Шановні депутати! Шановна громадо!
Минув ще один рік нашої спільної праці. Враховуючи вимоги Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», я хочу прозвітувати перед Вами
про роботу виконавчих органів Погребищенської міської ради про те, що вдалося
нам зробити у 2019 році. Моя робота була спрямована на те, щоб посадові особи
міської ради якомога ефективніше виконували свої повноваження та обов’язки,
діяли послідовно, з урахуванням інтересів територіальної громади.
Саме тому при розгляді найгостріших проблем нам, як правило, вдавалося
знаходити правильні, іноді й компромісні рішення, спрямовані на першочергове
розв’язання тих питань, що, безпосередньо, впливали на стан соціальноекономічного розвитку міста.
Виконання бюджету міста це основа економічного розвитку територіальної
громади. Формування показників міського бюджету на 2019 рік здійснювалось
відповідно до правових і методологічних норм визначених у Бюджетному та
Податковому кодексах України, Законі України «Про державний бюджет України на
2019 рік».
Так завдяки фінансовій децентралізації бюджет міста за 2019 рік виконано
o
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o
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По загальному фонду на – 101,68%
уточнений план – 18 508 500 грн.
фактично виконано – 18 819 292 грн.
перевиконання складає – 310 792 грн.
По спеціальному фонду – 102,81%
Уточнений план – 893 838 грн.
фактично виконано – 918 981 грн.
перевиконано – 25 143 грн.

Поскільки початковий річний план – 14 960 000 грн., а фактично надійшло в
бюджет за рік додатково як перевиконання 3 548 500 грн., які протягом року при
внесені змін було використано по різних статтях фінансування.
За звітний період проведено 13 сесій ради на яких розглянуто 1485 питань
прийнято 98 рішень. Активно у нас працюють постійні комісії з питань планування
бюджету, фінансів та цін (голова комісії Власюк Л.М) врегулювання земельних
відносин, охороні навколишнього природного середовища житлово – комунального
та побутового обслуговування населення.(голова комісії Семко С.А..). Соціальному
захисту населення, охороні здоров’я, материнства, дитинства, роботи з молоддю та
ветеранами (голова Мамчур Є.І). Питання депутатської діяльності та етики (Крилов
М.В).
Засідання комісії проводиться щомісячно, і як правило, питання які
розглядаються – потім обговорюються та затверджуються радою. В основному це
питання виділення коштів та земельних відносин, зміни номерації будинків.
Встановлення та відновлення меж земельних ділянок на місцевості та
дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою – 82 заяви;

- заключення та продовження договорів оренди земельних ділянок – 93
договори фізичні особи, 40 договорів юридичні особи.
За кошти міського бюджету встановлено ряд дорожніх знаків на вулицях
Київська, Б.Хмельницького, Вишневій, Вінницька, Н.Присяжнюк на суму 10 080 грн.
За кошти державного та міського бюджету в минулому році відновлено
асфальтобетонне покриття по вулиці Вишневій, на що витрачено відповідно з
міського бюджету 1 451 353 грн.
По вул. Київська проведено ремонт тротуарного покриття 325 068 грн. та
відновлено футбольне поле стадіону (встановлено футбольні ворота, згрейдеровано
футбольне поле, підсіяно траву).
За минулий рік за кошти міського бюджету встановлено криті автобусні
зупинки: вул. Київська, Мудрова, Б.Хмельницького.
В 2019 році в дитячих садках міста було виконано ряд робіт:
ДНЗ № 1 – поточний ремонт кухні – 137 396 грн.
Поточний ремонт дитячих літній павільйонів – 146 973 грн.
ДНЗ № 2 – поточний ремонт частини харчоблоку – 193 969 грн.
Поточний ремонт приміщення (заміна електрокабелів, систем
вентиляції, водопостачання) – 194 725 грн.
ДНЗ № 3 – поточний ремонт пішохідної доріжки – 139 811 грн.
Поточний ремонт прилеглої території – 116 416 грн.
Для поточного ремонту доріг вулиць міста в минулому році використано
437 955 грн. (щебенева продукція). Проведено ямковий ремонт ділянок вулиць міста
на суму 956 560 грн.
В 2019 році міською радою продовжено роботи з поліпшення
водопостачання міста. З цією метою залучались кошти жителів територіальної
громади та кошти міського бюджету в рамках проекту «Бюджет участі».
Завершуються роботи з прокладання водогону:
Продовжено роботи міською радою та профінансовано в минулому році
будівництво водогону та свердловини по вул. Кам’янка міською радою
профінансовано 278 190 грн..
Кооператив «Поле Чудес» по вулицях Молодіжна, П.Тичини, Польова,
Матросова, Садова, виділено з міського та державного бюджетів 618 677 тис. грн. (з
державного бюджету 300 000 грн.) на будівництво водогону та артвсердловини
На будівництво водогону та артсвердловини по вул. Чкалова виділено 661
480 грн. (з державного бюджету 237 000 грн.).
Всі новозбудовані водогони у 2017 – 2019 р.р. було передано у створене
міською радою комунальне підприємство «Погребищеводоканал» керівником якого

є Нікітішин А.С.. Також на підтримку діяльності даного підприємства було виділено
з міського бюджету – 100 000 грн..
В минулому році за кошти міського бюджету було проведено нове
будівництво мережі вуличного освітлення а саме:
-

вул. Київська – 558 900 грн.
вул. Тракторна, Київська – 853 340 грн.
вул. Н. Присяжнюк, С. Короля – 952 103 грн..

В грудні місяці 2019 році було розпочато роботи по будівництву
пам’ятника «Захисникам України» по вул. Б. Хмельницького, на фінансування якого
було використано кошти :
-

міський бюджет – 73 952 грн.
районний бюджет – 350 000 грн.
сільські бюджети – 210 000 грн.

всього – 633 952 грн.
За цими цифрами стоїть клопітка робота як депутатів міської ради так і
виконавчого комітету.
Шановні депутати! В минулому році на благоустрій міста витрачено всього
1 369 804 грн..
Адже Ви є свідками, що центральна площа Героїв і прилеглі вулиці міста
та центральний парк культури належно прибрані та мають охайний вигляд. І все це
завдяки мобільній групі «Ошатність», та районному центрі зайнятості –
співфінансування громадських робіт і КП «Погребищекомунсервіс».
Благоустрій міста – 906 707 грн.
Монтаж дитячого ігрового майданчика та паркану по вул. Київська
– 42 304 грн.
Поточний ремонт памятника авганцям – 26 478 грн.
Поточний ремонт братської могили загиблим євреям по вул.
Коцюбинського – 50900 грн.
Поточний ремонт містка по вул. Селянська – 68 690 грн.
Поточний ремонт містків через річку Рось – 87 360 грн.
Поточний ремонт вуличного освітлення Вишнева, Київська – 86
420 грн.
Поточний ремонт огорожі центрального парку – 26 166 грн.
-

На вуличне освітлення міста використано 169 766 грн.
Поточний ремонт водогону по вул. Кооперативна – 35 774 грн.
Поточний ремонт водонапірної башти вул. Гагаріна – 17 130 грн.

-

Поточний ремонт водогону по вул. Тракторна, Театральна – 35 267

грн.
Великий обсяг робіт з благоустрою проводить і КП
«Погребищекомунсервіс». Я не буду детально аналізувати його діяльність, керівник
цього підприємства надасть детальний звіт про діяльність підприємства в минулому
році.
З міського бюджету на підтримку діяльності КП «Погребищекомунсервіс»
було виділено – 912 510 грн. (2 фекальних насоси, 2 глибинних насоси, захисна сітка
для насосів, піскороскидувач, трактор, грейдер, водяні насоси, бачки для сміття)
З міського бюджету фінансується перевезення школярів до навчальних
закладів міста на що було використано – 119 047 грн.
А також слідуючі видатки та субвенції:
Виділено 309 389 грн. субвенцію на компенсаційні виплати
фізичним особам, які надають соціальні послуги та центру соціальної служби
сім’ї, дітей та молоді на утримання 2-х фахівців.
•
На харчування учнів ЗОШ №1, ЗОШ №2 1 – 4 класів – 350 тис.
грн.
•
Південно-західній залізниці на пільгове перевезення пасажирів –
21000 грн.
•
Управління праці та соціального захисту населення пільги за
користування телефонами – 40 тис. грн.
•
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд – 30 тис. грн.
•
Компенсація учасникам АТО на лікування – 30 тис. грн.
•
Районний трудовий архів – 11 тис. грн.
•
ЦРЛ на придбання офтальмологічної лінзи, ремонт приміщення
хірургічного відділення – 37 тис. грн.
•
ПЦПМСД на ремонт амбулаторії та лікувальне харчування – 50
тис. грн.
•
ДПРЗ-2 ГУДНС України (рятувальна служба) – 50 тис. грн.
•
Реконструкція музичної школи – 538 000 грн.
•
Придбання матраців для Погребищенського мед коледжу 40 000
грн.
•
ЗОШ № 2 ремонт ноутбука – 4 000 грн. пришкільні табори – 13
тис. грн.
•
Поточний ремонт адмінбудівлі стадіону «Колос» - 20 тис. грн.
•
Придбання вуличних тринажерів – 10 тис. грн.
•
Будівництво 8 квартирного житлового будинку по вул. Вінницькій
співфінансування – 600 тис. грн.
•

На минулій сесії ми затвердили основні показники міського бюджету на
2020 рік, і я не буду повторюватись, лише відмічу, що згідно перспективного плану
2020-2021 рр ми плануємо здійснити слідуючі заходи:
1.
Капітальний ремонт тротуару по вул. Вишнева м. Погребище,
виготовлено ПКД;
2.
Нове будівництво водогону та свердловини по вул. Богуна,
Мудрова, Київська;
3.
Реконструкція вуличного освітлення по вул. Б.Хмельницького та
Базарна в м. Погребище Вінницької області (виготовлено ПКД);
4.
Встановлення паркану на кладовищі по вул. Вінницькій;
5.
Проведення робіт з благоустрою кладовищ міста.;
6.
Поточний ремонт містків через р. Рось;
7.
Поточний ремонт міського будинку культури по вул. Київській
(часткова заміна вікон) та виготовлення ПКД на капремонт;
8.
Поточний ремонт міського клубу та теплопункт по вул. Чкалова;
9.
Поточний ремонт дитячих туалетів ДНЗ №2;
10.
Поточний ремонт (ямковий ремонт) вуличних доріг міста;
11.
Поточний ремонт міського водовідведення по вулицях міста
(Б.Хмельницького, Козацька, Н.Присяжнюк);
12.
Поточний ремонт тротуарних (пішохідних) доріжок в міському
парку відпочинку;
13.
Нове будівництво кладовища по вул. Вінницькій;
14.
Будівництво полігону та сміттєсортувальної станції;
15.
Благоустрій вулиць міста;
16.
Придбання бачків на сортування та збирання сміття;
17.
Поточний ремонт ігрових майданчиків по місту;
18.
Поточний ремонт водогонів та свердловин по місту, заміна
водонапірної башти по вул. Київській
19.
Придбання сонячних світильників для нічного освітлення вулиць
міста.
Хочу окремо зупинитись на діяльності виконавчого комітету міської ради,
який є безпосереднім виконавцем рішень ради.
Як міський голова, я прагнув організувати роботу так, щоб виконком
якомога повніше та ефективніше виконував покладені на нього обов’язки, діяв
послідовно і зосереджено у межах Конституції, Законодавчих і нормативних актів, з
врахуванням інтересів виборців, забезпечував виконання рішень сесії ради та
власних, розпоряджень міського голови. Завдяки цілеспрямованій роботі виконкому
вдалося забезпечити достатнє функціонування міського господарства у 2019 році.
Серед пріоритетних напрямків діяльності виконкому у звітному періоді слід
відзначити підвищення ефективності комунального господарства міста, вирішення
соціальних проблем громади.
Протягом 2019 року виконавчий комітет проводив свою роботу відповідно
до затверджених планів роботи, що забезпечило її цілеспрямованість та

ефективність. За звітний період проведено 12 засідань виконкому на яких 367
рішень.
Відповідно до наданих повноважень міським головою видано 80
розпоряджень. Розпорядження видавались в основному по фінансових питаннях. Це
виділення коштів на різноманітні культурні та спортивно – масові заходи,
відзначення Подяками та Грамотами міської ради з нагоди професійних свят,
зарахування та звільнення з громадських робіт, надання матеріальної допомоги
тощо.
Одним із пріоритетних напрямків виконкому є забезпечення реалізації
конституційного права громадян на звернення, відновлення порушених прав і
законних інтересів, так у 2019 році до виконкому міської ради надійшло 1875
документів в тому числі:
•
•
•

812 - листів різних організацій; райдержадміністрації та ОДА;
454 - заяв громадян з різних питань ;
97 - звернень громадян про надання матеріальної допомоги;

За звітний період видано 5205 довідок. Також здійснюється особистий
прийом громадян. За минулий рік на особистому прийомі членами виконкому і
мною особисто прийнято 423 осіб.
Окремо слід зупинитись на роботі адміністративної комісії, якою за
минулий рік проведено 7 засідань та розглянуто – 9 справи про адміністративні
порушення. Накладено штрафних санкцій на суму – 2550 грн. Хочу наголосити, що
виконкому міської ради слід надальше посилити роботу щодо дотримання
громадянами міста нормативних актів у сфері благоустрою.
За минулий рік виконавчим комітетом міської ради розширено надання
послуг жителям територіальної громади, так державним реєстратором (Запальська
І.Є.) з січня по грудень 2019 року було прийнято 2257 заяв.
З них:
•
•
•

реєстрація прав – 771
реєстрація інших речових прав – 1197
внесення змін до записів – 33

Загальна сума адміністративного збору за реєстрацію речових прав складає
269 430 тис.грн.
За період з січня по грудень 2019 року спеціалістом І категорії з реєстрації
та зняття з реєстраційного обліку громадян (Гуменюк О.П.) було здійснено:
•
•
•

реєстрацію місця проживання – 321 особа;
зняття з реєстрації місця проживання – 409 осіб;
реєстрацію місця перебування - 3 особи.

В минулому році виконком міської ради здійснював певну роботу в галузі
захисту інтересів міської ради та жителів громади в районному суді. Так,
спеціалістом з юридичних питань міської ради взято участь в 97 судових засіданнях.
В основному в суді розглядались справи за позовними заявами громадян
про визнання права власності на житлові будинки та господарські споруди в порядку
спадкування за заповітом, так як громадянами було упущено термін звернення до
нотаріуса.
Як міський голова роботу відділів за 2019 рік вважаю задовільною.
На території міста працює два соціальних працівники, які фінансуються з
міського бюджету.
При виконкомі міської ради працює опікунська ради (голова Кожан О.М.),
засідання комісії проводиться щомісячно. На її засіданнях розглядаються питання
утримання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,
утримання дітей, які знаходяться під соціальним супроводом, ухиляння батьків від
виконання батьківських обов’язків.
Добрим словом хочу згадати про роботу голови ветеранської ради Каліна
С.М. який складає акти обстежень пенсіонерів, які потребують матеріальної
допомоги на покращення здоров’я та умов проживання. Вітають ювілярів із
святковими датами Дня народження 90, 95 років. Приймає участь в похоронних
процесіях ветеранів. Значну увагу виконком приділяє і виконанню програми
«Ветеран». На обліку в міській ветеранській організації 2700 пенсіонерів, а саме:
учасники, інваліди та вдови загиблих у ІІ Світовій війні, діти війни. Всіляко
підтримується робота народного аматорського хору «Ветеран».
Тісна співпраця управлінням праці та соціального захисту населення, з
районним центром «Милосердя» , районним сектором культури, молоді та спорту,
районним представництвом червоного хреста, загальноосвітніми школами, дитячими
навчальними закладами , медичним коледжем та ВПУ – 42, Погребищенським ВП
Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, районним сектором ГУ
ДСНС України у Вінницькій області, СО Погребищенські ЕМ, районим військовим
комісаріатом, Козятинським місцевим центром безоплатної правової допомоги,
ЦПМСД і ЦРЛ, районним управління Держпродспоживслужби.
У співпраці із Погребищенським районним сектором з питань пробації
філії державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області згідно Постанови
суду при виконкомі міської ради за ухиляння від сплати аліментів працювали на
громадських роботах 6 чоловік. Виконком міської ради співпрацював з громадським
формуванням ОГП (О.В.Неспірний).
Місто Погребище має договір про співпрацю з гміною-побратимом Фалков
Конецького повіту Свентокшиського воєводства, республіка Польща. Учні двох
країн обмінялися візитами.
Структурними підрозділами міської ради є міський будинок культури
(директор Стребкова М.Г.) та міський клуб (завідуючий Недошовенко О.В.), які

організовують дозвілля дітей та молоді, проводять культурні заходи відповідно
державних та релігійних свят. Разом з міською радою та відділом культури
проведено День міста, фестиваль – Україна сакральна – з ГО, свято Івана купала,
День Незалежності, новорічні та Різдвяні свята та ряд інших.
В зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни
виконком міськради відповідно до чинного законодавства, зокрема Законів України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про
військовий облік та військову службу» значно посилено роботу по уточненню
списків осіб, які проживають в місті і можуть бути направленими на медобстеження
для подальшого проходження військової служби, служби за контрактом.
Цю роботу проводить спеціаліст військово – облікового столу
міськвиконкому Собчук М.Л. за 2019 рік вручено 395 повісток. Брала участь в
заходах і навчаннях в РВК.
До лав ЗС України взято 9 осіб. По контракту служать 7 осіб. До Дня
Захисника виділено матеріальну допомогу учасникам АТО -91чол. На суму 46000
грн.
Особам, які підписали контракт на військову службу в ЗСУ виділено – 75
000 грн.;
Всього 118 тис. грн.
А також матеріальна допомога жителям міста – 151 000 грн.,
Шановні депутати і запрошені!
Розпочався новий 2020 рік, в якому ми прагнемо працювати не гірше як в
минулому аби місто розвивалось, було чистим і охайним для кожного мешканця.
2020 рік виборів Погребищенської міської ОТГ.
Досягнення гідного рівня життя громадян нашого міста було і залишається
для мене основною метою роботи на посаді міського голови. Вірю, що співпраця
однодумців і професіоналів сприятиме забезпеченню економічного і соціального
розвитку міста та задоволенню потреб громадян.
Ми всі добре знаємо і розуміємо, що проблем у місті вистачає. Вирішення
їх буде залежати перш за все від надходжень коштів в міський бюджет,
раціонального їх використання та згуртування всіх зацікавлених до вирішення цих
проблем. Завершуючи свій звіт, хочу подякувати депутатам міської ради, районної
та обласної рад, депутату Верховної Ради Демчаку Р.Є., членам виконавчого
комітету, працівникам апарату міської ради, керівникам та працівникам всіх
комунальних підприємств, керівникам організацій та установ міст, їх трудовим
колективам, активній молоді, головам вуличних та будинкових комітетів, дбайливим
господарям, усім небайдужим Погребищанам, підприємцям, спонсорам
(благодійникам) за розуміння, підтримку в роботі, в цілому конструктивну і ділову
співпрацю у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку міста. Кожен із нас

є частинкою громади. Тому усвідомлюю і наголошую, що всі позитивні результати,
яких вдалося досягти, – це наші спільні здобутки. Разом з тим і нерозв’язані
проблеми, яких ще, на жаль, вистачає, – теж спільні. Впевнений, разом ми зможемо
досягти набагато більших результатів для нашої ОТГ та добробуту її громадян.
Дякую за увагу!

