., на оплату
енергоносіїв – 10976,4 тис. грн.. Дотації і субвенції між бюджетами – 21364,2
тис. грн., інші видатки (придбання предметів, матеріалів, обладнання та
інвентаря, оплата послуг і робіт) – 20828,0 тис. грн..
На утримання установ та закладів використано:
- освіти 86465,7 тис. грн., що становить 83,2 % призначень на відповідний
період;
- охорони здоров’я – 33681,0 тис. грн. (96,5%);
- соціального захисту та соціального забезпечення – 92413,4 тис. грн.
(96,5%);
- культури і мистецтва – 10450,6 тис. грн. (86,6 %);
- житлово-комунальне господарство – 3162,6 тис. грн. (77,7%);
- транспорт, дорожнє господарство, зв'язок , телекомунікації та інформатика
– 7574,8 тис. грн. (80,7%);
- сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство - 173,8
тис. грн. (92,5 %);
- фізичної культури і спорту – 890,8 тис. грн. (98,0%);
- органи місцевого самоврядування – 20616,1 тис. грн. (94,2%).
Інші видатки – 22992,4 тис. грн..
Касові видатки спеціального фонду за 2017 рік становлять 28189,3 тис. грн., в
тому числі по галузі «Освіта» - 4098,5 тис. грн., «Охорона здоров’я» – 1860,7 тис.
грн., «Органи місцевого самоврядування» - 835,8 тис. грн., «Соціальний захист
та соціальне забезпечення» - 625,3 тис. грн., «Культура та мистецтво» - 1294,9
тис. грн., «Житлово-комунальне господарство» - 2772,6 тис. грн., «Утримання та
розвиток інфраструктури доріг» - 1819,6 тис. грн., «Будівництво» - 8208,4 тис.
грн., субвенції до інших бюджетів - 5714,2 тис. грн. та інші видатки – 959,3 тис.
грн.
Станом на звітну дату кредиторська заборгованість по виплаті заробітної
плати з нарахуваннями та оплати за спожиті енергоносії відсутня.
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У 2018 році з місцевих бюджетів району на утримання установ та закладів
освіти планується спрямувати 91582,8 тис. грн.., що на 1,8 % менше за плановий
показник 2017 року;
охорони здоров’я – 34294,2 тис. грн. (більше на 13,3%);
соціального захисту та соціального забезпечення – 147636,5 тис. грн. (більше
на 86,7 %);
культури і мистецтва – 9896,8 тис. грн. (більше на 8,5 %);
житлово-комунальне господарство – 3815 тис. грн. (більше на 54,1%);
утримання та розвиток автомобільних доріг – 5518,8 тис. грн. (більше на 16,%);
фізичної культури і спорту – 771,6 тис. грн. (більше на 10,9 %);
органи місцевого самоврядування – 24322,4 тис. грн. (більше на 22,9%);
міжбюджетні трансферти – 16383,9 тис. грн.(більше на 26,8 %);
інші видатки – 743,6 тис. грн.
По завершенню виробничого року в сільському господарстві маємо
непогані показники господарювання сільськогосподарських підприємств.
Протягом п’яти останніх років в районі збільшилось виробництво
зернових та зернобобових культур. В порівнянні з 2010 роком на 108 тис. т.
більше.
Збільшився валовий збір кукурудзи відповідно до 2010 року на 106 тис. т.
Суттєво збільшились посіви та виробництво зернобобових культур,
зокрема, сої та гороху. Виробництво сої в порівнянні з 2010 роком збільшився
на 104 тис. т.
Виробництво цукрових буряків, в порівнянні з 2010 роком збільшили на
99,4 тис. т.
Згідно даних, поданих до оперативної звітності в управління
агропромислового
розвитку,
звітуючими
сільськогосподарськими
підприємствами, використовується 15465 земельних паїв, площа орендованих
земель становить – 43 тис. 458 га. Середній розмір земельного паю – 2,90 га.
Нарахування орендної плати за землю здійснюється згідно Указу Президента
України від 19.08.2008 р №725/2008. «Про невідкладні заходи щодо захисту
власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)». Згідно вимог даного
Указу розмір орендної плати повинен становити не менше ніж 3% від
нормативної грошової оцінки орендованих земель та 1,5% вартості орендованого
майна.
Нарахування орендної плати за землю в 2017 році здійснюється з
розрахунку - 9,2 % від вартості орендованих земель, і становить 132 млн.
359,1 тис. грн.
Станом на 1.01.2018 року поголів’я ВРХ по всіх категоріях господарств
району складає 8130 голів, в тому числі корів – 5020 голів, поголів’я свиней по
всіх категоріях господарств становить 6536 голів.
Виробництво (валу) молока – 82138 ц, що більше на 2008 ц до минулого
року. Надій на корову по сільськогосподарських підприємствах за 12 місяців
2017 року склав 5472 кг , що більше на 235 кг до минулого року.
Виробництво (вирощування) м’яса худоби становить 7051 ц., що менше на
324 ц до минулого року.
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Середньомісячна зарплата за 2017 рік одного працівника по звітуючих
сількогосподарських підприємствах склала 5283 грн., що на 2868 грн. більше
аналогічного періоду минулого року.
Відповідно до аналітичних матеріалів район займає лідируючі позиції в
області за рівнем орендної плати, за використання земельних часток паїв.
Щодо виробничої галузі в районі, то на сьогодні на території району
функціонує 9 підприємств.
Промислова галузь найбільше на сьогодні потребує залучення
інвестиційних коштів. Райдержадміністрацією запропоновано для залучення
інвесторів слідуючі виробничі підприємства, які припинили свою діяльність
продовж десяти останніх років:
- виробничий підрозділ «Погребищенське кар’єроуправління» ПАТ «Українська
залізниця» м. Погребище, вул Привокзальна,1;
- приміщення «Ощадного банку» м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, 112;
- колишній консервний завод» с. Гопчиця;
- «Погребищенський хлібзавод» м. Погребище.вул. Привокзальна.49;
- ТОВ «Погребищенський маслосирзавод».
Вільні земельні ділянки промислового призначення і надрокористування:
1. Земельна ділянка №1 біля автомобільної заправки при в’їзді в
м. Погребище, орієнтовною площею 0,5 га. Ділянка прямокутної форми.
Пропоноване цільове використання: будівництво об'єкту гуртової торгівлі.
2. Земельна ділянка №2 по вул. Івана Богуна (колишній цегельний завод),
орієнтовною площею 3,5 га. Ділянка прямокутної форми. Пропоноване цільове
використання: завод з виробництва будівельних матеріалів або інші переробні
підприємства.
3. Земельна ділянка №3 по вул. Коцюбинського (колишній завод
залізобетонних виробів), орієнтовною площею 6,5 га. Ділянка прямокутної
форми. Пропоноване цільове використання: будівництво об'єкту промислового
призначення, завод з виробництва будівельних матеріалів або інші переробні
підприємства.
Проте вирішення питань щодо відновлення промислового виробництва чи
капіталовкладень у запропоновані нами виробничі площі потребують вирішення
на загальнодержавному рівні.
З метою презентації вільних земельних ділянок для залучення інвесторів у
промислову галузь, відбувся робочий візит директора Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
Володимира Мережка. В результаті чого напрацьовані пропозиції інвестиційного
потенціалу району, які будуть презентуватися на теренах області та за її межами.
Малий та середній бізнес в районі робить вагомий внесок у збільшення
податкових надходжень. За минулий рік до місцевого бюджету від суб’єктів
малого підприємництва надійшло 42 млн. грн., що більше на 17,6 % порівняно з
2016 роком. На території району здійснюють свою діяльність 694 фізичних
особи та 420 юридичних. По відношенню до показників станом на 1 січня
2017 року спостерігається збільшення кількості суб’єктів господарювання в
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районі на 43 особи, з яких юридичних осіб - на 26 одиниць, фізичних осіб - на
17.
На території району проводять свою роботу 239 об’єктів роздрібної
торгівлі та 59 - побутового обслуговування, 12 - закладів громадського
харчування. Проте, в місті торгівля представлена лише магазинами, які
спеціалізуються на продажі товарів продовольчої та непродовольчої групи. Тому
надалі райдержадміністрацією буде рекомендовано міській раді розглянути
питання щодо відкриття на території міста об’єктів торгівлі, які входять до
мережевих супермаркетів.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги по Погребищенському району перебуває 9153 особи, яким
нараховано пільг на суму 3840,4 тис. грн., профінансовано повністю. Видано
направлення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами та технічними
засобами реабілітації 204 інвалідам.
Виплачено одноразової допомоги 27 інвалідам та непрацюючим
малозабезпеченим особам на суму 17,7 тис. грн..
Виплачено компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку 18
інвалідам війни на суму 7,3 тис. грн.
Забезпечено санаторно-курортними путівками 26 осіб.
Здійснено виплату грошової компенсації на бензин, ремонт та
техобслуговування автомобілів та транспортне обслуговування автомобілів 64
інвалідам на суму 22,3 тис. грн.
Виплачено грошової допомоги 126 жителям району з депутатського фонду
та згідно рішень сесії районної ради на суму 354,7 тис. грн.
Проведено виплату у 2017 році разової грошової допомоги 1234 ветеранам
війни до 5 травня на суму 1079,9 тис. грн.
Управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2017 року
проведено виплати 69 особам, з числа постраждалих та ліквідаторів аварії
Чорнобильської катастрофи на суму 227,6 тис. грн.
Протягом 2017 року нараховано та профінансовано допомог 2622
одержувачам на суму 55 630, 2 тис. грн.
У 2017 році призначено субсидій 10 350 домогосподарствам, на суму 87
590,2 тис. грн., профінансовано 24 660,0 тис. грн.
Проведено грошову виплату зекономлених житлових субсидій 3673
домогосподарствам на суму 2 млн. 449 тис. 200 грн.
В районі створена та функціонує комісія з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З початку року
проведено 8 засідань вищезгаданої комісії, на яких заслухали звіти 3 керівників
підприємств - боржників та 17 фізичних осіб підприємців.
Станом на 01.01.18 р. в районі повідомно зареєстровано та
перереєстровано 101 колективний договір.
Під постійним контролем у районної влади знаходиться питання
забезпечення учасників АТО земельними ділянками.
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За участі сільських рад сформовані переліки земельних ділянок різних
форм власності, які можна передати у власність військовослужбовців –
учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців,
загиблих у ході її проведення. Починаючи з 2015 року надійшло 352 заяви від
учасників АТО про виділення їм земельних ділянок. За результатами розгляду
заяв надано 319 дозволів на розроблення землевпорядної документації. Згідно
наказів Держгеокадастру у районі передано у власність учасників АТО 229
земельних ділянок загальною площею 444 га.
Порівняно з 2016 роком чисельність зареєстрованих безробітних серед
економічно активного населення зменшилась на 78 осіб - з 1977 до 1899, всього
отримали соціальні послуги у центрі зайнятості 2025 осіб. Найбільша кількість
громадян скористались послугами служби зайнятості з м. Погребище та з
Гопчицької, Черемошненської, Морозівської, Дзюньківської,
Педосівської,
Павлівської, Андрушівської сільських територіальних громад.
За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 756 осіб, 679 з них мали
статус безробітного, в тому числі 24 особи працевлаштовано з компенсацією
роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску, 2 особи отримали допомогу по
безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю. Рівень
працевлаштування в цілому по району становив 37,3% (у 2016 році-36,0%).
Протягом січня - грудня 2017 року 115 роботодавців району заявили 755
вакансій
(на 4 більше до відповідного періоду минулого року ) з них 696
укомплектовано за направленням служби зайнятості. Рівень укомплектування
вакансій склав 92,2 % (93,2%у 2016р.)
На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації - 14 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, і 75 дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування. Із яких 56 – перебувають на первинному обліку: 13
дітей-сиріт і 43 дитини, позбавлених батьківського піклування. 40 дітей
виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників, 14 - в прийомних сім’ях та
дитячих будинках сімейного типу, 2 - в державних закладах освіти. На обліку з
усиновлення перебуває 16 дітей. Здійснюється контроль за станом утримання 8
усиновлених дітей в сім’ях, які проживають на території району.
Служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з керівниками органів
опіки та піклування міської та сільських рад систематично здійснюють контроль
за умовами проживання та станом виховання дітей в
сім‘ях опікунів/
піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім‘ях,
які перебувають у складних життєвих обставинах. На кожну дитину складено
індивідуальний план
соціального захисту, який
затверджується та
переглядається на засіданні районної комісії з питань захисту прав дитини.
У 2017 році посиротіли і поставлені на облік 9 дітей; з них 6 – влаштовані
в сім’ї опікунів/піклувальників, 2 – в дитячий будинок сімейного типу, 1 дитину
усиновлено громадянами України.
На території району функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується
11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4 особи з
числа дітей пільгової категорії, і 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких
виховується 12 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сім’ї перебувають

10

під соціальним супроводженням районного центру соціальних служб для сім‘ї,
дітей та молоді. Службою у справах дітей райдержадміністрації розроблено
графік відвідування прийомних сімей, здійснення контролю за станом утримання
та виховання дітей в цих сім’ях.
В 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам в м. Погребище придбано житло для дитячого будинку сімейного
типу на суму 1,6 млн. грн. та соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа в сумі 575,9 тис. грн.
Житлові будинки передано на баланс міської ради. Проходить
облаштування сімей з дітьми у затишних оселях.
У звітному році оздоровлено 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 7 дітей охоплено санаторно – курортним лікуванням.
Спільно із структурами, дотичними до захисту прав дитини, проведено 82
профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Канікули» , «Сім`я», «Урок», в
ході яких обстежено 246 сімей. 7 дітей із неблагополучних сімей перебували на
тимчасовому утриманні в державних закладах; 11 дітей направлено на
оздоровлення в заклади санаторного типу. 22 батьків попереджено про
відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків. Надано 28
дозволів на відрахування дітей із навчальних закладів у зв’язку із зміною місця
проживання батьків, зміною місця навчання дітей. Перевірено право - виховну
роботу у 25 загально - освітніх навчальних закладах. На проведення
профілактичних заходів використано 20,0 тис. грн., передбачених на реалізацію
Єдиної комплексної оборонно - правоохоронної програми Погребищенського
району на 2016-2020 роки.
Службою у справах дітей райдержадміністрації складено житловий реєстр
та ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яке належить їм на праві власності та праві
користування, збереження його у придатному для проживання стані.
Проведено 19 перевірок установ та організацій усіх форм власності щодо
застосування та дотримання вимог чинного законодавства стосовно праці
неповнолітніх.
З метою захисту прав та інтересів дітей спеціалісти служби у справах дітей
взяли участь у 25 судових засіданнях.
В 2017 році проведено 13 засідань районної комісії з питань захисту прав
дитини, на яких розглянуто 108 питань. По кожному із питань прийнято рішення
для забезпечення реалізації права дитини на життя, охорону здоров'я,
освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
Удосконалюється робота Центру надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації. Протягом 2017 року через
центр
надання
адміністративних послуг та його територіальним підрозділом надано 24899
адміністративних послуг, відповідно в 2016 році за даний період надано 19465
послуги. в т.ч.:
- 4516 послуги відділу у Погребищенському районі Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області;

11

- 24 послуги
управління
праці та соціального захисту
райдержадміністрації;
- 190 послуги сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації,
- 2545 послуг сектору реєстраційних дій райдержадміністрації (в т. ч. 1895державна реєстрація речових прав та їх обтяжень;
650 - реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців );
17613- послуг підрозділу ЦНАП при управлінні праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації;
11 - послуг державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи (громадської організації).
За консультаціями до адміністраторів центру надання адміністративних
послуг та його територіального підрозділу протягом 2017 року звернулись
більше 30000 громадян.
Сектором містобудування та архітектури за 2017 рік було видано 8
будівельних паспортів, 7 паспортів прив'язки тимчасових споруд, 17
містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та 142 висновки
про наявні сервітути та обмеження щодо використання земельних ділянок,
надано консультацій та роз'яснень більше 180 громадянам.
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.
У звітному періоді укладено договори з розробниками на створення
цифрової картографічної основи для розроблення генеральних планів с.Гопчиця
та с.Морозівка. Проводились роботи по внесенню змін до генерального плану
м.Погребище та розробляється історико-архітектурний опорний план з
визначення меж і режимів використання історичних ареалів. Розроблені та
затверджені, детальний план території окремої земельної ділянки для
розміщення об'єктів енергогенеруючих підприємств площею 25,0 га в м.
Погребище, та детальний план території для будівництва елеватора на території
Старостинецької сільської ради.
Суми фінансування складають більше 500 тис. грн.
Залишається пріоритетним для влади району розвиток медичної галузі.
Медичну допомогу населенню надають два заклади: Погребищенська
центральна районна лікарня на 115 ліжок, функціонує 5 стаціонарних відділень
та районний медичний центр первинної медико – санітарної допомоги, до якого
входять 10 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 27
фельдшерських пунктів.
За рік в стаціонарі центральної районної лікарні пролікувалось 5 415
хворих.
За цей період проведено 1 180 оперативних втручань, хірургічна активність
склала 64,31 %, на протязі року відсутня післяопераційна смертність.
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Лікарня акредитована, та має всі можливості для надання якісної медичної
допомоги. Крім того, Погребищенська ЦРЛ ліцензована на медичну практику та
господарську діяльність з обігу наркотичних засобів та прекурсорів.
Фінансування центральної районної лікарні на 2017 рік склало 24 176,3 тис.
грн.: на оплату праці - 21 073,6 тис.грн. оплата теплопостачання - 1 479,8 тис
грн., оплата за енергоносії - 450,0 тис грн., на медикаменти та перев'язувальні
матеріали - 347,4 тис грн.. продукти харчування - 145 тис. грн. та інше.
За цей період придбане медичне обладнання:
- відеогастродуоденоскоп - вартість 185 тис. грн.;
- 2 теплолічильники з монтажем - 65 тис. грн.;
- 4 сушильні шафи - 39,6 тис. грн.;
Придбано дообладнання:
- до лапароскопічної стійки - 91,3 тис. грн.;
- коагулятор «Ліка хірург» - 145,94 тис. грн.;
Придбано обладнання для призовної комісії - 42,0 тис грн.;
Придбання медикаментів для профіл. грипу - 24,8 тис. грн.;
Облаштована киснева станція згідно припису та її підключення - 11,24 тис.
грн.;
Придбано ліжка для хворих: 39 для дорослих, 3 дитячих - 491,36 тис. грн.;
Переобладнано та проведено ремонт дитячого відділення під інфекційне
відділення - 465,0 тис грн.;
Розпочато і ведуться на даний час роботи з реконструкції очисних споруд
та каналізації - 1 995,1 тис грн.;
Фінансування проводилось як з державного бюджету 8340,0 тис. грн. у
вигляді медичної субвенції, так і місцевих бюджетів 4682,2 тис. грн.. На
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 598,1 тис.
грн., енергоносії – 456,6 тис. грн. В 2017 році центр первинної медико-санітарної
допомоги отримав ліцензію з обігу наркотичних засобів. На придбання
наркотичних засобів для амбулаторного лікування онкохворих та хворих з
вираженим болевим синдромом використано 143,7 тис. грн. На придбання
медикаментів та виробів медичного призначенням особам з інвалідністю
дорослим та дітям використано 110,3 тис. грн..
Матеріально – технічне забезпечення проводилось за кошти державного та
місцевих бюджетів. Придбано 4 холодильники, автомобіль «Нива» для
медичного обслуговування населення. Всі амбулаторії обладнані комп’ютерною
орг. технікою та Інтернет зв’язком; отримано 10 портативних ЕКГ апаратів з
можливістю
передачі інформації через мобільний зв'язок та отримання
дистанційних рекомендацій вузьких спеціалістів.
Реалізацію державної політики в галузі культури Погребищенського району
здійснюють 100 закладів. З них: 53 клубних заклади, 43 бібліотечних, дитяча
музична школа та 3 музеї. Культурологічне обслуговування жителів
Погребищенського району здійснюють 145 працівників.
Культурна спадщина району складає: 79 пам’яток історії місцевого
значення; 14 пам’яток архітектури, з них 5 національного значення; 70
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археологічних; 2 монументального мистецтва. На ремонт пам’ятників
використано коштів у сумі 185,3 тис. грн. що на 8,3 тис. грн. більше минулого
року
Протягом 2017 року частково відремонтовано
19 закладів культури.
Загальна сума витрачена на проведення ремонтів – 3,2 млн. грн. що на 2,1 млн.
грн. більше минулого року.
Зміцнилась і матеріально-технічна база закладів культури. Загальна сума
придбання складає 537,5 тис. грн. що на 69,3 тис. грн. більше минулого року.
При кожній територіальній громаді працюють постійно діючі колективи
художньої самодіяльності, 15 з яких носять звання «Народний».
Протягом року колективи району прийняли участь:
- дитяча музична школа в Олімпіаді музично-теоретичних дисциплін
«Подільська весна» (м.Вінниця) та в номінації змішані ансамблі народних
інструментів «Подільська весна» (м.Вінниця);
- народний аматорський фольклорний гурт «Надросяни» районного будинку
культури у обласному фестивалі народної творчості «Різдвяне диво» та Х
обласному фестивалі народної творчості «Скарби Поділля»;
чоловічий вокальний квартет приймав участь в обласному мистецькому
проекті «Ми славу козацьку несем у віки» з нагоди Дня українського козацтва;
- з 31 липня по 5 серпня 2017 року в с.Гопчиця Погребищенського району
проходив обласний пленер художників, в якому брали участь відомі митці
Вінниччини;
- 01-02-квітня 2017 року Дитяча музична школа прийняла участь у
Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Музичний олімп» (м.
Вінниця, пед. Університет), де зайняли 2 других і 1 третє місце.
У 2017 році райдержадміністрацією забезпечено виконання основних
завдань державної політики в галузі освіти.
У 2016-2017 навчальному році функціонувало 27 загальноосвітніх шкіл, в
яких навчалося 2517 учнів. В двох школах району призупинено навчально –
виховний процес в зв’язку з відсутністю учнівського контингенту.
Середня наповнюваність шкіл у 2017 році становила 95,5 учнів, класів
12,3 учня, співвідношення кількості учнів на одного вчителя 5,6/1 (це є один із
найнижчих показників в області), що сприяє значному підвищенню вартості
навчання одного учня. Середня вартість навчання одного учня у 2017 р.
становила 27 028 тис. грн.
В минулому році здійснювався підвіз 449 учнів та 39 вчителів. Підвозили
учнів із 33 населених пунктів 7 шкільних автобусів та 8 найманиx до 11 шкіл
району. На підвезення учнів використано 1млн. 203 тис. 532 грн.
В школах створені умови для стовідсоткового харчування учнів. Учні 1 –
4 класів та пільгових категорій забезпечені безкоштовним харчуванням, учні 5 –
11 класів харчуються за кошти батьків. Учні 1-4 класів 100% охоплені
харчуванням, 5-9 – 97%, 10-11- 75%. Вартість обіду складала 6,4 грн. на одного
учня початкової школи та пільгових категорій в день.
На організацію харчування у 2017 році було виділено 1 млн. 461 тис. 400
грн.
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У навчальних закладах району створюються умови для навчання дітей з
особливими потребами. Базовими школами для впровадження інклюзивного
навчання визначено Погребищенську ЗОШ №1 І – ІІІ ст. та Погребищенську
ЗОШ № 2 І – ІІІ ст., які на даний час забезпечені посадами практичного
психолога та соціального педагога. При відділі освіти працює логопедичний
пункт. Інклюзивною освітою в 2016-2017 н.р. в загальноосвітніх навчальних
закладах охоплено 5 учнів. Також для інклюзивного навчання учнів було
придбано комп'ютери та набори для інклюзії за рахунок районного бюджету у
сумі 399 44 тис. грн.
Реалізується 4 проекти 14 обласного конкурсу
проектів розвитку
територіальних громад. Переможцями у 2017 році стали:
Новофастівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, проект під назвою «Тепло в дитячі
долоньки. Створення умов навчання шляхом заміни вікон на сучасні
енергозберігаючі в Новофастівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Погребищенського
району Вінницької області». Загальний бюджет проекту: 120 тис. грн.
Павлівська ЗОШ І-ІІ ступенів, проект під назвою: «Школа дивиться
вікнами в світ» - встановлення енергозберігаючих вікон у Павлівській ЗОШ І-ІІ
ступенів. Загальний бюджет проекту: 150 тис. грн.
Розкопанська ЗОШ І-ІІ ступенів, проект під назвою: «Бережемо тепло –
збережемо здоров’я учнів» - встановлення енергозберігаючих вікон у
Розкопанській ЗОШ І-ІІ ступенів. Загальний бюджет проекту: 200 тис. грн.
Дзюньківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради
Вінницької області», проект під назвою: «Діти наше майбутнє. Створення
належних умов для навчання дітей (Заміна вікон та дверей на сучасні
енергозберігаючі)». Загальний бюджет проекту: 120 тис. грн.
У комунальному закладі «Погребищенська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ
ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» здійснено
термомодернізацію стін (утеплення), проведено капітальний ремонт актової зали
та спортивної зали.
Також для якісного навчання дітей у комунальному закладі
«Погребищенська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Погребищенської
районної ради Вінницької області» й «Погребищенська загальноосвітня школа
№2 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» були
обладнані кабінети фізики й математики та придбані інтерактивні технології
(дошки, проектори) у сумі 319 400 тис. грн. за рахунок обласного бюджету.
За кошти державного бюджету закуплено 50 комплектів шкільних меблів
на суму 721 592 тис. грн., 15 меблевих стінок для шкільних кабінетів на суму
101 775 тис. грн. та 2 телевізори на суму 49 000 тис. грн.
З районного бюджету були виділені кошти для навчальних закладів, які
були спрямовані: на придбання 50-ти вогнегасників для усіх діючих шкіл
Погребищенського району на суму 19 950 тис. грн., для кабінетів з трудового
навчання були придбані швейні машинки для «Погребищенської
загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів» та «Погребищенської
загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів» на суму 53 508 тис. грн. Важливим та
винятковим придбанням для «Погребищенської загальноосвітньої школи №2 І-
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ІІІ ступенів» є екологічний тренажер для оснащення серцево-легеневої
реанімації на суму 18 508 тис. грн.
Для Погребищенської ЗОШ №2 з районного бюджету було виділено
30000 тис. грн. на придбання 2-х водогрійних котлів для кухні.
Завершується будівництво котельні Гопчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів із
встановленням твердопаливних котлів, освоєно кошти в сумі 707 тис. грн.
У навчальних закладах району проведено поточні ремонти та замінено 99
вікон на енергозберігаючі та 1 вхідні двері. Замінено котел в Саражинецькій
ЗОШ І-ІІ ст. загальною вартістю 155 тис. 300 грн.
Також за рахунок місцевого бюджету були закуплені 11 тренажерів для
Дитячої юнацької спортивної школи на суму 99 900 тис. грн.
З метою
створення належних умов для виявлення й підтримки
обдарованої молоді, розвитку її інтересів з 9 листопада по 24 грудня 2017 року
проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики,
астрономії, хімії, біології, екології, географії, іноземних мов (англійської,
німецької), української мови і літератури, економіки, правознавства, історії,
інформатики. Учасниками ІІ етапу олімпіад були переможці шкільних олімпіад.
У 14 олімпіадах взяли участь 370 учні 6-11 класів (15 % від загальної кількості
учнів 6 – 11 класів).
Команда учнів загальноосвітніх навчальних закладів району ( 36 чол.)
взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 16 –
ти навчальних предметів: іноземної мови (англійської, німецької), астрономії,
біології, географії, екології, основ економіки, інформатики, інформаційних
технологій, історії, математики, основ правознавства, російської мови,
трудового навчання, української мови та літератури, фізики, хімії.
Протягом 2017 року діти та молодь були активними учасниками:
міжрайонного турніру з класичного волейболу, Кубку району з футзалу,
районних змагань з настільного тенісу, змагань з легкоатлетичного кросу,
турніру з малого футболу, чемпіонату району з тхеквондо ВТФ, районних
змагань з бадмінтону та інших спортивних заходів.
Важливим є також те, що протягом літнього періоду 2017 року було
оздоровлено 678 дітей у пришкільних таборах та мовних загонах. Для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування використано 85 050 тис. грн.
Оздоровлено 27 дітей.
У 2017 році було оздоровлено дітей пільгової категорії, а саме: в МДЦ
«Артек» - 7 дітей, ДЦ «Молода гвардія» - 5 дітей,МДУ «Аіст» - 6 дітей,ДЮСОБ
«Колос» - 8 дітей, ДОЗ «Подільський Артек» - 8 дітей.
Протягом 2017 року управлінням праці та соціального захисту населення
опрацьовано 94 пакети документів для видачі посвідчень батькам та дітям з
багатодітних сімей,видано 35 батьківських та 105 дитячих посвідчень та 95
повідомлень про вчинення насильства в сім’ї та вжиті відповідні заходи.
Участь в конкурсах, проектах, програмах за рахунок фінансування з різних
джерел є вирішенням нагальних питань територіальних громад.
Впродовж 2017 року в районі реалізовувалися два проекти за рахунок
Державного фонду регіонального розвитку на які було виділено виділено 2
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млн.грн. (1 млн. грн. на продовження робіт по реконструкції Погребищенської
школи №1 І-ІІІ ст.) та будівництво спортивного майданчика в м. Погребище. З
районного та міського бюджетів виділено кошти на співфінансування цих
проектів у сумі 2,6 млн. грн.
З року в рік збільшується кількість проектів, поданих на обласний конкурс
розвитку територіальних громад.
Завдяки участі у обласному конкурсі розвитку територіальних громад 8
переможців реалізували свої проекти на суму 2,0 млн. грн., з цієї суми кошти
обласного бюджету становлять - 668 тис. грн.
За рахунок коштів державного екологічного фонду, Погребищенська
центральна районна лікарня отримала кошти в сумі 2 млн.100 тисяч грн. на
реконструкцію очисних споруд.
З метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері поводження
з твердими побутовими відходами спільно із Погребищенською міською
радою розроблено Стратегію інтегрованого поводження з твердими
побутовими відходами в місті Погребище на 2017-2020 роки.
Робота по виконанню заходів Стратегії продовжується. Загалом, за
2015-2017 роки придбано 42 контейнери (за кошти міського бюджету) і
сміттєзбиральну машину у 2015 році (за кошти обласного екологічного фонду).
У 2018 році планується придбати контейнери для збору сміття на суму
300 тис. грн.
Міською радою заплановано будівництво сміттєсортувальної лінії на
центральному сміттєзвалищі на що, передбачено кошти в міському бюджеті в
сумі 900,0 тис. грн.
Протягом 2017 року особливої уваги приділялось реконструкції, ремонту
та утриманню доріг комунальної власності. Так Погребищенська міська рада
профінансувала 100,0 тис. грн. на капітальний ремонт дороги вул. Київська
(Іллінці-Бердичів) та 980 тис. грн. на поточний ремонт центральних вулиць
міста. Адамівська сільська рада - 836,6 тис. грн. на поточний ремонт вулиць.
Розкопанська сільська рада - 199 тис. грн. на поточний ремонт вулиць.
Довгалівська сільська рада - 311 тис. грн. на поточний ремонт вулиць.
Мончинська сільська рада - 10,7 тис. грн. на поточний ремонт вулиць в с. Сопин
та 29,2 тис. грн. на поточний ремонт вулиць в с. Мончин. Спичинецька сільська
рада - 60 тис. грн. на поточний ремонт вулиць.
В рамках виконання програми зовнішнього вуличного освітлення
проведено заходи з освітлення вулиць міста та територіальних громад району в
нічний час.
На 2018 рік заплановано будівництво водогонів в селах Андрушівка,
Білашки, Кулешів, Розкопане, Левківка та Ординці.
Погребищенський
район
обслуговує
8
перевізників:
ПрАТ
«Погребищенське АТП-10537», ТОВ «Погребищенське АТП «Транзит»», ФОП
«Коця С.А.», ФОП «Мурлик В.В.», ФОП «Рябчун А.М.», ФОП «Слінченко
В.М.», ФОП «Руденко О.Л.», ФОП Тарасюк М.О.».
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Відповідно до останніх змін в законодавстві щодо упорядкування
автобусних перевезень на приміських маршрутах тарифи формуються самими
виконавцями перевезень, виходячи із собівартості даних маршрутів.
Розпорядженням
голови
Погребищенської
райдержадміністрації
затверджено склад районного конкурсного комітету з підготовки та проведення
конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району, та 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.
Відповідно до чинного законодавства з метою поліпшення санітарного та
естетичного стану територій населених пунктів району, покращення
благоустрою та озеленення території в районі проводились з 15 березня по 15
травня та з 1 жовтня по 30 листопада 2017 року двомісячники та санітарні дні з
озеленення і благоустрою території населених пунктів району.
З метою забезпечення безпеки життєдіяльності населення району протягом
2017 року проведено 16 засідань районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких було розглянуто 34
питання, в тому числі про відшкодування збитків від стихійного лиха, яке
сталося 21 вересня 2017 року на території району, коли внаслідок градобою були
пошкоджені покрівлі будівель в 5-ти селах району, чим завдано було збитків на
суму 3,3 млн. грн. На ліквідацію наслідків стихійного лиха з резервного фонду
обласного бюджету виділено 700,0 тис. грн., з резервного фонду районного
бюджету – 606,5 тис. грн.
В 2017 році 51 особа, діяльність якої пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, пройшла навчання в навчально –
методичному центрі цивільного захисту Вінницької області.
Впродовж вересня - жовтня 2017 року в районі проведено «Місячник
Цивільного захисту», головною метою якого було роз'яснення державної
політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій,
навчання населення поводженню в екстремальних умовах.
Проводилась масово-роз’яснювальна робота щодо цивільного захисту
серед населення району через офіційний сайт райдержадміністрації та району
газету «Колос».
Проте, із виконанням позитивних результатів роботи органів виконавчої
влади, є ряд проблемних питань над якими нам спільно необхідно працювати,
це:
- низький рівень зайнятості працездатного населення, причиною
виникнення
якого
є:
скорочення
чисельності
працюючих
у
сільськогосподарських підприємствах; оптимізація установ бюджетної сфери;
відсутність промислових підприємств на території району;
- легалізація тіньової зайнятості;
- скорочення енергозатратності та підвищення енергоефективності у
бюджетних закладах;
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- продовження будівництва Гопчицької школи, яку розпочато в 90 роках.
Відсоток будівельної готовності по даному об’єкту становить 60%.
Основними пріоритетами роботи на 2018 рік є:
1) Підтримка та створення сприятливого підприємницького середовища;
2) Здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти та охорони
здоров’я;
3) Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів через
систему ProZorro;
4) Створення нового освітнього простору (освітніх округів);
5) Розвиток спортивної інфраструктури.
У 2018 році в освітянській галузі планується:
відкриття додаткової групи в Погребищенському дошкільному
навчальному закладі №1 на 20 місць;
проведення капітального ремонту частини приміщення Мончинської
школи, в зв’язку із переведенням Мончинського дошкільного навчального
закладу;
- відкриття 12 підготовчих груп на базі загальноосвітніх навчальних
закладів в населених пунктах, де відсутні заклади дошкільної освіти.
Одним із кроків в поточному році є оптимізація мережі навчальних
закладів.
- призупинення роботи в 2 навчальних закладів, де навчається менше 25
дітей:
- закриття Ординецької школи І ступеня та Адамівської школи І -ІІ
ступенів;
- пониження в ступені: Мончинської школи І-ІІ ст., Спичинецької школи ІІІІ ст., Морозівської школи І-ІІ ст. до ЗОШ І ст.;
- утворення двох опорних шкіл на базі Погребищенської школи №1 І-ІІІ ст.
та Погребищенської школи №2 І-ІІІ ст.;
- створення інклюзивно – ресурсного центру для дітей із обмеженими
можливостями.
Окрім цього, планується використати кошти освітньої субвенції, місцевого
бюджету та спонсорські на наступні об’єкти, зокрема:
1. Проведення капітального ремонту даху комунального закладу
«Погребищенська
загальноосвітня
школа
№2
І-ІІІ
ступенів
Погребищенської районної ради Вінницької області» в сумі 2 200,0 тис.
грн.
2. Будівництво котельні для опалення комунального закладу «Борщагівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради
Вінницької області» в сумі 1 950,0 тис. грн.
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3. Вибірковий капітальний ремонт комунального закладу «Ширмівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради
Вінницької області» в сумі 1 500, 0 тис. грн.
4. Капітальний ремонт учбового корпусу комунального закладу
«Погребищенська
загальноосвітня
школа
№1
І-ІІІ
ступенів
Погребищенської районної ради Вінницької області» в сумі 3 049,0 тис.
грн.
5. Переведення на альтернативний вид палива котельні комунального
закладу
«Степанківська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Погребищенської районної ради Вінницької області» в сумі 1 240, 0 тис.
грн.
6. Введення в експлуатацію котельні Гопчицької школи І-ІІІ ст.
Основним пріоритетами у розвитку транспортної інфраструктури є:
- забезпечення населення району сучасними автомобільними дорогами;
- підвищення якості та безпеки перевезень;
- вдосконалення маршрутної мережі приміських та міжміських автобусних
маршрутів загального користування;
- удосконалення регіонального ринку транспортних послуг.
підвищення рівня безпеки та рентабельності маршрутів загального
користування.
Належна увага у 2018 році буде приділена підтриманню галузі охорони
здоров’я. Виділено пріоритетні напрямки роботи на 2018 рік:
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 допомоги у нововведеннях медичної реформи.

