Україна
Вінницька область
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ № 4-37-7/892
“19” грудня 2019 року
37 сесія 7 скликання
Про Програму економічного і соціального розвитку Погребищенського району на 2020
рік
Відповідно до п.16 ст.43, п.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України”, враховуючи подання районної державної
адміністрації від 12.11.2018 року №01-09/2783, заслухавши та обговоривши проект
Програми економічного і соціального розвитку Погребищенського району на 2020 рік,
розробленого Погребищенською районною державною адміністрацією, враховуючи
висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету та з питань
економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи
промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі,
побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою
населених пунктів, та з метою забезпечення комплексного економічного і соціального
розвитку району, підвищення якості життя населення, районна рада ВИРІШИЛА:
1.Інформацію
начальника
відділу
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації Нечипорук М.В. щодо виконання Програми економічного і
соціального розвитку Погребищенського району на 2019 рік, затвердженої рішенням
23 сесії районної ради 7 скликання від 21.12 2017 року №2-23-7/537 взяти до відома.
2.Затвердити
Програму
економічного
і
соціального
розвитку
Погребищенського району на 2020 рік.
3. Рекомендувати районній державній адміністрації:
3.1.Довести показники Програми економічного і соціального розвитку
Погребищенського району на 2020 рік до відома виконавчих комітетів міської та сільських
рад, управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності та підпорядкування.
3.2.Забезпечити постійний контроль за ходом реалізації завдань, передбачених
Програмою соціального і економічного розвитку Погребищенського району на 2020 рік.
4.Вважати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю рішення 23 сесії
районної ради 7 скликання від 21.12.2017 року №2-23-7/537, у зв’язку з його виконанням та
завершенням термінів дії.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань бюджету (Миколюк М.Д.) та з питань економічних реформ, приватизації та
регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку,
будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення,
комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Гоменюк В.І.).
Голова районної ради

С. Волинський
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ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови
райдержадміністрації
_________ П. Шафранський

Проект програми
економічного і соціального
розвитку
Погребищенського району
на 2020 рік
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Погребище 2019

Паспорт Програми
Назва програми

Програма економічного та соціального розвитку
Погребищенського району на 2020 рік
Підстава для розробки - Закон України «Про державне прогнозування та
Програми
розроблення програм економічного і соціального
розвитку України»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
Дата
затвердження
Програми
Замовник Програми
Погребищенська районна державна адміністрація
Головний
розробник Відділ економічного розвитку і торгівлі РДА
Програми
Відповідальні
за Управління
та
відділи
райдержадміністрації,
виконання програмних підприємства, установи та організації району
показників
Мета Програми
Реалізація основних завдань, які сприятимуть
покращанню ситуації у всіх сферах життєдіяльності
району
Завдання Програми
- ефективне використання виробничого потенціалу
району;
- наповнення місцевого бюджету;
- підвищення рівня ефективності використання
енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
- розвиток малого та середнього бізнесу;
- залучення інвестицій в розвиток району;
- реформування житлово-комунального господарства;
- всебічний розвиток гуманітарної сфери.
Термін
реалізації 2020 рік
Програми
Основні
джерела -державний бюджет
фінансування заходів -обласний, районний, міський та сільські бюджети
Програми
-власні кошти підприємств, установ та організацій
-інші джерела, незаборонені діючим законодавством
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ВСТУП.
Програму економічного та соціального розвитку Погребищенського району
на 2020 рік (далі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації спільно зі структурними підрозділами
районної державної адміністрації з метою підвищення якості життя та
добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ;
забезпечення надання якісних та доступних послуг закладами і установами
гуманітарної та соціальної сфер; ефективного впровадження започаткованих на
державному рівні реформ та в результаті - поліпшення умов життєдіяльності
населення та підвищення його добробуту.
Програма передбачає координацію спільних дій місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної
державної регіональної політики розвитку району із врахуванням основних
положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №
385.
Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:
Закон України від 23 березня 2000 року №1602-III „Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621
"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 7 жовтня 2019 року № 770 «Про
розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на
2020 рік» із врахуванням пріоритетів визначених в Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова
редакція).
Програма враховує основні пріоритети розвитку району, конкретні завдання
щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого
і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих програм, пропозицій
міського голови та сільських голів, депутатського корпусу, підприємств та
організацій району, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації,
наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.
Координацію реалізації Програми здійснює районна державна адміністрація,
її структурні підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються районною радою за поданням районної державної
адміністрації.
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І. Аналіз соціально-економічного розвитку
Погребищенського району
Упродовж
звітного періоду зусилля місцевих органів влади
спрямовувались на забезпечення виконання пріоритетних і першочергових
завдань та заходів, визначених програмою соціально-економічного розвитку
району. Завдяки вжитим заходам в певній мірі забезпечено розвиток підприємств
реального сектору економіки та функціонування різних сфер суспільного життя.
Соціально важливе значення мало залучення фінансових ресурсів із
державного та місцевих бюджетів, приватних підприємств району, направлених
на покращення матеріально-технічного стану установ бюджетної сфери,
інфраструктури населених пунктів району.
З початку року на соціально – економічний розвиток територіальних
громад спрямовано 25 млн. грн., з них спонсорських коштів – 5,7 млн. гривень.
Найбільше коштів витрачено на ремонт дорожнього покриття, підсипання вулиць
щебенем 8,1 млн.грн. – це кошти місцевих бюджетів та 3,6 млн.грн.- кошти
спонсорів. Далі спрямування коштів надійшло на освітлення: 2356,6 тис.грн. –
кошти місцевих бюджетів, далі галузь освіти: 2037,6 тис.грн. - кошти місцевих
бюджетів та 810,4 тис.грн. – кошти спонсорів. Всі інші кошти спрямовані на
культуру, сферу житлово – комунального господарства, роботи з
водопостачанням.
Аграрний комплекс
Аграрний сектор є провідною галуззю економіки і має значний потенціал
для розвитку району.
Свою виробничу діяльність здійснюють 105 сільськогосподарських
підприємств, в тому числі 71 фермерське господарство.
Загальна посівна площа району складає 61,3 тис. га. Найбільшу питому вагу
– 59,0 % у структурі займають зернові та зернобобові культури, в т. ч. рання
група зернових – 28,8 %, технічні культури мають частку - 38,5 %.
Як показали результати жнив ранньої групи зернових, завдяки посівам
озимих культур, зокрема озимої пшениці, сільгоспвиробники отримали значний
валовий збір зерна.
З площі 17,5 тис. га ранніх зернових, які підлягають до збирання
намолочено понад 103,7 тис. тонн зерна при середній урожайності 59,4 ц/га ( по
області 56,4 ц/га).
Щедрим урожаєм віддячила в цьому році кукурудза, площа якої до
збирання складали 18,6 тис. га, де намолочено понад 166,1 тис. тонн при
урожайності 90,4 ц/га.
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Всього зернових культур обмолочено на площі – 35,5 тис. га, намолочено –
265,4 тис. тонн, при середній урожайності – 74,7 ц/га.
Соняшника обмолочено на площі понад 10,2 тис. га при урожайності 38,0
ц/га.
Цукрових буряків накопано на площі – 4,7 тис. га, викопано – 220,2 тис.
тонн, урожайність склала – 464 ц/га.
Під урожай 2019 року господарствами району посіяно озимих зернових
культур на загальній площі 11,3 тис. га, з них озимої пшениці понад – 10,9 тис.га
та озимого ячменю – 313 га, крім того озимого ріпаку посіяно на площі – 1,8 тис.
га посіви знаходяться в доброму та задовільному стані.
За 10 місяців 2019 року вироблено 497 тонн м’яса, реалізовано на забій
худоби та птиці в живій вазі 522 тонни.
З початку року вироблена 6 041 тонна молока, середній надій молока на
одну корову склав 4871 кілограм.
Станом на 01.11.2019 року в районні нараховується ВРХ - 8177 голів, в
тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 2692 голи ВРХ, з них
чисельність корів складає 1183 голови, свиней – 1027 голів.
На зимово - стійловий період 2019/2020 років заготовлено сіна 800 тонн,
сінажу 4150 тонн.
Нарахування орендної плати за землю в 2019 році здійснюється з
розрахунку - 10,3 % від вартості орендованих земель, що на 0,5% більше в
порівнянні з минулим роком і становить - 149 559,1 тис. грн. Так, станом на
18.11.2019 року в рахунок орендної плати виплачено – 134 603,2 тис.грн., що
становить – 90,0 % від нарахованої орендної плати за землю, обласний показник
становить – 88,0%.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зайнятого в
агропромисловому комплексі за січень – жовтень поточного року становить
7270 грн.,що на 108,4% більше, ніж у минулому році.
Бюджетна політика
У галузі фінансових ресурсів у районі здійснюється комплекс заходів щодо
наповнення дохідної частини бюджету та економного використання бюджетних
коштів.
Зведений бюджет району по доходах загального фонду за 9 місяців 2019
року виконано на 106,6 %, планові показники складають 89112,9 тис. грн.,
фактично надійшло 95007,1 тис. грн., перевиконання складає 5894,2 тис. грн., у
порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на
11721,2 тис. грн. (14,1 %).
Доходна частина районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців
2019 року виконана на 100,8 %, планові показники становили 45027,4 тис. грн.
фактично надійшло 45405,1 тис. грн., перевиконання складає 377,7 тис. грн., у
порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на
4412,2 тис. грн.
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Бюджет міської ради виконаний на 106,4 %. Планові призначення на 9
місяців 2019 року становлять 13106,5 тис. грн., фактично надійшло 13945,2 тис.
грн. перевиконано планові показники на 838,7 тис. грн.. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2101,3 тис.
грн..
Бюджети сільських рад за звітний період виконані на 115,1 % (30979,0
тис. грн. – 35656,8 тис. грн.), перевиконання планових показників становить
4677,8 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження
збільшились на 5207,7 тис. грн.. Найвищих показників виконання доходної
частини досягли Новофастівська с/р – 149,4 %, Адамівська – 132,8 %,
Педосівська – 131,7 %, Білашківська – 131,4 %, Левківська
– 129,9 %,
Андрушівська – 129,3 %, Очеретнянська - 123,9 %.
Державні інвестиції та вкладення місцевих бюджетів у регіональний
розвиток
Залучення інвестиційних коштів з різних джерел залишається пріоритетним
напрямком в діяльності районної влади. Найбільше таких коштів потребує
промисловість району та аграрний комплекс.
Позитивною тенденцією в галузі промисловості – це відновлення роботи
Гопчицького консервного заводу в частині виробництва овочевих та м’ясних
консерв.
Завдяки надходженню субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій
впродовж звітного періоду для району залучено 1 120 млн грн. За рахунок
виділених коштів та спів фінансування коштів з місцевих бюджетів
профінансовано роботи по водопостачанню окремих вулиць в м. Погребище та с.
Андрушівка, закуплено обладнання в ЦРЛ, музичні інструменти в музичну
школу, меблі в дитсадок с. Новофастів та дитячі ігрові майданчики в с. Павлівка
та Спичинці. Проте, так і залишається невикористаними кошти Погребищенською
міською радою.
З обласного екологічного фонду виділено 1,5 млн. грн. на очищення
гідрологічного заказника на початку р. Рось, що в с. Ординці. На звітну дату,
тривають роботи по очистці русла, укріплення дамби та берегових смуг.
Для залучення інвестицій на обласному рівні район продовжує
співпрацювати з обласним конкурсом розвитку територіальних громад. У 2019
році в рамках цього конкурсу реалізовується 7 проектів загальною вартістю 1 млн.
979 тис.грн. із них кошти обласного бюджету – 500 тис.грн., кошти місцевих
бюджетів 1272 тис.грн., кошти спонсорів – 207 тис.грн.
З метою формування інвестиційної привабливості району підготовлено
інформацію щодо наявних в районі існуючих земельних ділянок, які можуть бути
запропоновані потенційним інвесторам та розроблено п’ять
паспортів
інвестиційних пропозицій.
Дорожня інфраструктура
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З початку року на виконання «Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Погребищенському районі на 2018
– 2020 роки» виконано:
- експлуатаційне утримання та поточний ремонт
доріг загального
користування на суму 21 900 тис.грн., з них за кошти місцевого бюджету
– 8100 тис.грн., субвенції з державного бюджету 10 200 тис.грн.,
позабюджетні кошти – 3600 тис.грн.;
- експлуатаційне утримання дороги державного значення (ТурбівПогребище – Сквира) – 824 тис.грн.
У сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту
робота спрямована на виконання Програми соціально – економічного розвитку,
галузевих програм та ведеться відповідно до розроблених заходів.
Соціальний захист населення
Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення
реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин,
обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з
боку держави.
З 1.05.2019 р. 1214 домогосподарств звернулися за призначенням житлової
субсидії за оновленим порядком, з них призначено житлових субсидій 512
сім’ям.
На розгляді перебуває 693 заяви осіб, які претендують на призначення
житлової субсидії.
2765 домогосподарствам необхідно розрахувати житлову субсидію на оплату
житлово-комунальних послуг на опалювальний період без звернення
(автоматично).
За 9 місяців 2019 року призначено 1442 домогосподарствам субсидій для
придбання палива та скрапленого газу, нараховано та профінансовано на суму
4210,4 тис.грн. Заборгованність з виплат відсутня.
Станом на 01.10.2019р. призначено 3216 домогосподарствам субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг, нараховано та профінансовано 19107,0
тис.грн.
За кошти районного та сільського бюджетів в сумі 100 тис.грн. проведено
роботи по заміні даху, де проживають батьки загиблого учасника АТО Олега
Школьного в с. Старостинці.
Обласною комісією прийнято рішення про виділення субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам в сумі 354,2 тис.грн. для придбання житла дитині –
позбавленої батьківського піклування. В районі проводиться робота щодо
освоєння виділених коштів до кінця поточного року.
Зайнятість та безробіття
На кінець вересня 2019 р. кількість зареєстрованих безробітних по
Погребищенському районі порявіняно з аналогічним періодом минулого року
зменшилась на 7,1 % і становила 483 особи.
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Кількість вакансій заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості порівняно з аналогічним періодом минулого року не змінилася і
становить 19 осіб.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становить 25
осіб.
Розвиток підприємництва
Важливим напрямком роботи органів виконавчої влади району залишається
формування відносин влади і бізнесу на партнерських засадах та узгодження
спільних дій для покращення бізнес-середовища в районі.
За 9 місяців 2019 року на території району зареєстровано 86 підприємців фізичних осіб та 6 – юридичних осіб.
В районі 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», якою
передбачається фінансування бізнес планів підприємців – початківці. Проте,
наразі на рівні району після оголошення конкурсу в засобах масової інформації та
спрощення умов конкурсу, жодного звернення не надходило.
На обласному конкурсі розвитку власного бізнесу, переміг ФОП Нікітішин
Дмитро Олександрович із м. Погребище з бізнес – планом: «Виготовлення
матриці прес – форми для пристрою розумного будинку».
Робота Центру надання адміністративних послуг
Працює Центр надання адміністративних послуг, яким надається 176
адміністративних послуг. За звітний період Центром надано 17482 послуги. До
районного бюджету від надання цих послуг надійшло 213,2 тис.грн.
Публічні закупівлі ПРОЗОРО
Питання, яке перебуває постійно на котролі - це економія бюджетних коштів
через систему ПРОЗОРО. За аналітичними даними системи “Prozorro” в районі за
допомогою системи електронних закупівель протягом 2019 року 10 організаторів
оголосили 195 закупівель.
Впродовж звітного періоду проведено 140 електронних торгів, з них 128 допорогових. Всього економія коштів становить 2213,7 тис. грн, з яких 756,7 тис.
грн. – економія від допорогових закупівель.
Охорона здоров’я
На виконання Закону України «Про підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській місцевості» в березні 2019 року розпочато
будівництво Новофастівської АЗПСМ, яка буде обслуговувати 2500 жителів
населених пунктів. Кошторис проекту складає 10,5 млн. грн., з них 9577,0 тис.
грн. – кошти з державного бюджету та 957, 7 тис.грн. - спів фінансування з
місцевого бюджету. Роботи по даному об’єкту виконані на 85%.
Для сімейного лікаря амбулаторії отримано автомобіль «Рено Дастер».
За кошти місцевого бюджету проведено ремонт приміщення Ширмівської
амбулаторії ЗПСМ – заміна даху, вікон та дверей на теплозберігаючі, будівництво
ганку та пандуса на суму – 80 тис. грн.

11

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів
первинного рівня за державні кошти та із спів фінансуванням 10% місцевих
бюджетів планується закупити медичне обладнання для семи амбулаторій ЗПСМ
на загальну суму – 770,0 тис. грн.
В Погребищенську ЦРЛ за рахунок коштів державної субвенції та коштів
районного бюджету закуплено флюорограф
з цифровою обробкою
на
суму 2017,2 тис грн.
За кошти районного бюджету придбано:
- комп'ютери для лікарів поліклінічного відділення - 186,6 тис. грн.,
- програмне забезпечення «Медична інформаційна система» - 297 тис.грн.;
- принтери - 80,0 тис. грн.,
- дерматоскоп – 8,5 тис.грн.;
- набір проктологічний -92,9 тис.грн.;
- кондиціонер – 28,8 тис.грн.
Також, виготовлено проектно - кошторисні документаціі для ремонту
відділення невідкладних станів на загальну
суму
1346,5 тис. грн., по
капітальному ремонту ганку з влаштуванням пандусу будівлі на 943,4 тис. грн.
Освіта
Освітня галузь – одна з найбільших та потребує значні обсяги фінансування.
За 9 місяців поточного року для реалізації концепції Нової української школи
щодо поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл району за
кошти субвенції з державного бюджету в сумі 864,8 тис.грн. та коштів районного
бюджету в сумі 134 тис.грн придбано : 251 одномісну парту та стілець, 24
комплекти комп'ютерного обладнання: ноутбук, принтер, ламінатор, плівка для
ламінування, фарба для принтера, папір, флеш-накопичувач та 24 комплекти
дидактичного матеріалу для 1-х класів.
В звітному періоді за кошти освітянської субвенції та районного бюджету
проведено «Капітальний ремонт приміщення майстерні Погребищенського
опорного закладу» в сумі 3530 тис.грн., замінено вікна на нові енергозберігаючі в
Андрушівській школі - 187,9 тис.грн.
Продовжується реалізація проектів - переможців 16 обласного конкурсу
розвитку територіальних громад в Степанківській ЗОШ, Морозівській ЗОШ,
Черемошненській ЗОШ цими проектами передбачено заміну вікон на нові
енергозберігаючі, в Ширмівській ЗОШ буде проведено ремонт теплопостачання.
ВПУ – 42 В училищі за штатним розписом є 98 працівників, в тому числі
3, які знаходяться в декретній відпустці. Із них 53 інженерно-педагогічні
працівники, та 45 обслуговуючого персоналу. Спостерігається чітка тенденція до
плинності кадрів.
Станом на 1.11.2019 року в училищі навчається 312 здобувачів освіти (в т.ч. 9
за контрактом), які розподілені по 14 навчальних групах. В цю кількість дітей
входять і 15 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Також в даний момент навчається група слухачів загальною кількістю 13
чоловік, які здобувають професію водія автотранспортних засобів категорії «В»
(вечірня форма навчання).
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В грудні місяці поточного року планується розпочати навчання ще двох груп
– одна за направленням служби зайнятості по професії тракторист-машиніст с/г
виробництва кат. «А1», друга по договору з фізичними особами за професією водій
автотранспортних засобів кат. «СЕ».
В 2019 році із училища було випущено 134 здобувачів освіти, 89% яких були
працевлаштовані. Через службу зайнятості було підготовлено 15 трактористівмашиністів с/г виробництва і 10 водіїв автотранспортних засобів кат. «СЕ», та 10
водіїв цієї ж категорії за договорами з фізичними особами.
В цьому році училище заключило двосторонні договора більш ніж із 22
підприємствами і організаціями району на підготовку робітничих кадрів за
регіональним замовленням, який в цьому році становив 130 чол.. Набрано 110
чол., що становить 86% виконання плану. Також поза регіональним замовленням
набрано 5 осіб на контрактній основі.
За звітній період було здійснено заходів по утепленню фасаду гуртожитку.
Утеплено третю частину, на суму 0,8 млн. грн. Для покращення стану території
училища (оздоблення тротуарною плиткою, бордюрами, закладання основи
логотипу училища) використано 410 тис. грн.
Проведено додаткові заходи по покращенню стану освітлення території
навчального закладу (закуплено світильники, кабелі, фурнітуру, встановлено опори
електропередач) на загальну суму 208,8 тис. грн.
Проведено поточний ремонт очисних споруд на суму 169,1 тис. грн.
Проведено ремонтні та підготовчі роботи в опалювальний сезон системи
опалення училища на суму 68 тис. грн.
Закуплено труби металеві для виготовлення огорожі навчального закладу на
суму 80 тис. грн.
Закуплено мінеральних добрив та ядів для вирощування с. г. продукції на суму
380 тис. грн.
Закуплено меблів та обладнання для навчальних кабінетів, лабораторій,
гуртожитку на суму 428 тис. грн.
Закуплено для навчальних цілей автомобіль Renault Logan на суму 304,5 тис.
грн. та автобус Еталон на суму 480 тис. грн.
Культура
Сьогодні культура відіграє значну роль у творенні духовного простору
нашої держави. Завдяки щоденній праці клубників, викладачів музичної школи,
бібліотекарів, фахівців музейної справи доглядаються джерела духовності, правди
та краси.
Мережа закладів культури району складає 100 установ. З них: 53 клубних
заклади (24 сільських будинків культури, 27 сільських клуби, Погребищенський
районний будинок культури, міський клуб (Лисогора), 43 бібліотек, дитяча
музична школа та 3 музеї. Культурологічне обслуговування жителів
Погребищенського району здійснює 141 спеціаліст.
З початку року на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
району використано 202,3 тис.грн, на ремонт закладів культури використано
1043,3 тис.грн.
В звітному періоді урочисто відкрито музейну кімнату учасників АТО в
приміщенні районного краєзнавчого музею, на що витрачено кошти з районного
та сільських бюджетів в сумі 78 тис.грн.
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Серед найяскравіших заходів у галузі культури - районні фестивалі
«Різдво в Надроссі», «Квітують вишиванками сади», обласний пленер народного
малярства «Мальовниче село», IІ Всеукраїнський форум «Україна сакральна».
Будівництво
Тривають роботи по будівництву 8 – ми квартирного житлового будинку
для молодих спецілістів в м. Погребище. На будівництво виділено 6,4 млн.грн. з
районного бюджету. Станом на 1 листопада 2019 року роботи виконані на 85%.
Проводяться роботи по благоустрою прибудинкової території.
Охорона дитинства
Значна увага органів виконавчої влади приділяється охороні дитинства.
В звітному періоді на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації
83 дитини: 10 дітей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях і 73 дитинисироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них в сімейних формах
виховується 93% дітей. На обліку з усиновлення
перебуває 19 дітей.
Здійснюється контроль за станом утримання 9 усиновлених дітей в 7 сім’ях, які
проживають на території району.
На території району функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується
10 дітей, позбавлених батьківського піклування, і 1 особа з числа дітей – сиріт; 2
дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 16 дітей, позбавлених
батьківського піклування. Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно
з органами опіки та піклування міської та сільських рад здійснюється контроль за
станом утримання та виховання в них дітей.
Затверджено та реалізуються заходи щодо попередження насильства та
жорстокого поводження з дітьми. Проведено 44 профілактичних заходи (рейди)
„Сім’я”, „Діти вулиці”, „Канікули”, „Урок”, в ході яких обстежено 133 сім’ї;
підготовлено матеріали на 13 засідань районної комісії з питань захисту прав
дитини, де розглянуто 70 питань.
Цивільний захист
Протягом 2019 року проведено ряд заходів, направлених на запобігання,
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного
характеру на території району. Зокрема розроблено та здійснено комплекс
організаційних і практичних заходів щодо:
запобігання надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу,
повені та паводків;
виникненню пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях у
пожежонебезпечний період;
попередження загибелі людей на водних об’єктах.
До виконання завдань цивільного захисту району залучалися місцеві
служби цивільного захисту району, установи та організації, місцеві органи
виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, населення.
З метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні
ситуації, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та
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техногенного характеру, гасіння пожеж, ліквідації наслідків стихійного лиха
сформовано матеріальний резерв.
Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталась біля
с.Збаржівка, організовано роботу штабу з ліквідації наслідків, залучено
спеціалізовані служби району, скоординовано їх взаємодію. Проведено
позапланові засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій. Організовано взаємодію з відповідними обласними
структурами для проведення лабораторних досліджень якості питної води.
Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед місцевого населення щодо
заборони використання води із річки Рось та її приток. За результатами аналізів
Українського гідрометеорологічного інституту на даний час ситуація в
с.Збаржівка нормалізована, небезпеки для питного водопостачання міст, які
здійснюють водозабезпечення із р.Рось, немає.
У 2019 році проведена значна робота з балансоутримувачами захисних
споруд цивільного захисту щодо необхідності завершення технічної
інвентаризація захисних споруд цивільного захисту (ПРУ). За результатами цих
заходів власниками непроінвентаризованих захисних споруди було виготовлено
технічні паспорти на захисні споруди, складено акти технічної інвентаризації,
виготовлено паспорт захисної споруди та облікову картку.
З метою належного утримання балансоутримувачами захисних споруд
цивільного захисту, збереження їх існуючого фонду та готовності до
використання за призначенням утворено комісію та затверджено графік по
проведенню у 2019 році спеціальних оглядів стану готовності захисних споруд
цивільного захисту на території Погребищенського району. За 9 місяців
поточного року проведено спеціальні огляди готовності 21 захисної споруди
цивільного захисту та складено відповідні акти.
В
рамках
виконання
Військово-патріотичної
програми
райдержадміністрацією постійно проводяться організаційні заходи по підвозу
військовозобов’язаних та призовників до місць збору для проходження навчання,
медичних комісій та несення військової служби.
Житлово – комунальне господарство
Організовано підготовку підприємств, установи, організації та житловий
фонд до опалювального періоду. Створено оперативний штаб із підготовки
підприємств, установ та організацій до роботи під час опалювального періоду, та
проведено 2 засідання оперативного штабу – 4.07.2019 та 5.09.2019 року.
Відповідно до розпорядження Погребищенської райдержадміністрації від
3.10.2019 року №253 «Про початок опалювального періоду 2019-2020 років у
Погребищенському районі» опалювальний період в районі розпочато 7.10.2019
року.
На приміських маршрутах здійснює перевезення пасажирів 2 юридичні особи
та 5 приватних підприємців. У 2019 році здійснюються перевезення на
приміських автобусних маршрутах загального користування відповідно до
договорів, які заключені у попередніх роках.
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В рамках дії районної «Програми енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Погребищенського
району на 2018-2022 роки» у 2019 році кредити на заходи із енергозбереження
отримали 9 осіб. Одержувачам кредитів станом на 1.11.2019 року відшкодовано із
районного бюджету 2538 грн.
В районі постійно проводяться заходи з благоустрою та озеленення, станом
на 1.11.2019 року на такі заходи витрачено 3076 тис. грн. З 13.02.2019 року по
1.05.2019 року проводилась весняна акція з озеленення та благоустрою території.
Погребищенською міською радою виготовлена проектно-кошторисна
документація «Реконструкція сміттєзвалища з влаштування сортувальної лінії» та
детальний план території. Станом на 1.11.2019 року проводиться експертиза
проектно-кошторисної документації.
Не менш гострою залишається проблема утилізації твердих побутових
відходів. В цьому напрямку працює лише 11 територіальних громад, де
облаштовано ділянки та встановлено контейнери для сміття. Проводиться робота
по облаштуванню майданчиків для збору сміття ще в 4 територіальних громадах.

2. Цілі та пріоритети на 2020 рік
Основною метою Програми є забезпечення розвитку економіки, підвищення
її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання
соціальних проблем та підвищення добробуту населення.
Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій
перспективі підґрунтя для:
- розвитку високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв;
- впровадження в економіку району розробок та досягнень вітчизняної
науки, посилення мотивації до інноваційної діяльності та технічного
переоснащення виробництва;
- нарощування продуктивності агропромислового комплексу;
- реалізації інфраструктурних проектів;
- збільшення внутрішнього попиту за рахунок зростання доходів населення
та активізації інвестиційних процесів.
Базовими принципами діяльності органів влади, бізнесу та суспільних
інституцій у напрямі забезпечення економічного зростання є:
- орієнтація на використання передусім власних ресурсів;
- всебічне сприяння розвитку підприємницької діяльності;
- гарантування й захист прав власності;
- покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому
числі;
- розвиток системи освіти;
- збільшення кількості зайнятих з одночасним зменшенням частки
неформальної зайнятості;
- створення умов для зайнятості населення та забезпечення гідної оплати
праці;
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- захист навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки;
- викорінення корупції на усіх рівнях та детінізація економіки;
- забезпечення гострих потреб галузі охорони здоров'я та формування
здорового способу життя;
- збереження регіональних традицій та розвитку української культури;
- підвищення ефективності заходів протидії злочинності, в тому числі у сфері
економіки.

3. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення
поставлених цілей
Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію
пріоритетів в сфері державної політики з питань оборонної роботи, в соціальногуманітарній сфері, в економічній сфері, в сфері природокористування та безпеки
виробництва і життєдіяльності людини, а також в сфері розвитку громадянського
суспільства.

3.1.Підтримка зміцнення обороноздатності держави,
формування правосвідомості громадян
Пріоритет 2.1.1. Забезпечення здійснення визначених чинним законодавством
повноважень щодо реалізації державної політики з питань оборонної
та
мобілізаційної підготовки.
Шляхи досягнення

Відповідальні за
виконання

Орієнтовні джерела
фінансування,
тис.грн.

Удосконалення ефективності
системи територіальної
оборони шляхом організації та
участі місцевих органів
державної влади та місцевого
самоврядування, суб’єктів
територіальної оборони у
проведенні навчань, тренувань,
занять з територіальної оборони

Сектор цивільного захисту,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
Місцеві бюджети,
райдержадміністрації,
Погребищенський районний згідно кошторису
військовий комісаріат

Контроль виконання заходів з
охорони та оборони важливих
об’єктів регіонального та
місцевого значення в умовах
надзвичайного стану та
особливого періоду для
гарантування безпеки
життєдіяльності населення та
недопущення проявів
тероризму на визначених
об’єктах

Сектор цивільного захисту,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
райдержадміністрації

Своєчасне забезпечення
виконання заходів Комплексної
оборонно-правоохоронної
програми Погребищенського
району на 2016- 2020 роки

Сектор цивільного захисту,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи згідно кошторису
райдержадміністрації

Очікуваний
результат

Зміцнення
обороноздатн
ості держави,
підвищення
боєздатності
Збройних
Сил України
та
інших
військових
формувань;
захист
Не потребує коштів суверенітету
держави
та
підвищення
авторитету
професії
військовослу
жбовця серед
верств
Місцеві бюджети, населення.
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Виконання Указу Президента
України щодо проведення
чергових призовів громадян
України на строкову військову
службу та організація роботи
районної призовної комісії для
забезпечення призову громадян
на строкову військову службу

Сектор цивільного захисту,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
Місцеві бюджетів,
райдержадміністрації,
Погребищенський районний згідно кошторису
військовий
комісаріат
виконавчі
комітети
сільських, міської рад

Проведення комплексу заходів
з метою сприяння реалізації
планів Генерального штабу
Збройних Сил України щодо
обсягів відбору громадян на
військову службу за
контрактом шляхом
розгортання інформаційної
кампанії з супроводження
заходів із популяризації та
відновлення серед населення
престижу військової служби

Сектор цивільного захисту,
взаємодії з
правоохоронними органами
та оборонної роботи
райдержадміністрації,
Погребищенський районний
військовий комісаріат
виконавчі комітети
сільських, міської рад

Місцеві бюджетів,
згідно кошторису

Пріоритет 3.1.2.Забезпечення виконання повноважень, передбачених
законодавством, в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав та
свобод громадян.
Шляхи досягнення

Сприяння
проведенню
заходів щодо реформування,
зміцнення та підтримки
правоохоронних
органів,
забезпечення
належної
взаємодії місцевих органів
державної
влади
та
правоохоронних органів

Відповідальні за
виконання

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Сектор цивільного захисту,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та
оборонної
роботи
райдержадміністрації,

Погребищенське
відділення
поліції
Калинівського
відділу
Головного
управління
Національної поліції у
Вінницькій області

Протидія
корупційним Погребищенське
проявам серед поліцейських, відділення
поліції Не потребує
зміцнення
законності, Калинівського
відділу коштів
службової
дисципліни, Головного
управління
перегляд та покращення Національної поліції у
психологічної і професійної Вінницькій області
підготовки
Протидія незаконному обігу
вогнепальної
зброї,
боєприпасів та вибухових
речовин;
посилення
організаційних і практичних
заходів
з
попередження
правопорушень
та
аварійності на автошляхах,

Погребищенське
відділення
поліції
Калинівського
відділу
Головного
управління
Національної поліції у
Вінницькій області

Очікуваний
результат

Недопущення
ускладнення
криміногенної
ситуації на
території
району,
підвищення
рівня
суспільної
безпеки та
правопорядку,
забезпечення
публічної
безпеки і
порядку,
недопущення
порушень прав
і свобод
громадян
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реалізація
заходів
із
забезпечення
безпеки
дорожнього руху
Якісне проведення слідчих
дій,
спрямованих
на
розкриття та розслідування
кримінальних
правопорушень,
налагодження
конструктивної
взаємодії
між
оперативними
та
слідчими підрозділами, у
тому числі інших відомств,
при
розслідуванні
кримінальних
правопорушень

Погребищенське
відділення поліції
Калинівського відділу
Головного управління
Національної поліції у
Вінницькій області

Проведення профілактичних
заходів з метою запобігання
злочинності; забезпечення
відкритості інформаційної
політики, оперативне
надання фахових коментарів
щодо резонансних подій та
висвітленні в ЗМІ інформації
про діяльність поліції з
метою зміцнення довіри
населення

Погребищенське
відділення поліції
Калинівського відділу
Головного управління
Національної поліції у
Вінницькій області

Надавати безоплатну
правову допомогу
населенню, захищати їх
права, свободи та законні
інтереси

Козятинський
місцевий
центр з надання вторинної
правової допомоги

3.2. Захист населення району від наслідків надзвичайних ситуацій
та забезпечення функціонування регіональної підсистеми державної
системи цивільного захисту
Пріоритет 3.2.1 Реалізація державної політики у сфері захисту населення і
території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру
Шляхи досягнення:
- запровадження сучасних форм і методів підготовки місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх
наслідків, організації життєзабезпечення потерпілого населення;
- сприяння облаштуванню технічних систем раннього виявлення загрози
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення;

19

− вжиття заходів щодо зберігання створених резервів індивідуального та
колективного захисту, матеріальних резервів для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
− продовження навчання населення по попередженню та діям під час
виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення проходження керівними
кадрами, фахівцями у сфері цивільного захисту перепідготовки в навчальнометодичному центрі ЦЗ та БЖД Вінницької області згідно плану комплектування;
− забезпечення балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту
неухильного дотримання вимог чинного законодавства щодо їх утримання;
− здійснення систематичного контролю за станом захисних споруд та їх
готовністю до використання за призначенням;
− передбачення видатків з районного бюджету на попередження та
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та подій в сумі не менше 1% від
затвердженого обсягу бюджету.
Очікувані результати:
− запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріальнотехнічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,
мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення,
підвищення ефективності реагування на техногенні аварії;
− забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і
територій району при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій.

3.3.Забезпечення умов сталого економічного розвитку
Пріоритет 3.3.1. Розвиток промислового комплексу району, активізація
інноваційних процесів з метою формування нової якості розвитку економіки
регіону та створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності в
регіоні.
Шляхи досягнення:
- запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок
реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних
технологій;
- оновлення основних виробничих фондів підприємств;
- систематично поновлювати на інформаційному порталі Вінниччини та на
сайті райдержадміністрації інформацію щодо інвестиційно-промислового
потенціалу району та вільних виробничих потужностей;
- залучення інвестиційних коштів для відновлення підприємств, які до цього
часу призупинили виробництво;
- пошук інвесторів для розвитку промислового сектору в районі;
- продовження будівництва об’єктів по виробництву альтернативної сонячної
енергії;
- розширення потужностей по виробництву м’ясних та овочевих консерв
Гопчицьким консервним заводом.
Очікувані результати:
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- модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності
за рахунок впровадження нових технологій; виробництво та використання
альтернативних джерел енергії та сировини;
- стимулювання сталого зростання реальних обсягів продукції промисловості;
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.
Пріоритет 3.3.2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового
комплексу шляхом ефективного використання природних та людських
ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій
у
виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції
Шляхи досягнення
Сприяння
створенню
великотоварного виробництва
на
основі
впровадження
інтенсивних
промислових
технологій,
будівництва
молочних комплексів та ін.

Відповідальні за
виконання

Орієнтовні джерела
фінансування,
тис.грн.
С/г підприємства, Власні
кошти
управління
підприємств,
агропромислового
кошти державних
розвитку
програм
райдержадміністра
ції

Сприяння
практичному С/г підприємства
впровадженню на території
району
ресурсозберігаючих,
екологічно чистих технологій
виробництва
сільськогосподарської
продукції
Впровадження у виробництво С/г підприємства
перспективних
та
більш
продуктивних сортів, ліній та
гібридів сільськогосподарських
культур, оптимізація структури
посівних
площ,
структури
кормів,
розширення
площ
багаторічних
плодових
насаджень (садів, ягідників),
забезпечення
раціонального
використання
мінеральних
добрив та застосування засобів
захисту
Будівництво
ангарів
для С/г підприємства
зберігання
сільськогосподарської техніки

Очікуваний
результат
Забезпечення
стабільного
та
ефективного
функціонування
агропромислового
комплексу,
створення
конкурентоспромож
ного
агропромислового
виробництва

Власні
кошти
підприємств

Задоволення
внутрішніх та
експортних потреб у
Власні
кошти
продукції сільського
підприємств
господарства та
продуктів її
переробки,
вирішення
соціальноекономічних
проблем села

Власні
кошти Забезпечення
підприємств
стабільної
роботи
сільгоспвиробників

Пріоритет 3.3. 3.Стимулювання розвитку малих форм господарювання
та кооперації на селі
Шляхи досягнення:
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− сприяння створенню рівних умов для функціонування різних
організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі;
− проведення інформаційних заходів щодо створення сімейних
фермерських господарств як повноцінних учасників організованого аграрного
ринку;
− стимулювання в сільській місцевості зайнятості населення в сфері
сільськогосподарського товарного виробництва;
− створення умов доступу власно вирощеної аграрної продукції на локальні
аграрні ринки.
Очікувані результати:
− малі і середні виробники різних організаційно-правових форм матимуть
однакові умови господарювання в аграрному секторі;
− сімейні фермерські господарства стануть повноправними учасниками
ринків матеріальних, фінансових ресурсів та сільськогосподарської продукції;
− підвищення рівня товарності виробленої продукції, а також рівня
отриманих доходів сільськими мешканцями та соціальний захист.
Пріоритет 3.3.4. Стимулювання розвитку сільськогосподарського
дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок
Шляхи досягнення:
- прийняття участі сільгоспвиробників району у виставках, презентаціях
щодо передових технологій у сільському господарстві;
− сприяння діяльності сільськогосподарських дорадчих служб, дорадників
та
експертів-дорадників,
орієнтованих
на
безпосередню
роботу
з
сільськогосподарськими виробниками та сільським населенням, що сприятиме
підвищенню ефективності та конкурентності аграрного виробництва;
− надання інформаційно-дорадчої та практичної допомоги по питаннях
розвитку АПК.
Очікувані результати:
– розширення обізнаності виробників з інноваціями в аграрній сфері;
– поширення передових, сучасних розробок серед сільгоспвиробників;
– підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору.
Пріоритет 3.3.5. Здійснення заходів по ефективному використанню водних
ресурсів району
Шляхи досягнення:
− впорядкування реєстру водних об’єктів району;
− приведення документації щодо оренди водних об’єктів у відповідність до
чинних нормативно-правових актів (виготовлення паспортів водних об’єктів,
укладання договорів оренди, додаткових угод, інше);
− формування та ведення реєстру водних об’єктів, укладання договорів
оренди з урахуванням нормативно-грошової оцінки у розмірі не менше 3%.

22

Очікувані результати:
− дозволить впорядкувати ситуацію з орендою водних об’єктів та
збільшити обсяги надходжень до бюджету;
− збільшення на третину обсягів надходжень до місцевих бюджетів за
рахунок укладання договорів оренди водних об’єктів.
Пріоритет 3.3.6. Впровадження ресурсо- та енергоощадних технологій в
системі життєзабезпечення населених пунктів
Шляхи досягнення

Відповідальні
за виконання

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Очікуваний
результат

Провести освітлення центральних
вулиць населених пунктів району,
зокрема в: с. Гопчиця, с. Спичинці, с.
Васильківці

Погребищенська міська рада,
територіальні
Державний та
громади
місцевий
Покращення
району
бюджети, кошти життєдіяльності
В м. Погребище:
населення, кошти людей
Реконструкція
мереж
вуличного
інвесторів
освітлення по вул. Б.Хмельницького
та
Базарна в м. Погребище
Вінницької області.
Відшкодування з районного бюджету РДА,
Термомодернізація
відсоткової ставки за кредитами, територіальні
будівель
та
Районний,
отриманими населенням та ОСББ на громади
альтернативне
сільські, міський
заходи з енергозбереження, та за району
енергозабезпечення,
бюджет
кредитами отриманими на заходи,
зменшення
орієнтовані
на
використання
споживання ПЕР
альтернативних до газу джерел енергії

Пріоритет 3.3.7. Подальше формування позитивного інвестиційного
іміджу району
Шляхи досягнення

Підготовка та оприлюднення
інформації про вільні земельні
ділянки, виробничі площі, що
пропонуються для реалізації
інвестиційних проектів
Представлення інвестиційних
можливостей району на відповідних
презентаційних заходах

Відповідальні
за виконання
Управління,
відділи
райдержадмініс
трації,
територіальні
громади
району

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.
Не потребує
коштів

Забезпечення максимального
сприяння реалізації інвестиційних
проектів
Реалізація проектів із залучення та Відділ
впровадження іноземних інвестицій економічного
(проекти: обласний конкурс розвитку розвитку і

Державний
бюджет,
місцевий, кошти

Очікуваний
результат
Створення
сприятливого
інвестиційного
клімату,
збільшення
надходжень
інвестицій в
економіку району,
створення
додаткових
робочих місць

23

територіальних
громад
району,
Державний
фонд
регіонального
розвитку, міжнародні конкурси та
інші)
Надання консультативних послуг для
залучення інвестицій.
Оновлення презентаційних матеріалів
(буклетів, брошур та роздаткових
матеріалів)
про
економічний,
агропромисловий,
природний,
культурний
потенціал
Погребищенського
району
за
кордоном з метою підвищення іміджу
району

торгівлі РДА,
районна рада.

інвесторів,
кошти фондів.

Відділ
економічного
розвитку і
торгівлі РДА,
відділ
інформаційної
діяльності,
організаційної
роботи та
комунікацій з
громадськістю
аппарату РДА,
районна рада

Обласний
бюджет,
місцевий
бюджет, інші
кошти
незаборонені
законодавством.

Пріоритет 3.3.8. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та
послуг
Шляхи досягнення

Здійснення комплексу заходів із
розвитку фірмової торгової мережі
переробних підприємств району

Відповідальні
за виконання
Суб'єкти
підприємницької діяльності

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Очікуваний
результат

Наповнення
внутрішнього
ринку якісними
Згідно
вітчизняними
Забезпечити розвиток підприємств, що Райспоживспіл
кошторису
товарами за
входять в систему споживчої
ка, споживчі
витрат
економічно
кооперації
товариства
обґрунтованими
Створити
належні
умови
для Виконавчі
цінами;
здійснення торгівлі на постійно – комітети
створення
діючих ярмарках
сільських рад
належних умов
Всебічно сприяти організації та
Відділ
Не потребує
для діяльності
розвитку сфери надання послуг в
економічного
коштів
суб’єктів
розвитку і
сільській місцевості
господарюванн
тогрівлі
я; надання
райдержадмініс
населенню
трації,
якісних
виконавчі
торговельних
комітети
та платних
місцевих рад,
послуг;
сільські
створення
комунальні
сільської
підприємства
мережі
Створення необхідних умов для
Дирекція
підприємств
продажу сільськогосподарської
ринків, органи
побутового
продукції безпосередньо її
місцевого
Згідно кошторису
обслуговуванн
виробниками, забезпечення належної самоврядування
витрат
я населення.
якості торговельного обслуговування
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населення

Пріоритет 3.3.9. Створення сприятливих умов розвитку малого та
середнього бізнесу.
Шляхи досягнення:
– забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище
шляхом прийняття доцільних економічно обґрунтованих регуляторних актів у
сфері господарської діяльності;
– удосконалення форм і методів взаємодії між органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з
громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців;
– подальше спрощення процедур надання адміністративних послуг;
– забезпечення
ефективного
функціонування
центрів
надання
адміністративних послуг, в тому числі проведення навчання адміністраторів;
– запровадження механізмів фінансової підтримки підприємництва через
організацію конкурсу бізнес – планів для підприємців – початківців (стартапи);
– обмеження втручання органів держаної влади у господарську діяльність
та вдосконалення роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності.
Очікувані результати:
– створення прозорого механізму взаємодії органів державної влади та
суб’єктів підприємницької діяльності;
– зменшення втручання центральних і місцевих органів виконавчої влади у
діяльність суб’єктів господарювання;
– збільшення кількості зайнятих на малих та середніх підприємствах та
кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю;
– посилення адаптивності економіки до внутрішніх та зовнішніх викликів;
– збільшення надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів
малого та середнього підприємництва;
– покращення якості надання адміністративних послуг населенню та
суб’єктам господарювання.
Пріоритет 3.3.10. Розвиток транспортної та соціальної
району
Шляхи досягнення

Відповідальні за
виконання

інфраструктури

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Очікуваний
результат
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Поліпшення
стану
автомобільних
доріг Виконавчі
комунальної власності населених пунктів району.
комітети
сільських та
міської рад

Проведення технічного огляду автобусів та КП
медичного огляду водіїв, а також проведення «Погребищенськ
поточного і капітального ремонту автобусів.
а ЦРЛ», відділ
освіти РДА
Сприяння впровадженню надання адресної
допомоги при перевезенні пільгових категорій
пасажирів
залізничним
та
автомобільним
транспортом

Управління
праці та
соціальнго
захисту
населення РДА,
міська рада та
сільські ради

Реконструкція центральної площі по вул. Б. Міська рада
Хмельницького

Реконструкція
прибудинкової
території Районна рада
адміністративного
будинку
по
вул.
Б.
Хмельницького, 110 в м. Погребище Вінницької
області

Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.
Вишнева м. Погребище (від будинка №76 до
будинка №10 та біля будинків №27, №29) в м.
Погребище Погребищенського району Вінницької
області
Капітальний ремонт доріг загального користування
місцевого значення:
- О-02-17-04 - Очеретня-Плисків;
- О-02-17-05 - Границя Житомирської обл.Погребище-Іллінці;
- О-02-10-03 - Липовець-Славна-СпиченціПогребище;
- О-02-17-03 - ст. Погребище-АдамівкаРозкопане-Барвінкове.

Міська рада

Управління
дорожнього
господарства
Вінницької
обласної
державної
адміністрації

Поточний ремонт автомобільної дороги С-12-17-29 Управління
Бурківці – Озірна через Морозівку
дорожнього
господарства
Вінницької
обласної
державної
адміністрації,
Морозівська
сільська рда

Державний,
місцевий
бюджети, кошти
інвесторів, які
здійснюють
діяльність на
території району

Забезпечення
жителів району
якісним
дорожнім
покриттям

Кошти
Безпечне
автотранспортни перевезення
х підприємств пасажирів

Районний
бюджет

Забезпечення
беззбиткової
діяльнос
ті
автотранспортн
их підприємств

Поліпшення
естетич
Державний, та
ного вигляду
міський бюджет
центрльної
площі міста
Поліпшення
естетич
Державний та ного вигляду
районний
перед
бюджети
адмінбудиком
біля центральної
площі міста
Поліпшення
естетич
Міський бюджет
ного вигляду
міста

Державний та
місцевий
бюджет

Забезпечення
жителів району
якісним
дорожнім
покриттям

Державний та
місцевий
бюджет

Забезпечення
жителів району
якісним
дорожнім
покриттям
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Капітальний ремонт дорожнього покриття та Новофастівська
тротуару по вул. Садова та пров. Шкільний в с. сільська рада
Новофастів Погребищенського району Вінницької
області (водовідведення).

Сприяння оновленню основних виробничих фондів
(рухомого складу транспорту), забезпечення
безпечної роботи транспорту, впровадження
енергоощадних технологій

ПрАТ
«Погребищенськ
е АТП – 10537»,
ТОВ «Транзит»,
приватні
перевізники

Поточний та капітальний ремонт доріг місцевого Міська, сільські
значення на суму близько 10,0 млн.грн
ради

Капітальний ремонт фасадів та даху будівлі
Погребищенського
територіального
центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) по вул. Пирогова, 2, в с. Плисків
Погребищенського району Вінницької області

Погребищенськи
й територіальний центр
соціального
обслуговування

Поліпшення якості обслуговування громадян при ПрАТ
перевезенні
на
маршрутах
загального «Погребищенськ
користування
е АТП – 10537»,
ТОВ «Транзит»,
приватні
перевізники

Обласний,
сільський
бюджети

Кошти
підприємств

Районний
бюджет

Обласний,
районний
бюджети

-

Забезпечення
жителів
населенного
пункту
дорожнім
пориттям із
встановленням
водостоків.
Безпечне
перевезення
пасажи
рів
Забезпечення
жителів району
якісним
дорожнім
покриттям
Надання якісних
соціальних
послуг
престарілим
одиноким
особам.
Належне
пасажирське
обслуговування

Пріоритет 3.3.11. Підвищення рівня доходів населення, посилення
боротьби з тіньовою зайнятістю
Шляхи досягнення:
− запровадження штрафів для посадових осіб за допуск працівника до
роботи без оформлення трудових відносин, збільшення штрафів за порушення
при нарахуванні єдиного соціального внеску, несплату або несвоєчасну сплату
єдиного соціального внеску;
− створення в суспільстві атмосфери негативного ставлення до
роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку з доходів
фізичних осіб і внесків до Пенсійного фонду з отриманих доходів і оприлюднення
у засобах масової інформації відомостей про найбільш резонансні випадки;
− запровадження штрафів для посадових осіб за допуск працівника до
роботи без оформлення трудових відносин, збільшення штрафів за порушення
при нарахуванні єдиного соціального внеску, несплату або несвоєчасну сплату
єдиного соціального внеску;
− укладення трудових договорів виключно у письмовій формі;
− проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо
недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового
законодавства;
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− сприяння скороченню нелегальної і тіньової зайнятості населення
області, легалізації трудових відносин;
− посилення контролю у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю шляхом
здійснення перевірок та проведення правової роз’яснювальної роботи.
Очікувані результати:
− попередження фактів нелегального використання робочої сили, зокрема
виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин
у торгівлі, сфері надання послуг населенню, вантажно – пасажирських перевезень,
сільському господарстві та інших галузях;
− сприяння створенню в суспільстві атмосфери негативного ставлення до
роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку з доходів
фізичних осіб і внесків до Пенсійного фонду України з отриманих доходів і
оприлюднення у засобах масової інформації відомостей про найбільш резонансні
випадки.

3.4.Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів
життя населення
Пріоритет 3.4.1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація
співпраці у сфері освіти і науки
Шляхи досягнення

Відповідальні за Орієнтовні
виконання
джерела
фінансування,
тис.грн.
Впровадження нового державного Відділ освіти
Державний,
стандарту початкової освіти «НУШ»
районний,
райдержадмініст місцевий
рації
бюджети, згідно
кошторису
Впровадження нового державного Відділ освіти
стандарту освіти в 5-9 класах
райдержадмініст Державний,
районний,
рації
місцевий
бюджети, згідно
кошторису
Придбання навчального обладнання Відділ освіти
Державний,
для предметних кабінетів, шкільних
районний,
райдержадмініст місцевий
меблів та спортивного інвентарю
рації, КЗ
ЗНЗ
бюджети, згідно
«Погребищенськ кошторису
ий опорний
заклад середньої
освіти І – ІІІ ст.
№1»

Очікуваний
результат

Підвищення
інтелектуального
розвитку логіки
учнів
Підвищення
інтелектуального
розвитку учнів ,
до профільної
підготовки

Зміцнення
навчальноматеріальної
бази
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Придбання засобів пожежної
безпеки ЗНЗ району

Відділ освіти
райдержадмініст
рації, КЗ
«Погребищенськ

Державний,
районний,
місцевий
бюджети, згідно
кошторису

ий опорний
заклад середньої
освіти І – ІІІ ст.
№1»
Забезпечення комп’ютерами шкіл та Відділ освіти
завершення підключення їх до
райдержадмініст
мережі Інтернет
рації,КЗ
«Погребищенськ
ий опорний

Державний,
районний,
місцевий
бюджети, згідно
кошторису

Забезпечення мір
техногенної та
пожежної
безпеки
Забезпечення
всіх шкіл
комп’ютерними
класами

заклад середньої
освіти І – ІІІ ст.
№1»
Створення умов для проведення
всеукраїнських предметних
олімпіад, конкурсів, турнірів,
фестивалів

Придбання підручників для
загальноосвітніх навчальних
закладів

Організація безпечного підвозу
учнів та педагогічних працівників
шляхом реалізації програми
«Шкільний автобус».
Придбання 1-го шкільного автобуса.

Підвищення
Районний бюджет, творчого та
райдержадмініст згідно кошторису
інтелектуального
рації
розвитку учнів
Відділ освіти
райдержадмініст
рації,
Забезпечення
управління
підручниками
фінансів
Державний,
учнів
райдержадмініс
місцеві бюджети загальноосвітніх
трації,
навчальних
виконавчі
закладів
комітети
міської,
сільських рад
Відділ освіти
Державний
100%-е
райдержадмініст Районний
підвезення
Місцевий бюджет учнів, які
рації
згідно кошторису проживають за
Відділ освіти

межами
пішохідної
доступності

Пріоритет 3.4.2. Дооснащення газових котелень котлами на
альтернативних видах палива у закладах освіти
Шляхи досягнення

Відповідальні
за виконання

Встановлення
додаткових Відділ освіти
твердопаливних
котлів
у РДА
Дзюньківській ЗОШ І-ІІІ ст. та
Новофастівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.
Місцевий
бюджет, кошти
інвесторів –
згідно
кошторису

Очікуваний
результат
Покращення
умов
перебування
закладах
соціальної сфери,
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економія
бюджетних
коштів

Пріоритет 3.4.3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів. Будіництво навчальних закладів.
Капітальний
ремонт
будівлі
початкової
школи
комунального
закладу
«Погребищенська
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ
ступенів Погребищенської районної
ради
Вінницької
області»
(коригування ПКД) – ПРОЕКТ на
ДФРР

Відділ освіти
райдержадмініс
трації, КЗ
«Погребищенсь
кий опорний
заклад
середньої
освіти І – ІІІ ст.
№1»

Нове будівництво середньої школи по
вул. Центральна в с. Гопчиця
(коригування ПКД під профілювання
частини будівлі під ДНЗ)

Державний
Гопчицька
бюджет, місцевий
сільська рада,
бюджет – згідно Продовження
відділ освіти
кошторису,
будівельних робіт
райдержадмініс залучення
у новій школі.
трації
спонсорських
коштів

ПРОЕКТ на ДФРР
Капітальний
ремонт
будівлі
комунального закладу «Ширмівська
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Погребищенської
районної
ради
Вінницької
області»
по
вул.
Трудова,19
в
с.
Ширмівка
Погребищенського району Вінницької
області - (продовження робіт)

Ширмівська
сільська рада,
відділ освіти
райдержадмініс
трації

Реконструкція даху у Плисківській Плисківська
сільська рада,
ЗОШ І-ІІІ ст.
відділ освіти
РДА
Заміна покрівлі даху корпусу №1 в Погребищенський медичний
коледжі
коледж
Встановлення
протипожежної
сигналізації
Поточний ремонт двох навчальних
кабінетів

Завершити
утеплення
фасаду ВПУ - 42
гуртожитку;
Продовження робіт із заміни вікон і
дверей
на
енергозберігаючі
у
гуртожитку, навчальному корпусі,
частково в майстерні;
Продовжити укладання тротуарної

Покращення
Державний та
зовнішнього
районний бюджет
вигляду
- згідно
приміщення
кошторису
школи

Місцевий
бюджет – згідно
кошторису,
залучення
спонсорських
коштів
Місцевий
бюджет – згідно
кошторису,
залучення
спонсорських
коштів
Обласний,
місцевий
бюджети, інші
кошти
незаборонені
законодавством

Обласний,
місцевий
бюджети, інші
кошти
незаборонені
законодавством

Покращення
зовнішнього
вигляду
приміщення
школи

Покращення
теплового
режиму та умов
перебування
учнів в школі
Сприяння
позитивному
іміджу
медколеджу.
Покращення
теплового
режиму та умов
перебування
учнів в
начальному
закладі
Сприяння
позитивному
іміджу училища.
Покращення
теплового
режиму та умов
перебування
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плитки на території училища та заміну
огорожі.

студентів в
начальному
закладі

Заміна вікон та дверей в ДНЗ с.
Гопчиця
Гопчицька
сільська рада
Поточний ремонт ДНЗ с. Мончин
Мончинська
сільська рда

Місцевий бюджет
– згідно
кошторису,
залучення
спонсорських
коштів
Місцевий бюджет
– згідно
кошторису,
залучення
спонсорських
коштів

Розширення місць в ДНЗ №1
(створення додаткових груп в
приміщенні, де розміщувалась
музична школа)

Погребищенська міська рада

Поточний ремонт по замінні віконних
блоків пришкільного інтернату КЗ
"Погребищенська загальноосвітня
школа №1 І-ІІІ ступенів
Погребищенської
районної ради Вінницької області»

Місцевий бюджет
– згідно
Відділ освіти
кошторису,
райдержадмініс
залучення
трації
спонсорських
коштів

Міський бюджет

Покращення
умов
перебування
учнів в ДНЗ.
Покращення
умов
перебування
учнів в ДНЗ.
Охоплення діток
дошкільною
освітою
Покращення
умов
перебування
учнів в
пришкільному
гуртожитку.

Пріоритет 3.4.4. Зниження смертності хворих району через надання якісної
медичної допомоги. Покрокові заходи для покращення медичної галузі
Шляхи досягнення

Реконструкція будівлі (в частині даху
та фасадів) хірургічного корпусу
Погребищенської
центральної
районної лікарні по вул. П. Тичини, 54
в м. Погребище, Вінницької області
ПРОЕКТ на ДФРР
Капітальний
ремонт Плисківської
амбулаторії
загальної
практики
сімейної
медицини
КП
«Погребищенського центру первинної
медико – санітарної допомоги» в с.
Плисків Погребищенського району

Відповідальні за Орієнтовні
джерела
виконання
фінансування,
тис. Грн.
КП
Державний
«Погребищенфонд
регіонального
ська ЦРЛ»
розвитку
,
обласний,
районний
бюджет, згідно
кошторису
КП
Державний,
«Погребищенськ обласний,
ий
центр районний
первинної
бюджет, згідно
медикокошторису,
санітарної
кошти
допомоги»
інвесторів

Капітальний
ремонт
окремих КП
приміщень першого поверху будівлі «ПогребищенКП
«Погребищенська
ЦРЛ» ська ЦРЛ»
(відділення невідкладних станів)
Ремонт теплотраси КП «Погребищен- КП

Державний,
обласний,
районний
бюджет, згідно
кошторису
Обласний,

Очікуваний
результат

Забезпечить надання
медичної допомоги
відповідно
до
затверджених
стандартів.

Забезпечить надання
медичної допомоги
відповідно
до
затверджених
стандартів
Покращення
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ська ЦРЛ»

«Погребищенська ЦРЛ»

районний
температурного
бюджет, згідно режиму
кошторису

Придбання медичної техніки та КП
виробів медичного призначення для «Погребищенвідділення екстреної (невідкладної) ська ЦРЛ»
медичної допомоги

Районний
Покращення якості і
бюджет згідно доступності
кошторису
медичних послуг

Прокладання інформаційних мереж, КП
придбання
та
встановлення «Погребищенкомп’ютерної техніки для приєднання ська ЦРЛ»
стаціонарних відділень лікарні до
«Медичної інформаційної системи»

Районний
Покращення якості і
бюджет згідно доступності
кошторису
медичних послуг

Придбання автомобіля – санітарного КП
автотранспорту для транспортування «Погребищенхворих в обласну лікарню
ська ЦРЛ»

Придбання медичного обладанання
для телемедицини на АЗПСМ

Придбання двох автомобілів для
Ширмівської та Дзюньківської
АЗПСМ

Перекриття даху в Дзюньківській
АЗПСМ

Державний,
обласний,
Забезпечить надання
районний
вчасної
медичної
бюджет, згідно допомоги
кошторису

КП
«Погребищенськ
ий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги»

Державний,
обласний,
районний
бюджет

Покращення якості і
доступності
медичних послуг

КП
«Погребищенськ
ий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги»

Державний,
обласний,
районний
бюджет

Покращення якості і
доступності
медичних послуг

Дзюньківська
сільська
рада,
КП
«Погребищенськ
ий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги»

Сільський
бюджет, згідно Покращення якості і
кошторису,
доступності
кошти
медичних послуг
інвесторів

Забезпечення виконання обласних та КП
районних галузевих програм
«Погребищенська ЦРЛ»,
КП
«Погребищенськ
ий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги»

Районний,
обласний
бюджет,
межах
бюджетних
призначень

Забезпечення
раннього виявлення
та
профілактики
соціальних хвороб,
своєчасне
лікування хворих
в
на
туберкульоз,
цукровий діабет,
- зниження рівня
інфекційних хвороб,
боротьба з якими
проводиться
засобами
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імунопрофілактики

Продовження
створення
резерву
медичних препаратів на випадок
можливих
спалахів
епідемій
(резервний запас)

Своєчасне
реагування
та
надання
невідкладної
медичної допомоги
постраждалим

Пріоритет 3.4.5. Соціальний захист окремих категорій громадян
Шляхи досягнення:
− підвищення реального розміру заробітної плати, перетворення її в надійне
джерело доходів, які забезпечують гідний рівень життя працюючим і їх сім’ям;
− запровадження додаткових заходів щодо посилення захисту прав
працівника на своєчасне одержання заробітної плати, забезпечення виплати
поточної заробітної плати та повне погашення її заборгованості на економічно
активних підприємствах;
− зменшення заборгованості працівникам підприємств, щодо яких
проводяться процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання
їх банкрутами та забезпечення належного контролю й притягнення до
адміністративної, кримінальної відповідальності посадових осіб за недотримання
норм чинного законодавства про оплату праці;
− вжиття заходів з легалізації заробітної плати та зайнятості населення;
− забезпечення належного соціального захисту незайнятого населення і
безробітних по району шляхом надання соціальних послуг, передбачених чинним
законодавством;
− підтримка вразливих верств населення засобами ефективного та адресного
соціального захисту;
− забезпечення організації навчання безробітних з числа осіб, які потребують
додаткових соціальних гарантій, в першу чергу осіб без професії, або які займали
місця, що не потребують спеціальної підготовки;
− забезпечення співробітництва між Погребищенською районною філією
Вінницького обласного центру зайнятості і структурами, які безпосередньо
опікуються питаннями зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями,
ефективного використання установленого законодавством нормативу робочих
місць, призначених для їх працевлаштування;
− працевлаштування безробітних з числа осіб з обмеженими фізичними
можливостями з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям з коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття та з коштів Фонду соціального захисту інвалідів у разі
працевлаштування інваліда, який зареєстрованих у державній службі зайнятості,
як безробітний, але, відповідно до законодавства, допомога по безробіттю йому не
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призначається;
− посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
інформування
населення з питань стратегії розвитку пенсійної системи в Україні, зокрема,
загальнообов”язкового державного страхування та накопичувального пенсійного
страхування;
− активізація роботи серед населення з метою залучення громадян до
добровільної участі в пенсійному страхуванні;
− виділення коштів з місцевого бюджету для здійснення компенсаційних
виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги та на фінансування
програм соціального захисту і соціального забезпечення;
- монетизація пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, пільги
у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному
режимі, через Ощадбанк. Для цього АТ “Ощадбанк” вестиме у відповідних
автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків
та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного
пільговика індивідуально. Після того “Ощадбанк” здійснюватиме переказ
коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на
підставі договорів, що укладаються між ними та АТ “Ощадбанк”;
− продовження ведення персоніфікованого обліку населення району, що має
право на пільги, передбачені чинним законодавством України, удосконалення
нормативно – правової бази з питань соціального захисту населення;
− удосконалення механізму надання всіх видів соціальних допомог за єдиною
заявою;
− проведення комплексу доброчинних заходів, спрямованих на адресну
підтримку пенсіонерів, інвалідів, дітей – загиблих військовослужбовців,
багатодітних сімей, інших соціально незахищених категорій громадян;
− здійснення моніторингу цін на основні споживчі товари для оперативного
реагування.
Очікувані результати:
− стабілізація ринку праці;
− забезпечення максимальної повноти збору поточних пенсійних внесків;
− поетапне наближення рівня заробітної плати до реальної вартості робочої
сили на ринку праці, відновлення нормування праці з метою ефективного
використання трудового потенціалу та робочого часу;
− забезпечення виплати поточної заробітної плати та повне її погашення. В
2020 році передбачено ріст середньомісячної заробітної плати на 16% до
очікуваного виконання 2019 року та становитиме 8565 грн., чисельність штатних
працівників зайнятих економічною діяльністю зменшиться на 68 чол. порівняно 3
очікуваним виконанням 2019 року та становитиме 3332 чол. ;
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− бронювання на підприємствах, в організаціях та установах робочих місць
для працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій соціального
захисту;
− недопущення значного збільшення рівня бідності та розширення соціальної
вразливості населення в умовах кризи.
Пріоритет 3.4.6. Соціальна підтримка учасників АТО та їх сімей, сімей
загиблих (померлих) учасників АТО

Шляхи досягнення:
− проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо встановлення
правового статусу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» та надання відповідних пільг;
− вивчення потреб військовослужбовців, демобілізованих з АТО, що
загинули під час проведення АТО на Сході України у послугах, що належать до
компетенції служби зайнятості, та надання, у разі звернення таких осіб до служби
зайнятості, усього спектру таких послуг у разі їх потреби;
− проведення
соціального
інспектування
сімей
учасників
антитерористичної операції з метою вивчення потреб для подальшого надання їм
відповідної допомоги;
− надання соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції;
− надання психологічної реабілітації інвалідам війни та учасникам бойових
дій з числа учасників антитерористичної операції;
- забезпечення проведення обов’язкового медичного огляду демобілізованих
учасників АТО та направлення їх за потребою на стаціонарне обстеження у
заклади охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів. Організація
медичного супроводження демобілізованих військовослужбовців шляхом
диспансеризації, надання всебічної допомоги таким категоріям осіб у
проходженні медико-соціальних експертиз;
- забезпечення демобілізованих учасників антитерористичної операції
безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.08.2015 р. № 759 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303»;
- встановлення та облаштування пам’ятного знака увічненого пам’яті
військовослужбовцям – учасникам АТО на сході України.
Очікувані результати:
− створення належних умов для підтримання та збереження здоров'я та
забезпечення соціальних гарантій демобілізованим з АТО військовослужбовцям,
членам сімей осіб, які загинули під час проведення АТО на Сході України;
− забезпечення соціальних гарантій, в т.ч. медичної допомоги
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демобілізованим з АТО військовослужбовцям, членам сімей осіб, які загинули
під час проведення АТО на Сході України;
− увічнення пам’яті загиблих військових земляків – учасників АТО,
виховання патріотизму у підростаючого покоління та любові до України.
Пріоритет 3.4.7. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців,
які беруть учать у антитерористичній операції на Сході України
Шляхи досягнення:
− визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для передачі у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення індивідуального садівництва
та особистого селянського господарства з метою забезпечення сімей
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають
суверенітет і територіальну цілісність держави;
− визначення сільськими, міською радами земельних ділянок комунальної
власності, які можуть бути надані у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд зазначеній категорії громадян з
подальшим затвердженням їх відповідним рішенням;
− проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права
власності на земельні ділянки військово-службовців, які беруть учать у
антитерористичній операції на Сході України.
Очікувані результати:
− підвищення рівня соціального розвитку сімей військовослужбовців та
працівників правоохоронних органів, які захищають суверенітет і територіальну
цілісність держави за рахунок забезпечення земельними ділянками:
•
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
•
для ведення індивідуального садівництва;
•
для ведення особистого селянського господарства.
Пріоритет 3.4.8. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання
дітей, покращення якості життя соціально вразливих груп
Шляхи досягнення:
− проведення зустрічей, свят, екскурсійних поїздок для дітей – сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах;
− проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Сім‘я», «Канікули»,
«Урок» з метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
влаштування їх у сімейні форми виховання;
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−

−
−
−
−

−
−

здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання
дітей, над якими встановлена опіка/піклування, влаштованих у прийомні
сім‘ї, ДБСТ, усиновленими дітьми;
проведення семінарів для керівників органів опіки та піклування міської
та сільських рад, прийомних батьків, соціальних партнерів;
вжити заходів для усиновлення дитини в сім’ї громадян України;
знизити показник перебування дітей в інтернатних закладах;
посилити профілактичну роботу з батьками з метою зниження показників
соціального сирітства;
− оздоровити не менше 80 % дітей пільгових категорій;
залучити фахівців соціальної роботи РЦСССДМ в кожній територіальній
громаді;
продовжувати проведення роботи щодо створення прийомних та
патронатних сімей.

Очікувані результати:
− збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги
жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми;
− досягти
95% влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання з числа тих, що
перебувають на первинному обліку служби у справах дітей РДА.
Пріоритет 3.4.9. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки
сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків
Шляхи досягнення:
- створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді
до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;
- здійснення комплексу заходів щодо формування здорового способу життя
та профілактики в молодіжному середовищі негативних явищ як наркоманія,
ВІЛ/СНІД;
− надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації
підприємницьких ініціатив;
− удосконалення механізму взаємодії суб’єктів регіональної державної
молодіжної політики, зокрема залучення молоді до вирішення актуальних
проблем;
− поширення та удосконалення механізму протидії насильству в сім’ї та
торгівлі людьми;
− підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та
відповідальне батьківство;
− вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились
у складних життєвих обставинах;
− формування гендерної культури населення та застосування гендерних
підходів при прийнятті рішень;
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− сприяння забезпеченню рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
шляхом впровадження системи оперативного реагування на звернення громадян
про випадки дискримінації за ознакою статі;
− проведення інформаційно-просвітницької роботи, реалізація заходів
щодо подолання негативних демографічних тенденцій;
− продовження роботи щодо допомоги багатодітним сім’ям у відкритті
сімейного бізнесу;
− співпраця із релігійними громадами, громадськими організаціями в
питаннях підтримки малозабезпечених сімей;
− організація виконання заходів, спрямованих на підтримку обдарованої
молоді та дітей;
− сприяти оздоровленню дітей, у першу чергу соціально незахищених
категорій.
Очікувані результати:
- збільшення кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті;
- розширення можливості розвитку потенціалу молоді як значної частини
людського ресурсу Погребищенського району для її активної участі у всіх
сферах життя району;
-зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми та насильства в сім’ї,
підвищення якості надання послуг жертвам насильства в сім’ї та торгівлі
людьми;
- зменшення гендерних дисбалансів.
Пріоритет 3.4.10. Реалізація програм доступного житла в районі
Шляхи досягнення

Відповідальні
за виконання

Підтримка індивідуального
будівництва у сільській місцевості,
через Комунальну організацію
“Обласний Фонд сприяння
інвестиціям та будівництву”

Управління,
відділи
райдержадмініс
трації,
територіальні
громади
району

Посилення впливу мешканців
будинків на умови свого проживання
та якість обслуговування житла
шляхом стимулювання створення
об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків

Сектор
розвитку
житловокомунального
господарства та
інфраструктури
,
сектор
містобудування
та архітектури,
територіальні
громади
району

Виконання Закону України «Про
регулювання містобудівної

Сектор
містобудування

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Очікуваний
результат

Покращання рівня
забезпечення
населення житлом,
Згідно кошторису
запровадження
витрат
механізмів
будівництва
доступного житла

Не потребує
коштів

Забезпечення
підвищення якості
надання
комунальних
послуг

Районний та
Розробка схеми
місцеві бюджети планування
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діяльності», розробка схеми
планування території району та
генпланів території населених пунктів
району

та архітектури
РДА,
територіальні
громади
району

– згідно
кошторису

Введення
в
експлуатацію
8-квартирного житлового будинку,
розподіл та продаж квартир для
молодих лікарів, що працюють в
первинній та вторинній ланках
медичної галузі району.

Сектор
містобудування
та архітектури
РДА,
міська
рада,
района
рада.

Кошти
Комунальної
організації
“Обласний Фонд
сприяння
інвестиціям та
будівництву”,
місцевий бюджет

Переобладнання
приміщення
під Плисківська
надання житлових квартир для сільська рада
молодих спеціалістів в с. Плисків

Місцевий
бюджет,
спонсорські
кошти

території району та
генпланів території
населених пунктів
району

-

Заохочення
молодих
спеціалістів з
метою поліпшення
житлових умов для
модих працівників.

Пріоритет 3.4.11. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою,
рн. денною до стандартів якості
Шляхи досягнення

-Продовжити реконструкцію мереж
водогону
із
встановленням
водонапірної башти в м. Погребище (І
– ІІІ пускові комплеки);
-Нове
будівництво
мереж
водопостачання по вул. Богуна в м. ,
Погребище Вінницької області;
- Введення в експлуатацію водогону
с. Кулешів;
- Будівництво другої скважини в с.
Черемошне.

Відповідальні
за виконання
Погребищенська міська рада,
територіальні
громади
району

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Очікуваний
результат

Державний та
місцевий
Покращення
бюджети, кошти життєдіяльності
населення, кошти людей
інвесторів

Пріоритет 3.4.12. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері
соціальної та молодіжної політики
Шляхи досягнення

Проведення
міжнародних,
всеукраїнських та регіональних акцій,
ігор (в т.ч. комп’ютерних змагань та
ігор), конкурсів, засідань за круглим
столом, дебатів, семінарів, виставок,
семінарів-тренінгів,
тренінгів,
конференцій, форумів, фестивалів,
пленерів,
наметових
таборів,

Відповідальні
за виконання

Відділ освіти
РДА,
управління
праці
та
соціального
захисту
населення РДА
сектор

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Місцевий
бюджет,
інші
кошти
незаборонені
законодавством

Очікуваний
результат
Залучення молодих
людей до прийняття
рішень,
що
безпосередньо
впливають на їхнє
життя
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вишколів, походів, зборів-походів,
концертів та інших заходів; видання
інформаційних
та
методичних
матеріалів
та
виготовлення
і
розміщення соціальних роликів та
реклами

Пріоритет 3.4.13.
спорту

культури
і
туризму РДА,
виконавчі
комітети
сільських
та
міської
рад,
«Спілка
активних
погребищан».

Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.
Реконструкція районного стадіону
ПогребищенсьДержавний,
«Колос» Погребищенської районної
місцевий бюджет
ка района рада
– в межах
ради
передбачених
коштів, та інших
джерел,
незаборонених
законодавством
Ремонт та облаштування спортивних
Відділ освіти
Державний,
залів та спортивних майданчиків у
райдержадмініс місцевий бюджет
трації,
– в межах
школах
територіальні
передбачених
Ширше залучення дітей шкільного
громади
коштів, та інших
віку до занять у спортивних секціях
району,
джерел,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
КПФСТ
незаборонених
Ремонт та облаштування спортивної «Колос»
законодавством
зали Погребищенського відділення
поліції Калинівського ВП ГУНП у
Вінницькій області
Шляхи досягнення

«Нове будівництво міні - футбольного
стадіону зі штучним покриттям для
навчально - тренувальних занять з
дитячо – юнацького футболу у ВПУ
№42 по вул. Рокитна, 12 в м.
Погребище
Вінницької
області»
(коригування)
Забезпечення підготовки спортсменів
району до участі в обласних,
всеукраїнських та міжнародних
змаганнях
Забезпечення фінансування
навчально-тренувальних зборів,
змагань, масових спортивних заходів
та існуючої мережі дитячоспортивних шкіл

Відповідальні
за виконання

Очікуваний
результат
Пропагування
здорового способу
життя, покращення
стану
здоров’я
населення,
якісна
підготовка
спортсменів району
Оновлення
матеріальнотехнічної бази
Пропагування
здорового способу
життя, покращення
стану
здоров’я
населення,
якісна
підготовка
спортсменів району
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Підтримка закладів фізичної культури
і спорту, зокрема дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та залучення до
навчально-тренувального процесу із
залученням провідних тренерів

Підвищення
доступності, якості
та різноманітності
форм оздоровчих,
рекреаційних,
реабілітаційних та
спортивних послуг
для різних
соціальних верств
населення,
особливо інвалідів і
дітей-сиріт

Пріоритет 3.4.14. Збереження культурної спадщини та сприяння
розвитку культури і мистецтва та креативних індустрій. Забезпечення
міжнародної співпраці у культурній сфері.

Шляхи досягнення

Капітальний ремонт
районного будинку культури
по вул. Б. Хмельницького,85
в м. Погребище Вінницької
області
Капітальний ремонт будинку
культури (окремих
приміщень) Андрушівського
СБК

Відповідальні за виконання

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Очікуваний
результат

Сектор культури і туризму
Місцевий бюджет
райдержадміністрації
– згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Андрушівська с/р

Ремонт покрівлі в
Сопинському СК

Сектор культури і туризму Місцевий бюджет
райдержадміністрації,
– згідно
кошторису
Мончинська с/р
виконавців,
кошти спонсорів
Поточний ремонт фойє СБК і Сектор культури і туризму Місцевий бюджет
сільської бібліотеки с.
райдержадміністрації,
– згідно
кошторису
Мончин
Мончинська с/р
виконавців,
кошти спонсорів
Завершення капітального
Сектор культури і туризму Місцевий бюджет
райдержадміністрації,
– згідно
ремонту СБК с. Гопчиця
кошторису
Гопчицька с/р
Поточний ремонт музею
виконавців,
кошти спонсорів
Заміна вікон, ремонт фасаду Сектор культури і туризму Місцевий бюджет
райдержадміністрації,
– згідно
в Павлівському СБК
кошторису
Павлівська с/р
Ремонт підлоги в
виконавців,
Круподеринецькому СК
кошти спонсорів

Створення
належних умов для
проведення масових
заходів, оновлення
матеріальнотехнічної бази
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Заміна вхідних дверей в СБК
с. Дзюньків

Сектор культури і
туризму
райдержадміністрації,
Дзюньківська с/р

Поточний ремонт та заміна
вікон в Борщагівському СБК

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Борщагівська с/р

Перекриття даху СБК с.
Новофастів

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Новофастівська с/р

Поточний ремонт даху,
сходів Бабинецького СБК

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Бабинецька с/р

Капітальний ремонт
Сніжнянського СБК

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Сніжнянська с/р

Поточний ремонт
приміщення Довгалівського
СБК

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Довгалівська с/р

Поточний ремонт
Очеретнянського СБК
(ремонт підлоги, заміна
вікон)

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
Очеретнянська с/р

Продоження робіт по
реконструкції адмінбудинку
з добудовою та
переобладнанням під
музичну школу по вул.
Вишнева, 3 в м. Погребище
Вінницької області
Участь творчих колективів
закладів культури району у
регіональних, обласних,
Всеукраїнських
Міжнародних конкурсах,
фестивалях, виставках
народної творчості,
ужиткового мистецтва

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації

Поетапне проведення
електронної паспортизації
об’єктів культурної спадщини

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
територіальні громади
району

Сектор культури і туризму
райдержадміністрації,
територіальні громади
району

Місцевий бюджет
– згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Місцевий
бюджет – згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Місцевий
бюджет – згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Місцевий
бюджет – згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Місцевий
бюджет – згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Місцевий бюджет
– згідно
кошторису
виконавців,
кошти спонсорів
Місцевий бюджет
Створення
– згідно
належних умов для
кошторису
проведення масових
виконавців,
заходів
кошти спонсорів
Забезпечення
надання додаткових
Державний,
можливостей
для
обласний,
духовного,
районний та
інтелектуального та
міський бюджети
фізичного розвитку
дітей і підлітків.
Районний та
Розвиток та
сільські
популяризація
бюджети.
кращих
аматорських
зразків народної
творчості,
відродження
традицій, звичаїв,
ремесел
Місцеві бюджети

Виконання Закону
України «Про
охорону культурної
спадщини»
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Комп’ютеризація та
підключення до мережі
Інтернет закладів культури
району

Сектор культури і туризму Районний, сільські Забезпечення
та міський
комп’ютерною
райдержадміністрації
бюджети, кошти
спонсорів

технікою закладів
культури району

Пріоритет 3.4.15. Розвиток туристичної галузі
Шляхи досягнення:
- Залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури району,
участь у виставках, фестивалях, конференціях, семінарах, нарадах, круглих столах
з питань розвитку туристичної галузі району;
- Здійснення рекламно-інформаційного забезпечення району (придбання
буклетів, каталогів тощо);
- Участь у виставках, фестивалях, конференціях, семінарах, нарадах, круглих
столах з питань розвитку туристичної індустрії області і району, сприяння
залученню інвестицій у розбудову галузі.
Очікувані результати:
− підвищення інвестиційної привабливості району;
− підвищення якості рівня екскурсійних послуг;
− зростання кількості туристів та збільшення надходження до бюджетів
різних рівнів;
− збільшення обсягів доходу юридичних та фізичних осіб від надання
туристичних послуг;
− збільшення кількості робочих місць, створених у туристичнорекреаційній галузі та суміжних сферах діяльності.

3.5. Екологічна безпека навколишнього середовища
Пріоритет 3.5.1. Забезпечення екологічної безпеки та використання
рекреаційного потенціалу району
Відповідальні
за виконання

Шляхи досягнення

Реконструкція
сміттєзвалища
з Міська та
влаштуванням
сміттєсортувальної сільські ради
лінії за межами населеного пункту в
м. Погребище Вінницької області
Будівництво
майданчиків
для
роздільного та змішаного збору ТПВ
Будівництво

очисних

споруд

по

Очеретнянська

Орієнтовні
джерела
Очікуваний
фінансування,
результат
тис.грн.
Обласний,
міський, сільські
бюджети – згідно
кошторису
Покращення
екологічного стану
території населених
Обласний,
пунктів району
сільський
бюджети
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технології
«BIOTAL»
загальною
продуктивністю 50 м³/добу у селищі
Погребище Друге (Очеретнянська
територіальна громада)
Проведення робіт з очищення
водних ресурсів (громадських
колодязів) від забруднення та
невідповідності санітарнохімічних показників

сільська рада

Встановлення контейнерів для
збору сміття в м. Погребище та
сільських населених пунктах

Міська рада,
сільські ради

Облаштування території
Гідрологічного заказника «Зелені
криниці», оздоровлення річки Рось
та її притоків

Сільські ради,
Згідно
ВОКСЛП
кошторису
«Віноблагроліс» витрат

Територіальні
Згідно
громади району, кошторису
суб’єкти
витрат
господарювання
Згідно
кошторису
витрат

Покращення
екологічного та
санітарного стану
міста
Впровадження
екологічно
збалансованої
системи
природокористуван
ня та збереження
природної
екосистеми

3.6. Розвиток громадянського суспільства
Пріоритет 3.6.1.
Інформаційне забезпечення державної політики,
підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського
суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами
громадянського суспільства.
-Активізація роботи громадських організацій, інших об’єднань громадян,
проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», сходів громадян за
участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
-Залучення громадських організацій до процесу висвітлення діяльності
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечення широкого
доступу громадських організацій до джерел інформації, в тому числі мережі
Інтернет; оперативне інформування населення через місцеві засоби масової
інформації
про
події
суспільно-політичного,
соціально-економічного,
культурного життя району
Очікувані результати:
- Забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, розширення участі громадян у процесах
самоврядування;
- Підвищення активності населення району в справах самоврядування та
державного управління; підвищення ролі засобів масової інформації, громадських
організацій, їх популярності.
Пріоритет 3.6.2. Забезпечення конституційних прав та інтересів.
Посилення заходів щодо запобігання корупції.
Шляхи досягнення:
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– проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій,
спрямованих на встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли
кримінальні правопорушення, в першу чергу тяжкі та особливо тяжкі;
– розшук злочинців, які ухиляються від слідства та суду, викриття та
попередження фактів втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;
– викриття організованих злочинних груп і злочинних організацій, в першу
чергу в пріоритетних галузях економіки;
– проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення корупційних
діянь, хабарництва та інших зловживань посадовими і службовими особами
органів влади та контролюючих органів;
– протидія торгівлі людьми та насильству в сім’ї через взаємодію органів
місцевої влади з правоохоронними органами, організацію та здійснення цільових
оперативно-профілактичних операцій та рейдів, спрямованих на виявлення
злочинних груп та осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень,
пов'язаних із торгівлею людьми;
– виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєзапасів та вибухівки,
проявів сепаратизму, попередження диверсій і терористичних актів;
– викриття кримінальних правопорушень у базових галузях економіки
району;
– забезпечення громадського порядку і безпеки громадян, профілактика
пияцтва, дитячої злочинності та безпеки дорожнього руху;
– протидія
незаконному
розповсюдженню
наркотичних
засобів,
психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, викриття фактів збуту
наркосировини, ліквідація місць для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотиків, каналів їх надходження на територію району;
– застосування у закладах торгівлі та ресторанного господарства, які
працюють у вечірній та нічний час, відео спостереження, укладання
трьохсторонніх угод про партнерство з охорони громадського порядку між
місцевою владою, органом внутрішніх справ керівником торговельного закладу
або закладу ресторанного господарства;
– забезпечення відео фіксації стану громадського порядку в місцях
масового відпочинку в центральних частинах населених пунктів;
– створення системи усунення корупційних чинників, попередження та
виявлення корупційних правопорушень;
– забезпечення самотніх осіб похилого віку кнопками ектренного виклику
поліції.
Очікувані результати:
− підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у сфері
економіки;
− зниження рівня корупції;
− запобігання поширенню наркоманії та пияцтву;
− підвищення ефективності профілактичної роботи;
− забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, захист
прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від злочинних посягань.
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Пріоритет 3.6.3. Залучення територіальних громад до розробки програм з
комплексного розвитку територій
Шляхи досягнення:
- Підготовка проектів з розвитку територіальних громад і прийняття участі в
конкурсних програмах
- Розроблення комплексних програм розвитку територіальних громад.
Очікувані результати:
Підвищення рівня життя населення в територіальних громадах району, отримання
фінансової допомоги для реалізації проектів.
Пріоритет 3.6.4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних
коштів в ході виконання районних програм
Відповідальні
за виконання

Шляхи досягнення

Орієнтовні
джерела
фінансування,
тис.грн.

Розроблення та затвердження порядку
формування, фінансування і
моніторингу виконання районних
(комплексних) програм, які
включенні до програми соціально –
економічного розвитку району

Головні
розпорядники
коштів,
районна
рада,
відділ

Проведення інвентаризації районних
програм для визначення доцільності
розробки та затвердження при
відсутності фінансового ресурсу на їх
виконання, необхідності подальшого
їх фінансування, скорочення їх
чисельності шляхом об’єднання за
галузевою ознакою з метою
уникнення дублювання заходів та
акумулювання коштів

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
РДА,
управління
Не потребує
коштів
фінансів РДА

Не потребує
економічного
розвитку
і коштів
торгівлі
РДА,
управління
фінансів РДА

Очікуваний
результат

Забезпечення
ефективного
використання
бюджетних
коштів в ході
виконання
районних
програм.

4. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ
Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть
призвести до негативних наслідків в економіці району:
1. Ескалація бойових дій на Сході України, яка може призвести до
погіршення очікувань і негативних соціально-економічних наслідків;
2. Зниження обсягів надходжень як іноземних, так і внутрішніх
інвестицій;
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3. Несприятлива цінова ситуація на ринку основних видів
сільськогосподарської продукції, паливно-мастильних матеріалів та
інших матеріально-технічних ресурсів, загострення диспаритету цін;
4. Виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці
календарного року, що практично унеможливить повне їх
використання;
5. Низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці
та низькі темпи зниження втрат в електромережах можуть призвести
до зростання тарифів для промислових та сільськогосподарських
підприємств
6. Виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.

Додаток 5.
ПЕРЕЛІК
районних програм, які планується реалізовувати у 2020 році з використанням усіх джерел фінансування
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Назва програми
«Програма підтримки та партнерства
між районною владою та суб’єктами
малого і середнього бізнесу через
проведення конкурсу бізнес-планів
для підприємців-початківців
(стартапи)»
Районна програма «Питна вода»

Координатор
виконання
програми

Рішення, яким
затверджена
програма

Відділ економічного розвитку
і торгівлі РДА

№ 9-28-7/710 від
27.09.2018 року

Сектор розвитку житловокомунального господарства та
інфраструктури РДА
РДА

№72 від 28.04.2007р.
5 сесія 5 скликання

Програма відзначення спільними
нагородами Погребищенської районної
державної адміністрації та районної
ради
Програми розвитку інформаційного Відділ інформаційної
простору Погребищенського району діяльності, організаційної
на 2018 – 2022 роки у новій редакції
роботи та комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації, ТОВ
«Колос - Медіа»
Комплексна
програма
захисту Сектор цивільного захисту,
населення
і
територій взаємодії з правоохоронними
Погребищенського району у разі органами та оборонної роботи
загрози та виникнення надзвичайних РДА
ситуацій

2007-2020 роки

-

2016 – 2020 роки

7-28-7/708-7/708
№7-28-7/708 від
27.09.2018 р.

№7-24-7/569
08.02.2018 р.

2018-2020 рр.

Заплановане
фінансування у
2020 році,
тис.грн.
100,0

Термін дії
програми

150,0
2018 – 2022 р.р.

229,0

2017 – 2020 роки

470,0

від

№20-12-7/275 від
24.11.2016 р. 12 сесія 7
скликання
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№
з/п

Назва програми

Координатор
виконання
програми

6.

«Шкільний автобус»

Відділ освіти РДА

7.

Районна програма поліпшення
надання адміністративних послуг
Центром надання адміністративних
послуг в Погребищенському районі
Районна програма забезпечення
виконання рішень суду
Програма правової освіти населення

Сектор надання
адміністративних послуг,
сектор реєстраційних дій

8.
9.

Погребищенська РДА

Рішення, яким
затверджена
програма

2017-2021 роки

Заплановане
фінансування у
2020 році,
тис.грн.
-

2020 – 2023 роки

100, 0 (план)

2018-2022 роки

3,0

2016-2020 роки

-

2018 – 2020 роки

40,0

Термін дії
програми

№18-19-7/473 від
22.08.2017 р. 19 сесія 7
скликання
Подана на затвердження

№30-33-7/845 від
20.06.2019 р
№55 від 30.12.2015 р. 5
сесія 7 скл.
№18-23-7/553
від 21.12.2017 року

10.

Програма
енергозбереження для Сектор розвитку житловонаселення та об’єднань співвласників комунального господарства та
багатоквартирних будинків (ОСББ)
інфраструктури РДА
Погребищенського району

11.

Програми роботи з обдарованою
молоддю

Відділ освіти РДА

№24-30-7/773
від 20.12.2018 року

2018 – 2022 роки

28,5

12.

Програми розвитку архівної справи
у Погребищенському районі

Архівний сектор РДА

Подана на затвердження

2020 – 2022 роки

273,0 (план)

13.

Районна
програма
«Відновлення
гідрологічного режиму Гідрологічного
заказника
«Зелені
криниці»,
оздоровлення річки Рось та її притоків
Програма
розвитку
місцевого
самоврядування у Погребищенському
районі

Районна рада, міська рада, №47-26-7/672
сільські ради
21.06.2018 року

від

2018 – 2021 роки

100,0

Районна рада, міська рада, №
4-24-7/566
сільські ради
08.02.2018 р.

від

2018-2022 роки

90,0

14.
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№
з/п
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

Назва програми
Програми
розвитку
культури
Погребищенського району
Комплексна
цільова
програма
соціального
захисту
жителів
Погребищенського району на 2020 рік
Програма
«Місцевих стимулів для
медичних
працівників
Погребищенського району» (в новій
редакції)
Програма розвитку автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого
значення
у
Погребищенському районі Вінницької
області
Програма розвитку фізичної культури і
спорту у Погребищенському районі
Програма підтримки сім’ї, дітей та
молоді Погребищенського району

Програма військово – патріотичного
виховання, підготовки молоді до
військової служби та призову до лав
Збройних сил України

Заплановане
фінансування у
2020 році,
тис.грн.
4340,0

Координатор
виконання
програми

Рішення, яким
затверджена
програма

Сектор культури та туризму
РДА
Управління
праці
та
соціального захисту населення
РДА
КП ЦПМСД

№
10-25-7/615
від
22.03.2018 р.
Подана на затвердження

2018 – 2022 роки

№14-30-7/763
20.12.2018 р.

2019 – 2022 роки

168,5

Сектор розвитку житловокомунального господарства та
інфраструктури РДА

№ 4-24-7/565 від
08.02.2018 р.

2018 – 2020 роки

7000,0

Відділ освіти РДА

№
7-15-7//334
24.01.2017 р.

2017 – 2021 р.р.

34,5

Управління
праці
та
соціального захисту населення
РДА, служба у спрвах дітей
РДА,
Погребищенський
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
Сектор цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
РДА

Термін дії
програми

від

від

2020 р.

2907,0
(план)

160,0

№ 28 від 24.12.2015 р. 3
сесії 7 скликання

2016-2020 роки

№ 112 від 24.03.2016 р. 6
сесії 7 скликання

2016-2020 роки

200,0

50

№
з/п

Назва програми

22.

Комплексна оборонно – правоохоронна
програма Погребищенського району

23.

24.

25.

26.

Регіональна програма використання
коштів на освоєння земель для
сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь і охорони земель,
проведення нормативної грошової
оцінки землі, інвентаризації земель у
Погребищенському районі
Програма профілактики та боротьби із
захворюваннями на сказ на території
Погребищенського району
Комплексна програма розвитку
охорони здоров’я Погребищенського
району «Майбутнє Надросся в
збереженні здоров’я його громадян» в
новій редакції
Програма поліпшення пожежної
безпеки населених пунктів та обєктів
усіх форм власності, розвитку
інфраструктури пожежної охорони
Погребищенського району

Координатор
виконання
програми
Сектор цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
РДА
Відділ у Погребищенському
районі Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій
області

Управління
Держпродспоживслужби у
Погребищенському районі ,
КУ «Погребищенський
РЦПМСД»
КП «Погребищенський
ЦПМСД», КП
«Погребищенська ЦРЛ»
Погребищенський районний
сектор ГУ Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області,
сектор цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
РДА

Рішення, яким
затверджена
програма

Термін дії
програми

Заплановане
фінансування у
2020 році,
тис.грн.

№ 112 від 24.03.2016 р. 6
сесії 7 скликання

2016-2020 роки

325,8

№57 від 26.01 2016 року
5 сесія 7 скликання

2016-2020 роки

-

210,0
(план)
Подана на затвердження

2020-2022 рр.

16145,8
№6-32-7/802
від
22.03.2019 року 32 сесія 7
скликання
№96 від 24.03.2016 року
6 сесія 7 скликання

2019-2020 р.р.
2016-2020 роки

470,0

51

№
з/п
27.

28.

Назва програми
Програма забезпечення виконання
Погребищенською
райдержадміністрацією повноважень,
делегованих районною радою
Програма розвитку та впровадження
новітніх інформаційних технологій для
покращення обслуговування
розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів в
Погребищенському районі відповідно
до концепції розвитку інформаційних
технологій Державної казначейської
служби України
Всього:

Координатор
виконання
програми

Рішення, яким
затверджена
програма

РДА

№3-15-7/330 від
02.03.2017 року 15 сесія 7
скликання

Термін дії
програми
2017 - 2021 роки

Управління
Державної
казначейської служби України
у Погребищенському районі
Вінницької області
№12-30-7/61
від
20.12.2018 року 30 сесія 7 2019-2020 роки
скликання

Заплановане
фінансування у
2020 році,
тис.грн.
420,0

370,0

34335,1

