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ЗВІТ
Погребищенського міського голови Волинського С.О. про свою роботу,
діяльність ради, виконавчих органів ради та про здійснення ними державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності
за період з листопада 2020 року
Дорогі погребищани!
Шановні жителі єдиної Погребищенської громади!
Червень 2020 року дав старт створенню Погребищенської міської територіальної
громади в адміністративних кордонах колишнього району, тим самим завершивши
майже столітню історію Погребищенського району, створеного у 1923 році.
Розпочато нову сторінку літопису нашого краю.
Наша громада належить до громад, які тільки об’єдналися. Сформована в
процесі новаторської реформи адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування. В процесі секторальної та фінансової децентралізації
такі територіальні громади набувають нових повноважень та ресурсів, необхідних
для покращення якості надання послуг жителям та місцевого соціальноекономічного розвитку.
Створення єдиної громади - це знакова подія для усіх її жителів, адже відтепер
ми маємо спільно змінювати наше життя на краще. Нові виклики, нові завдання,
вирішити які дасть змогу лише злагоджена спільна робота, заснована на
партнерських засадах. Єдиною метою такої співпраці влади і громадськості має бути
створення комфортних і достойних умов життя для всіх погребищан, як у місті, так
і на території усіх створених старостинських округів.
У жовтні минулого року погребищани обрали нову міську раду.
Тепер ми маємо єдиний центр управління всіма процесами у громаді.
Погребищенська міська рада об»єднала в собі 27 органів місцевого самоврядування
– сільські та міську ради з їх величезним обсягом повноважень та прав, а головне обов»язків перед усією громадою в цілому та кожним її жителем зокрема.
Депутатський корпус міської ради представлений 26-ти депутатами, які ось уже
рік активно працюють над формуванням нормативно-правової бази самоврядного
органу з метою створення умов для надійного функціонування і стабільного
розвитку громади, тим самим активно відстоюючи інтереси своїх виборців.
Перший рік – це дуже важливий період для становлення системи управління
територіальною громадою, оскільки відбулося фактично об’єднання районної
ради та районної державної адміністрації, а у нашому випадку ще й рад базового
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рівня в одну Погребищенську міську територіальну громаду. Новостворені
громади зустрічаються з дуже особливими викликами в перші дні або місяці
роботи. Необхідно виконувати свої зобов’язання за Законом, організувати роботу
першої та другої сесії міської ради, запустити роботу апарату (а саме здійснити
призначення персоналу, передачу майна, інших активів та зобов’язань) та
підготувати бюджет. І ми достойно впоралися з першим нашим кроком.
Шановна громадо! Хочу ще раз подякувати усім, хто довірив мені відповідальну
місію - головувати у міській раді в такий знаковий для Погребищенської громади
період, у час її становлення. Це висока довіра і велика відповідальність перед
кожним з вас, дорогі погребищани. Впевнений, що разом з вами ми зможемо
досягнути спільної мети – розквіту нашого рідного Надроссянського краю.
Закон передбачає щорічне звітування міського голови про свою роботу перед
громадою на відкритій зустрічі. Складна епідемічна ситуація у зв»язку з пандемією
захворюваності на COVID-19 зараз не дозволяє організовувати такі зустрічі.
Саме тому у цьому році моя зустріч з громадою відбуватиметься за допомогою
інтернет - ресурсів та в телефонному режимі. Звіт буде оприлюднений у газеті
«Колос», на сайті ради (https://pog-mrada.gov.ua/) та на офіційній сторінці ради у
Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/632134173985001).
Шановні погребищани!
Усіх вас запрошую до обговорення. За перший рік роботи перед громадою
звітує міський голова, міська рада та всі її виконавчі органи.
Свої звернення, зауваження та пропозиції можете залишати в інтернетприймальні (https://pog-mrada.gov.ua/index.php/gromadyanam/zvernennya-gromadyan)
, за телефонами приймальні міського голови - 04346-2-14-63 і відділу організаційної
та інформаційної роботи міської ради – 04346-2-19-91, а також надсилати за
адресою: 22200, м.Погребище, вул.Б.Хмельницького, 110, Погребищенська міська
рада.
1. Коротка
громади

характеристика

Погребищенської

міської

територіальної

Погребищенська міська територіальна громада Вінницького району Вінницької
області утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12
червня 2020 року № 707-р «Про визначення адміністративних центрів та
затвердження територій територіальних громад Вінницької області» шляхом
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реорганізації та об’єднання міської ради і 26 сільських рад Погребищенського
району.
Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807 «Про
утворення та ліквідацію районів» було утворено Вінницький район у складі
територій ліквідованих районів, у тому числі Погребищенського.
До складу Погребищенської міської територіальної громади
населених пунктів:
-

входить 60

1 місто;
57 сіл;
2 селища.

В громаді станом на 1 жовтня 2021 року, за даними держстатистики,
проживає 27 755 чол., в тому числі в місті Погребище – 9 328 чол., в сільських
населених пунктах – 18 427 чол.
Загальна площа земель Погребищенської громади в адміністративному кордоні
становить 119989 га, або 4,5 відсотка території Вінницької області. З них 97930,7 га
сільгоспугідь, у тому числі ріллі 73105 га, багаторічних насаджень 904,1 га, лісів
11100 га.
Відповідно до рішення Погребищенської міської ради від 22 грудня 2020 року №
45 «Про утворення старостинських округів» на території громади в межах території
ліквідованих сільських рад створено 26 старостинських округів (Адамівський,
Андрушівський, Бабинецький, Білашківський, Борщагівський, Гопчицький,
Дзюньківський,
Довгалівський,Збаржівський,
Левківський,
Мончинський,
Морозівський, Надроссянський, Новофастівський, Очеретнянський, Павлівський,
Педосівський, Плисківський, Розкопанський, Саражинецький, Сніжнянський,
Спичинецький,
Станилівський,
Старостинецький,
Черемошненський,
Ширмівський).
Відповідними рішеннями міської ради на посади призначені старости
старостинських округів (https://pog-mrada.gov.ua/index.php/starostinski-okrugi).
2. Погребищенська міська рада та її виконавчі органи
Погребищенська міська рада 8 скликання провела свою першу установчу сесію 27
листопада 2020 року. На цій сесії було визнано мої повноваження як новообраного
міського голови та встановлено повноваження 26-ти депутатів міської ради, які були
обрані в єдиному багатомандатному виборчому окрузі та отримали депутатські
мандати політичних партій (https://pog-mrada.gov.ua/index.php/miska-vlada/miskarada/deputati) .
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-

У міській раді 8 скликання представлені:
ПП «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» - 9 мандатів;
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 4;
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» — 3;
ПП «Європейська солідарність» — 3;
Всеукраїнського об’єднання «Свобода» — 3;
ПП «Слуга народу» — 2;
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» — 2.
Усі політичні сили зареєстрували свої депутатські фракції.

Створені та активно працюють 5 постійних профільних комісій (https://pogmrada.gov.ua/index.php/miska-vlada/miska-rada/komisiji-miskoji-radi ).
Починаючи з грудня 2020 року, постійними комісіями проведено 60 засідань
(https://pog-mrada.gov.ua/index.php/dokumenti/protokoli-postijnikh-komisij), зокрема:
- з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку
громади (голова комісії Медик І.В.) – 16 засідань;
- з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,
адміністративного устрою, забезпечення законності і протидії корупції (голова
комісії Никитюк В.О.) – 9;
- з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних
відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр (голова комісії
Лісовий О.Ю.) - 16;
- з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами (голова комісії
Гнатюк Т.В.) - 12;
- з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості,
підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства,
торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та
благоустрою населених пунктів (голова комісії Тарасюк М.О.) - 9 .
З початку скликання відбулося 18 пленарних засідань ради. За цей час на
розгляд сесій було винесено 2527 питань. Затверджено 1718 рішень у різних сферах
повноважень міської ради (https://pog-mrada.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennya-8sklikannya), з них:
- у сфері регулювання земельних відносин – 1411 рішень,
- з кадрових питань -31,
- з питань бюджету – 42,
- про затвердження міських цільових бюджетних програм – 18 рішень, зокрема,
з питань:
✓ охорони здоров»я – 2,
✓ культури - 1,
✓ соціального захисту населення – 2,
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✓ правоохоронної роботи та правової освіти- 2,
✓ сім»ї, дітей та молоді – 2,
✓ поліпшення техногенної та пожежної безпеки – 1,
✓ розвитку архівної справи -1,
✓ спорту -1,
✓ спеціальних регулярних превезень учнів ВПУ №42 – 1,
✓ відзначення нагородою міської ради – 1,
✓ розвитку інформаційного простору – 1,
✓ діяльності комунальних підприємств -2,
✓ розвитку автомобільних доріг -1,
- внесення змін до міських програм, затвердження їх у новій редакції – 18,
- щодо депутатських запитів і звернень – 4.
Структура Погребищенської міської ради складається з апарату, 5-ти підрозділів
виконавчого комітету міської ради та 10-ти самостійних структурних підрозділів –
виконавчих органів міської ради. Загальна штатна чисельність - 173 посади, з них
нині – 12 вакантних.
З метою забезпечення проведення злагодженої виконавчо-розпорядчої діяльності
всіх виконавчих органів міської ради, відповідно до рішення 8 сесії
Погребищенської міської ради 8 скликання 08 квітня 2021 року було утворено її
виконавчий комітет. До складу виконавчого комітету на сьогодні входять 44
посадові особи.
З квітня по жовтень 2021 року проведено 8 засідань виконкому, на яких
розглянуто 323 питання щодо забезпечення життєдіяльності міської територіальної
громади
(https://pog-mrada.gov.ua/index.php/vikonavchi-organi/vikonavchijkomitet/rishennya-vikonkomu) . З них щодо:
-

соціально-економічного розвитку громади – 4,
культури, освіти, охорони здоров’я – 15,
бюджету і фінансів – 21,
соціального захисту населення – 83,
будівництва, житлово-комунального господарства - 120,
надання адміністративних послуг – 1,
діяльності виконавчих органів міської ради - 17,
цивільного захисту, оборонної та правоохоронної роботи - 12,
сільського господарства та навколишнього природного середовища - 50.

Протягом звітного періоду укомплектовано кадрами новостворені виконавчі
органи міської ради.

6
Прийнято 31 рішення сесії та 556 розпоряджень міського голови з кадрових
питань.
Для автоматизації роботи з персоналом придбано програму «К-Документ».
Станом на 01.10.2021 року до Погребищенської міської ради надійшло 6797
документів, на виконання яких в органи та в установи і організації направлено 6573
інформації.
За 9 місяців 2021 року до міської ради надійшло 501 звернення, з них
колективних – 63 та 36 інформаційних запитів. Питання, які найчастіше
порушували громадяни у своїх зверненнях здебільшого стосувались соціального
захисту та земельних питань. Працює інтернет- приймальна для прийому звернень
громадян (https://pog-mrada.gov.ua/index.php/gromadyanam/zvernennya-gromadyan).
В організації діловодства використовується програма «КАІ-Документообіг».
3. Виконання бюджету Погребищенської міської територіальної громади за
9 місяців 2021 року
Дохідна частина бюджету Погребищенської міської територіальної громади на
2021 рік зі змінами становить 264806,042 тис. грн., у тому числі доходи загального
фонду бюджету визначені у сумі 249716,764 тис. грн., доходи спеціального фонду
бюджету у сумі 15089,278 тис. грн.
Власні надходження по доходах загального фонду (без трансфертів) на 2021 рік
затверджено в сумі 145000,000 тис. грн. За 9 місяців 2021 року надійшло 109117,997
тис. грн., планові показники на цей період складають 98754,022 тис. грн., виконання
становить 110,5 %, понад план надійшло 10363,975 тис. грн. У порівнянні з
відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 11126,484 тис. грн.
(12,7 %).
Основні бюджетоутворюючі податки.
Податок та збір на доходи фізичних осіб. Річний план складає 74996,738 тис.
грн. План на 9 місяців 2021 року становить 51390,892 тис. грн., фактично надійшло
55725,264 тис. грн., що становить 51,1 % власних надходжень.
Земельний податок та орендна плата за землю. Річний план складає 34315,000
тис. грн. План на 9 місяців 2021 року становить 24598,300 тис. грн., фактично
надійшло 29539,111 тис. грн., що становить 27,1 % власних надходжень.
Податок на нерухоме майно. Річний план складає 1248,600 тис. грн. План на 9
місяців 2021 року становить 921,750 тис. грн., фактично надійшло 1416,360 тис.
грн., що становить 1,3 % власних надходжень.
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Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб. Річний план складає 11035,000
тис. грн. План на 9 місяців 2021 року становить 8120,750 тис. грн., фактично
надійшло 8955,376 тис. грн., що становить 8,2 % власних надходжень.
Єдиний податок з сільгосптоваровиробників. Річний план складає 17060,000
тис. грн. План на 9 місяців 2021 року становить 9260,000 тис. грн., фактично
надійшло 9234,785 грн., що становить 8,5 % власних надходжень.
Акцизний податок. Річний план складає 4347,000 тис. грн. План на 9 місяців
2021 року становить 3058,000 тис. грн., фактично надійшло 2438,437 тис. грн., що
становить 2,2 % власних надходжень.
Видаткова частина:
За 9 місяців 2021 року із бюджету Погребищенської міської територіальної
громади по загальному фонду проведено касові видатки на суму 166397,185 тис.
грн., що становить 86,9 % плану на цей період.
Із загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і використано –
149030,603 тис. грн., або 89,6 % всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників
бюджетних установ з нарахуваннями – 136048,681 тис. грн., на медикаменти та
перев’язувальні матеріали – 1305,356 тис. грн., на продукти харчування – 1741,199
тис. грн., соціальні виплати населенню – 2486,214 тис. грн., на оплату енергоносіїв
– 7449,153 тис. грн.
На утримання установ та закладів освіти використано 100943,607 тис. грн., що
становить 91,7 % призначень на відповідний період,;
охорони здоров’я – 11538,215 тис. грн. (88,7%);
соціального захисту та соціального забезпечення – 7575,308 тис. грн. (82,4%) ;
культури і мистецтва – 8282,664 тис. грн. (93,9 %) %;
фізичної культури і спорту – 1315,214тис. грн. (91,5%) %;
органи місцевого самоврядування – 25309,977 тис. грн. (84,2%) ;
інші видатки – 11432,2 тис. грн.
Спеціальний фонд
Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року становлять 9625,563
тис. грн., в тому числі по галузі «Освіта» - 1877,687 тис. грн., «Охорона здоров’я» 871,787 тис. грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 397,151 тис. грн.,
«Органи місцевого самоврядування» - 389,422 тис. грн., «Житлово-комунальне
господарство» - 340,340 тис. грн., «Економічна діяльність» - 4737,219 тис. грн., «Інші
видатки» - 1011,957 тис. грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.10.2021 року відсутня.
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4. Соціально-економічний розвиток громади
Протягом звітного періоду проводилася відповідна робота щодо виконання
завдань та заходів Програми соціально-економічного розвитку Погребищенської
міської територіальної громади.
У Програмі були визначені цілі та завдання. Під кожну ціль були складені окремі
плани дій, впровадження яких має вести до покращення конкурентної позиції
Погребищенської громади.
З метою виконання власних та делегованих повноважень впродовж року діяли
програми місцевого розвитку, термін яких рік та більше:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Назва програми

Комплексна цільова програма соціального
захисту жителів Погребищенської міської
територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)
Програма
фінансової
підтримки
комунальних підприємств Погребищенської
міської ради Вінницької області на 2021 рік (зі
змінами)
Програма
благоустрою
території
Погребищенської територіальної громади на
2021 рік (зі змінами)
Програма
забезпечення
поховання
безрідних та невстановлених померлих осіб
Погребищенської
міської
територіальної
громади на 2021 рік
Програма розвитку автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
на
території
Погребищенської
міської
територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)
Програма розвитку охорони здоров’я
Погребишенської
міської
територіальної
громади «Майбутнє Надросся в збереженні
здоров'я його громадян» на 2021 рік
Програма місцевих стимулів для медичних
працівників
Погребищенської
міської
територіальної громади на 2021-2023 роки

Обсяг
фінансових
Профінанресурсів
Передбасовано
необхідних для чено
сесією
станом
на
реалізації
міської ради,
01.10.2021,
Програми
тис.грн.
тис.грн.
на 2021 рік,
тис.грн.

4 516,500

3 882,595

2 020,330

6 550,000

5 919,000

3 510,637

5 400,000

4 510,556

2 881,992

49,000

49,000

9,750

19 000,000

11 450,332

4 575,988

44 210,000

16 004,007

11 799,906

511,000

50,000

50,000
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Програма
розвитку
культури
Погребищенської територіальної громади на
8 2021 - 2022 роки
Програма безоплатної правової допомоги
населенню
Погребищенської
міської
9 територіальної громади на 2021-2023 роки
Програма розвитку архівної справи у
Погребищенській
міській
територіальній
10 громаді на 2021-2024 роки (зі змінами)
Програма оздоровлення та відпочинку дітей
Погребищенської
міської
територіальної
11 громади на 2021-2024 роки
Програма поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та
об'єктів усіх форм власності Погребищенської
міської територіальної громади, матеріальнотехнічного
забезпечення
ДПРЧ-26
(м.
Погребище) ДПРЗ 2 ГУ ДСНС України у
Вінницькій області на 2021 - 2025 роки (зі
12 змінами)
Програма
розвитку
інформаційного
простору
Погребищенської
міської
13 територіальної громади на 2021-2025 роки
Комплексна
оборонно-правоохоронна
програма
Погребищенської
міської
14 територіальної громади на 2021-2025 роки
Програма
відзначення
нагородою
Погребищенської
міської
ради
та
її
15 виконавчого комітету на 2021-2025 роки
Програма підтримки сім’ї та забезпечення
прав
дітей
Погребищенської
міської
територіальної громади на 2021-2025 роки (зі
16 змінами)
Всього:

2 493,000

364,119

364,119

314,016

305,016

222,757

663,500

153,200

144,900

1 035,000

110,000

110,000

275,000

148,500

138,000

2 346,000

178,320

120,588

100,000

100,000

49,664

85,000
87 598,016

55,000
43 279,645

55,000
26 053,631

50,000

Аграрний сектор є провідною галуззю економіки і має значний потенціал для
розвитку територіальної громади. Свою виробничу діяльність здійснюють 96
сільськогосподарських підприємств, в тому числі 72 фермерських господарства.
5. Інвестиційні проекти
Міською радою були подані 10 проектів на загальну суму 64 618,908 тис.грн. на
участь у вітчизняних та міжнародних конкурсах з метою залучення коштів на
розвиток громади.
Зокрема, підготовлено та подано 4 інвестиційні проекти, що можуть
реалізовуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
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здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на
загальну суму 33 886,594 тис.грн.
За сприяння народного депутата України Мейдича Олега Леонідовича у виділенні
даної субвенції, Кабінету Міністрів України затверджений розподіл субвенції у
2021 році та розпочато фінансування 3 об’єктів на загальну суму 27 386,594 тис грн.,
зокрема:
1. Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) та прилеглої тариторії по
вул. Б.Хмельницького в м. Погребище Вінницької області (кошторисна вартість - 9
781,249 тис.грн., розподілена субвенція - 4 751 тис.грн., отримана субвенція - 4 751,0
тис.грн).
2. Капітальний ремонт будівлі початкової школи Комунального закладу
“Погребищенський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1”
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області по вул.
Б.Хмельницького,102, в м. Погребище Вінницької області (кошторисна вартість - 6
725,215 тис.грн., розподілена субвенція – 3 383,5 тис.грн., отримана субвенція - 927,0
тис.грн).
3. Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу
комунального підприємства Погребищенської центральної районної лікарні по вул.
П. Тичини, 54, в м. Погребище Вінницької області (кошторисна вартість - 10 880,130
тис.грн., розподілена субвенція – 3 430,6 тис.грн., отримана субвенція - 927,0
тис.грн).
Підготовлено та подано на конкурсний відбір 2 інвестиційні проекти, що можуть
реалізовуватись за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності
у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
загальною кошторисною вартістю 21 594,4 тис.грн. (вул.Б.Хмельницького та
вул.Вишнева в м.Погребище).
На засіданні Комісії з відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього
господарства відібрано до реалізації у 2021 році об’єкт «Капітальний ремонт
проїжджої частини та тротуарного покриття по вул. Б.Хмельницького (від межі між
будинками 77-79 до межі між будинками №113-115, за виключенням будинків №93,
№95, №97, №99) в м. Погребище, Вінницького району, Вінницької області»
(кошторисна вартість - 14 040,798 тис.грн., фінансування з державного бюджету –
11 934,678 тис.грн. (85%), з місцевого - 2 106,120 тис. грн. (15 %).
На конкурс Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» подано 2 проекти,
загальною кошторисною вартістю 2 637,914 тис.грн.
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Комісією з відбору до реалізації у 2021 році відібрано проект «Нове будівництво
системи автономного вуличного освітлення по вул.Коцюбинського в м.Погребище
Вінницької області» (кошторисна вартість 1 237,914 тис.грн., фінансування з
обласного бюджету – 350,0 тис.грн., з місцевого бюджету – 887,914 тис.грн.).
На конкурсний відбір інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2022 році, регіональній
конкурсній комісії Вінницької ОДА було подано проект «Придбання ультразвукової
системи для Погребищенської центральної лікарні» на суму 2 000,0 тис.грн.
Конкурсний відбір триває.
Міською радою проводиться активна робота щодо залучення іноземних
інвестицій з метою створення додаткових робочих місць та наповнення бюджету
громади.
6. Міжнародні конкурси та гранти
Для участі в конкурсному відборі проектів в рамках Офіційної допомоги розвитку
Республіки Болгарія у 2022 році підготовлено та подано проектну заявку "Ремонтнореставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення
"Садибний будинок" по вул.Піщанка,44 у с.Круподеринці Вінницької області" на
загальну суму 4 500,0 тис.грн. Конкурсний відбір триває.
7. Стратегічне планування
Міською радою за активної допомоги та сприяння регіональних консультантів у
Вінницькій області підготовлено та затверджено Стратегію
розвитку
Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року ( https://pogmrada.gov.ua/index.php/strategiya-rozvitku-gromadi ).
Стратегія розвитку відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним та
оперативним цілям та завданням Державної стратегії регіонального розвитку на
2021-2027 роки та стратегічним документам, що регламентують просторовий та
регіональний розвиток Вінницької області, зокрема Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.
З метою виконання завдань, зазначених в Стратегії розвитку, розроблено та
подано на затвердження сесією ради План заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року.
8. Регуляторна діяльність
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Протягом 2021 року міською радою постійно забезпечувався єдиний підхід до
підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх після проходження всіх
процедур.
Державна регуляторна політика Погребищенської міської ради та її виконавчих
органів здійснювалась з метою прийняття виважених рішень з урахуванням
максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення
балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади у таких напрямках:
- підготовка та оприлюднення інформації у процесі здійснення регуляторної
діяльності;
- здійснення перегляду регуляторних актів.
На офіційному сайті Погребищенської міської ради створено розділ меню
«Регуляторна діяльність» (https://pog-mrada.gov.ua/index.php/regulyatorna-diyalnist),
в якому оприлюднюється інформація щодо здійснення регуляторної діяльності
виконавчим комітетом міської ради.
Відповідно до Закону протягом звітного періоду була виконана робота,
спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності та
формування єдиного підходу для встановлення обов’язкових платежів для громадян
та суб’єктів господарювання. Розпорядженням від 28.04.2021 року №103 створено
Комісію з питань перегляду місцевого регуляторного середовища, завданням якої є
здійснення перегляду та оцінки місцевого регуляторного середовища з метою
виявлення недоцільних регуляторних бар’єрів (зокрема, актів, що втратили
актуальність чи є неефективними) і створення сприятливих умов для розвитку
підприємницької діяльності, залучення інвестицій та соціально-економічного
розвитку територіальної громади. Рішенням виконавчого комітету від 12.08.2021
року № 207 визначено відповідальний структурний підрозділ, до повноважень якого
відноситься реалізація державної регуляторної політики, – відділ економічного
розвитку, інвестицій, стратегічного планування.
Було підготовлено та оприлюднено аналіз регуляторного впливу проекту рішення
"Про встановлення місцевих податків та зборів на території населених пунктів
Погребищенської міської територіальної громади на 2022 рік". Аналіз містив
прогноз впливу та ефективність застосування ставок таких місцевих податків як
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та пільги
зі сплати земельного податку, ставки орендної плати за землю, транспортний
податок, єдиний податок, туристичний збір. Розроблення регуляторного акту та
аналіз його впливу дав змогу встановити місцеві податки за допомогою прозорого
механізму, враховуючи інтереси усіх членів громади. Проект рішення отримав
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позитивний висновок органів державної регуляторної служби та затверджений
сесією Погребищенської міської ради.
9.Закупівлі за бюджетні кошти
Протягом 9 місяців 2021 року в системі електронних закупівель ProZorro було
здійснено:
відкритих торгів – 32 на загальну суму 48 781,213 тис.грн.,
прямих закупівель - 1504 на загальну суму 9 602,924 тис. грн.,
допорогових закупівель - 42 на загальну суму 4 950,487 тис. грн.
Економія бюджених коштів склала - 3 008,238 тис.грн.
10.Розвиток та підтримка підприємництва
На території Погребищенської міської громади зареєстровано 1246 суб’єктів
підприємницької діяльності, в тому числі: 500 суб’єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб, 746 фізичних осіб-підприємців.
З метою розвитку та підтримки підприємництва розробляється Програма розвитку
малого і середнього підприємництва до 2027 року.
Розробляється концепція індустріального парку на території громади. З метою
розвитку промисловості та малого підприємництва визначена потенційна земельна
ділянка для створення та розбудови такого парку.
11. Надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги мешканцям Погребищенської територіальної громади
надаються через Центр надання адміністративних послуг, створений відповідно до
рішення 8 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 8 квітня 2021 року.
В Центрі надання адміністративних послуг Погребищенської міської ради
суб’єкт звернення може отримати будь-яку із 149-ти послуг згідно із затвердженим
Переліком адміністративних послуг в 9 сферах діяльності (https://pogmrada.gov.ua/index.php/tsnap/perelik-adminposlug), а саме: адміністративні послуги
міської ради та її виконавчих органів – 58 послуг; адміністративні послуги
територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів – 91 послуга.
Це, зокрема, послуги в сфері державної реєстрації нерухомого майна, громадських
формувань, реєстрації місця проживання, отримання дозвільних документів у сфері
архітектурно-будівельного контролю, земельні питання та ін.
Станом на 1 жовтня 2021 року, тобто за період з 08.04.2021 по 30.09.2021, через
ЦНАП надано 8610 послуг, в т. ч.:
2087 послуг щодо державної реєстрації речових прав та видачі інформаційних
довідок,
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3023 послуги Держгеокадастру,
810 послуг з реєстрації місця проживання особи,
2647 послуг з видачі довідок місцевого значення (це довідки про реєстрацію місця
проживання, склад сім'ї, довідка про спільне проживання громадян на день смерті
одного з них, про проведення поховання та інші),
35 - управління з питань житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління комунальною
власністю, містобудування та архітектури,
4 – інші послуги (державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи – громадські організації),
4 - послуги Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
Крім того, Центром надання адміністративних послуг надано понад 6,0 тис.
різного роду консультацій з питань отримання адміністративних послуг, дозволів та
погоджень.
Так, найбільша кількість звернень зареєстрована по послугах Держгеокадастру
(26,0 %), послуги з видачі довідок місцевого значення - про реєстрацію місця
проживання, склад сім'ї, про спільне проживання громадян на день смерті одного з
них, про проведення поховання та інші (22,8%), послуги щодо державної реєстрації
речових прав та видачі інформаційних довідок (17,9%).
За надання адміністративних послуг надійшло до міського бюджету 397,5 тис.
грн. (в т. ч. 329,4 тис. грн. – при державній реєстрації речових прав, 68,1тис. грн. при
наданні послуги з видачі витягу з Державного земельного кадастру).
Для створення зручних та комфортних умов по прийому заявників з часом
планується відновити мобільний сервіс (виїзне обслуговування) надання
адміністративних послуг, за допомогою якого жителі поважного віку та особи з
інвалідністю матимуть рівну можливість наряду з іншими мешканцями
міста отримати будь-яку адміністративну послугу.
12. Розвиток інфраструктури. Житлово-комунальне господарство,
торговельне, побутове обслуговування населення, громадське харчування,
транспорт, зв»язок
В рамках державної субвенції на проведення ремонтних робіт на автомобільних
дорогах комунальної власності в м. Погребище за рахунок виділення коштів
державного дорожнього фонду до 30.11.2021 року планується реалізація проекту:
«Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вулиці
Б.Хмельницького (від межі між будинками №77-79 до межі між будинками №113115 за виключенням будинків №93, №95) в м. Погребище Вінницького району,
Вінницької області» на загальну суму - 12600,0 тис. грн. (співфінансування з фонду
Програми становить 11934,678 тис. грн.). Підрядник – ТОВ «Віндор».
З метою покращення дорожнього покриття в населених пунктах громади
проведені поточні ямкові та дрібні ремонти:
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- поточний ремонт вулиці Базарна, вулиці Б.Хмельницького в м. Погребище на
суму 42,797 тис. грн. (виконавець робіт - Філія Погребищенський райавтодор);
- ямковий ремонт доріг по вулицях П.Тичини, Тракторна, Київська,
Б.Хмельницького в м. Погребище на суму 140,0 тис. грн.. (виконавець робіт - ФОП
Завальнюк І.В.);
- грейдерування автомобільних доріг по селах Білашки, Смаржинці, Вишнівка
на суму 7,433 тис.грн. (виконавець робіт - Філія Погребищенський райавтодор);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вул. Н. Присяжнюк в м.
Погребище на суму 19,98 тис. грн. (виконавець робіт ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вул. Вінницька в
м.
Погребище на суму 17,482 тис. грн. (виконавець робіт ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вул. Богдана
Хмельницького в м. Погребище на суму 12,487 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ
«Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишнева в м.
Погребище на суму 49,998 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка в м.
Погребище на суму 49,910 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Козацька в м.
Погребище на суму 49,860 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кооперативна в м.
Погребище на суму 49,898 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коцюбинського в
м. Погребище на суму 49,904 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Енергетиків в м.
Погребище на суму 49,898 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кравченка в м.
Погребище на суму 49,904 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- поточний ремонт містка по вул. П.Тичини в м. Погребище на суму 17,141 тис.
грн. (виконавець робіт - ТОВ «Рембуддільниця»);
- поточний дрібний ремонт дорожнього покриття по вулиці Привокзальна в м.
Погребище на суму 49,860 тис. грн. (виконавець робіт - ТОВ «Меридіан»);
- грейдерування автомобільних доріг та вулиць по с. Адамівка на суму 21,678
тис. грн. (виконавець робіт - Філія Погребищенський райавтодор);
- грейдерування автомобільних доріг та вулиць по с. Андрушівка на суму 15,294
тис. грн. (виконавець робіт - Філія Погребищенський райавтодор);
- грейдерування автомобільних доріг та вулиць по селах Старостинці та Іваньки
на суму 13,110 тис. грн. (виконавець робіт - Філія Погребищенський райавтодор);
- грейдерування автомобільних доріг та вулиць по селах Очеретня, Довжок,
Погребище-ІІ на суму 17,480 тис. грн. (виконавець робіт - Філія Погребищенський
райавтодор);
- поточний ремонт містків по вул. Зелена в м. Погребище на суму 49,700 тис.
грн. (виконавець робіт – КП «Погребищеводоканал»);
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- грейдерування автомобільних доріг в селі Морозівка на суму
5,434
тис. грн. (виконавець робіт - Філія Липовецький райавтодор);
- грейдерування автомобільних доріг по селах Павлівка та Круподеринці на
суму 13,702 тис. грн. (виконавець робіт - Філія Липовецький райавтодор).
Для проведення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності,
де відсутнє тверде покриття, проведено тендерні закупівлі щебеневої продукції та
відсіву (7680 т.) на суму 1958,430 тис. грн., якою згідно схеми розподілу забезпечені
26 старостинських округів громади для проведення робіт з ремонту дорожнього
покриття, та здійснені поточні і ямкові ремонти доріг в м. Погребище.
Згідно календарного графіку виконання робіт проводиться поточний ремонт
дорожнього покриття методом ресайклінгу по дорогах комунальної власності
Погребищенської міської територіальної громади в м. Погребище, с. Левківка,
с.Кулешів, с. Ліщинці, с. Скибинці, с. Борщагівка (всього передбачено провести
ремонтні роботи на 24 вулицях населених пунктів громади) на суму 1640,332 тис.
грн. (переможець тендерних закупівель та виконавець робіт – ТОВ «Меридіан»).
В
рамках
співфінансування
Погребищенською
міською
радою
державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій
області» здійснені ремонтні роботи на наступних дорогах загального користування
місцевого значення:
- О-02-17-05 Границя Житомирської області-Погребище-Іллінці;
- О-02-10-03 Липовець-Славна-Спичинці-Погребище;
- С-02-17-40 Погребище – Збаржівка - границя Київської області;
- О-02-17-01 Погребище-Ширмівка-Соснівка;
- О-02-17-04 Очеретня-Плисків;
- С-02-17-06 (Турбів-Погребище-Сквира)-Веселівка;
- 0-02-17-03 ст. Погребище-Адамівка-Розкопане-Барвінкове;
- С-02-17-35 Педоси – Плисків.
- С-02-17-22 Степанки – Талалаї.
Всього на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення
(співфінансування) згідно Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування місцевого значення на території Погребищенської
міської
територіальної громади станом на 01.11.2021 року виділено – 5 560 тис. грн.,
загальна сума коштів разом із залученими коштами ДП Служба місцевих
автомобільних доріг у Вінницькій області – 11 520 тис. грн.
В
громаді
функціонують
чотири
комунальні
підприємства
–
«Погребищекомунсервіс», «Погребищеводоканал», «Погребищерембудпроект» та
«Комунальник» (с-ще Погребище Друге), які забезпечують надання послуг з
водопостачання, водовідведення, експлуатації та утримання мереж вуличного
освітлення, житлового фонду, будівництва, благоустрою, збирання і вивезення
твердих побутових відходів та надання ритуальних послуг.
КП «Погребищекомунсервіс» проведено заміну водонапірної лінії
м. Погребище по вулицях Шевченка, Б.Хмельницького, Театральній

в
та
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в с. Плисків протяжністю 1050 м/п на суму 555 тис. грн., та заміну 2 водяних насосів
на скважинах по вул. Київська та вул. Гонти на суму 65 тис. грн.
КП «Погребищеводоканал» проведено ремонтні роботи на водогонах в
м.
Погребище: «Ізумруд» вул. Л.Українки, «Залізничний» вул. Залізнична та Сонячна,
«Роська» вул. Сьомака, «Добробут» вул. Володимирська, «Поле чудес» вул.
П.Тичини, «Кам’янецький» вул. Кам’янка, «Лиса гора» вул. Чкалова та сільських
водогонах в с. Білашки, с. Смаржинці, с. Педоси та на водогоні «Джерело» в с.
Адамівка, в ході яких виконано ремонт та заміну насосної частини електродвигуна,
заміну труб, кранів, фільтрів та інших частин в свердловинах, проведено роботи по
благоустрою свердловин.
Проводяться роботи по ремонту та відновленню мережі вуличного освітлення
громади. Комунальним підприємством «Погребищеводоканал» здійснено роботи з
відновлення та ремонту вуличного освітлення у м.Погребище по вул. Молодіжна,
П.Тичини, Яблунева, Б.Хмельницького, Вінницька, Н.Присяжнюк та Шевченка
(міський парк).
Також проведено роботи по обслуговуванню та ремонту мереж вуличного
освітлення в наступних населених пунктах громади: с. Васильківці, с. Ординці, с.
Сопин, с. Левківка, с. Бабинці, с. Скибинці, с. Борщагівка, с. Адамівка,
с.
Ширмівка, с. Білашки, с. Вишнівка, с. Соснівка, с. Свитинці, с. Смаржинці,
с.
Андрушівка,с. Очеретня, с. Довжок, с-ще Погребище Друге, с. Саражинці,
с.
Кур’янці.
В період з січня по листопад 2021 року КП «Погребищеводоканал» здійснено
заміну та встановлення ламп ЛЕД в кількості – 199 шт., світильників LED - 72 шт.,
встановлено реле часу – 16 шт., сутінкових реле – 20 шт., самонесучого ізольованого
проводу СІП – 1360 м., проведено заміну та встановлення кріплень світильників,
автоматів, реле напруги та ін.
Збір і вивезення твердих побутових відходів по всіх старостинських округах
та по місту здійснюється КП «Погребищекомунсервіс» регулярно згідно
затвердженого графіку. З метою ефективної організації збору твердих побутових
відходів (далі ТПВ) прийнято рішення про виділення земельних ділянок в м.
Погребище площею по 18 м² для облаштування на них майданчиків для розміщення
контейнерів для збору твердих побутових відходів на прибудинкових територіях
будинків, що розташовані по вул. Вінницька, 12, вул. Б.Хмельницького, 94, вул. Б.
Хмельницького, 98, вул. Театральна, 17, вул. Жовтнева, 2 в м. Погребище. На даний
час заплановані роботи з облаштування вищевказаних майданчиків. Для розміщення
ТПВ закуплено 10 сміттєвих контейнерів. Виконані роботи з облаштування
Погребищенського міського сміттєзвалища, облаштовано прохідну, пропускний
пункт та на постійній основі закріплено працівників. КП «Погребищекомунсервіс»
проведені роботи з загортання сміттєзвалища на суму 28,9 тис. грн.
Питання благоустрою та санітарного стану території громади перебуває на
постійному контролі. КП «Погребищекомунсервіс» здійснюються роботи з
благоустрою міста, ліквідації стихійних сміттєзвалищ обрізки, підчистки дерев,
прибирання та підмітання вулиць, зачистки і побілки бордюрів, скошування
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бур’янів, ремонту лавочок, проведення робіт з благоустрою та підтримка належного
санітарного стану на 4 кладовищах міста, інші види робіт.
На території
старостинських округів роботи з благоустрою виконуються робітниками з
благоустрою, закріпленими за кожним із 26 старостинських округів громади.
З 25 березня по 25 травня на території громади проведено двомісячник з
благоустрою населених пунктів Погребищенської міської територіальної громади, в
ході якого виконано роботи по санітарній очистці населених пунктів, ліквідації
стихійних
сміттєзвалищ, збереженню і примноженню зелених насаджень,
поліпшенню естетичного і санітарного стану прибудинкових територій,
впорядкування пам’яток культури, пам’ятників, братських могил та кладовищ. До
виконання робіт з благоустрою долучились не лише працівники установ та
організацій, а й громадськість, учні шкіл, студенти медколеджу та ВПУ-42, приватні
підприємці та небайдужі громадяни.
13.Будівництво
З метою збереження історичної пам’яті та поліпшення зовнішнього вигляду
центру міста за рахунок субвенції з фонду соціально-економічного розвитку
(співфінансування) проводиться реконструкція пам'ятного знаку (братської могили)
та прилеглої території по вулиці Б. Хмельницького (кінцева вартість – 9600,00 тис.
грн.). Проектом передбачено реконструкцію пам’ятного знака (братської могили),
влаштування нових меморіальних плит, підпірних стін квітників, сходів та пандусів,
створення зелених зон, оновлення асфальтобетонного покриття дороги та
влаштування тротуару з декоративної бетонної плитки, влаштування належного
водовідведення дощових та талих вод з пішохідних зон.
Здійснюється реалізація проекту «Нове будівництво системи автономного
вуличного освітлення по вул.Коцюбинського в м.Погребище Вінницької області» на
суму 999,182 тис. грн. в рамках реалізації проекту-переможця конкурсу Вінницької
обласної ради «Комфортні громади» (співфінансування з фонду Програми становить
350,0 тис. грн.).
Для забезпечення належного функціонування будинків сімейного типу та
комфортної і безпечної життєдіяльності його мешканців розроблена проектнокошторисна документація для здійснення наступних робіт:
- «Капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу по вул.
Б.
Хмельницького, 31А в м. Погребище Вінницького району Вінницької області;
- «Капітальний ремонт дитячого будинку сімейного типу по
вул.
Молодіжна, 2 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області».
Проводятся роботи з поточного ремонту міського парку з влаштуванням
спортивного майданчика в рамках реалізації всеукраїнського соціального проекту
«Активні парки – локації здорової країни», також розробляється проектнокошторисна документація по проекту - «Реконструкція міського парку з
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влаштуванням
мультифункціонального
спортмайданчика
в
м.Погребище Вінницького району Вінницької області».
В 2022 році заплановано реалізація наступних проектів:
Будівництво та реконструкція будинків:
- передбачено 480,0 тис. грн. на «Нове будівництво надвірної вбиральні по вул.
Б.Хмельницького в м. Погребище Вінницького району Вінницької області» (ПКД
розробляється);
- «Капітальний ремонт адміністративного будинку міської ради по
вул. Б.Хмельницького, 110 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області»
(ПКД
розробляється)
та
«Реконструкцію
прибудинкової
території
адміністративного будинку по вул.
Б. Хмельницького, 110 в м.
Погребище Вінницького району Вінницької області» (коригування ПКД).
Дорожнє господарство:
- «Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуару по вулиці Вишнева від
межі будинку №2 до закінчення межі будинку №28 в
м.Погребище
Вінницького району Вінницької області» (розроблена ПКД);
- «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Козацька в м. Погребище Вінницького
району Вінницької області» (ПКД розробляється);
- «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Н.Присяжнюк на ділянці від буд. № 24
до буд. № 80 в м. Погребище Вінницького району Вінницької області» (ПКД
розробляється);
- «Капітальний ремонт площі по вул. Б.Хмельницького із влаштуванням
стоянки для шкільних автобусів в м. Погребище Вінницького району Вінницької
області» (ПКД розробляється).
Вуличне освітлення:
- «Нове будівництво системи автономного вуличного освітлення по вул.
Б.Хмельницького (від вул. Козацька до вул. Володимирська) в м. Погребище
Вінницького району Вінницької області» (проводиться перерахунок ПКД в цінах
станом на 15.09.2021 року).
Водопостачання та водовідведення:
- «Нове будівництво напірної мережі каналізації від КП «Погребищенська
центральна лікарня» до існуючої по вул. Б.Хмельницького в м. Погребище
Вінницького району Вінницької області» (ПКД розробляється);
- «Нове будівництво мереж водопостачання в с. Ширмівка Вінницького району
Вінницької області» (ПКД розробляється);
- «Нове будівництво свердловини по вул. Зелена в м. Погребище Вінницького
району Вінницької області» (ПКД розробляється);
- «Будівництво водопроводу по вул. Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в
м. Погребище Вінницького району Вінницької області» (ПКД розробляється);
- «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Рокитна та вул.
Вінницька в м. Погребище Вінницького району Вінницької області» (ПКД
розробляється);
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- «Реконструкція каналізаційної мережі від будинків № 16, № 18 по вул.
Рокитна в м. Погребище Вінницького району» (ПКД розробляється);
- «Будівництво водогону в с. Морозівка Вінницького району Вінницької
області» (ПКД розробляється),
На розробку та коригування проектно-кошторисної документації по
вищевказаних проектах передбачено більше 800 тис. грн.
14. Енергомодернізація
Розпочато реалізацію проекту «Капітальний ремонт будівлі початкової школи
КЗ «Погребищенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №
1» Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області по вул.
Б.Хмельницького, 102 в м. Погребище Вінницької області» на суму 6 514,692 тис.
грн. (переможець аукціону в системі Prozorro та виконавець робіт – ТОВ «ЖКГарант»), в ході якого будуть здійснені роботи з термомодернізації, утеплення
фасаду будівлі навчального закладу, що дозволить суттєво підвищити
енергоефективність та забезпечить економію на енергоносіях під час осінньозимового опалювального періоду.
У 2021 році здійснено заміну та модернізацію опалювальних котлів:
- КЗ «Гопчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»;
- КЗ «Бухнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів»;
- КЗ «Дзюньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»;
- КЗ «Новофастівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»;
- КЗ «Погребищенський заклад дошкільної освіти № 1»;
- КЗ «Центр дитячо-юнацької творчості».
КП «Погребищеводоканал» під час виконання робіт з утримання та ремонту
мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади здійснено заміну та
встановлення вуличних світильників розжарювання на енергозберігаючі та менш
енергозатратні. Економія споживання електроенергії за рахунок вищевказаних
заходів становить близько 60%.
15.Управління комунальною власністю
Міська рада як орган місцевого самоврядування в межах визначених
законодавством повноважень представляє інтереси жителів громади та від їх
імені здійснює управління об’єктами комунальної власності. До сфери
управління міської ради належить 51 об’єкт права комунальної власності, а це
комунальні підприємства, установи та організації.
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Зокрема, маємо: 6
комунальних підприємств, 18 закладів освіти,
14 закладів дошкільної освіти, 6 - соціального спрямування, 5 закладів культури,
1 заклад позашкільної освіти та 1 дит. юнацьку спортивну школу.
Функції органу управління майном, яке перебуває у власності територіальної
громади, покладено на постійну комісію міської ради з питань управління
комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і
зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених
пунктів.
За період з грудня 2020 року за пропозиціями комісії укладено 2 нових
договори оренди, у зв’язку із змінами та доповненнями до чинного законодавства
внесено зміни до 5-ти договорів оренди, у зв’язку з реорганізацією управлінь,
служб, відділів переукладено 3 угоди.
Важливим напрямком діяльності міської ради щодо управління майном є вибір
форм господарювання для більш ефективного використання майна, що
знаходиться в комунальній власності міської територіальної громади. Для цього
визначаються об’єкти, які доцільно передати в користування юридичним або
фізичним особам на умовах оренди. Ведеться пошук орендарів, які можуть
ефективно використовувати орендоване майно. Зокрема, за звітний період діють
16 договорів оренди.
Станом на сьогодні в оренді знаходяться приміщення комунальної власності
загальною площею близько - 3,6 тис. кв. м.
Надходження від здачі в оренду нерухомого майна за звітний період на рахунки
орендодавців (балансоутримувачів) становлять:
- Погребищенська міська рада – 210 тис. грн;
- КП «Погребищенська ЦЛ» – 359 тис. 958 грн.;
- відділ культури міської ради – 6 тис. грн.;
- КП «Погребищенський ЦПМСД» – 17 тис. 89 грн.
Як свідчить аналіз, загальна сума коштів, отриманих від оренди за звітний
період з грудня 2020 року орендодавцями, складає - 592 тис. 958 грн.
У звітному періоді проводилися організаційні роботи з первинної та поточної
інвентаризації нерухомості та видачі технічних паспортів, витягів про реєстрацію
прав власності на об’єкти комунальної власності територіальної громади. Зокрема,
виготовлено технічні паспорти на 2 об’єкти, переоформлено право власності
більш як на 15 об’єктів.
Збереження та підвищення ефективності використання комунального майна
громади є одним з головних напрямів у роботі міської ради.
В переважній більшості нерухомість, яка передана в оперативне управління або
оренду установам, закладам, підприємствам, побудована в 60-х роках минулого
століття та потребує поточних і капітальних ремонтів, реконструкції, здійснення
невід»ємних поліпшень і, що надзвичайно актуально, - впровадження
енергозберігаючих технологій.
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З метою забезпечення належного утримання і покращення технічного стану цих
об’єктів, по мірі можливості, з бюджету виділялись і виділяються необхідні
фінансові ресурси.
16. Регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного
середовища
Рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 22 грудня 2020 року №52 до
комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади прийнято
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
розташовані за межами населених пунктів, загальною площею 14328,7948 га.
З метою залучення до місцевого бюджету додаткових коштів від використання
земель включено до переліку земельних ділянок сільськогосподарського
призначення комунальної власності (за межами населених пунктів) для продажу
прав на них на земельних торгах 479 земельних ділянок площею 5103 га. У 2021 році
проведено продаж права оренди шляхом проведення земельних торгів у формі
аукціону на 12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель
водного фонду загальною площею 163,4683 га, що дало змогу залучити до місцевого
бюджету додаткові кошти від річної орендної плати в сумі 1389154 гривні тобто
8498 грн. за 1 га в рік. Також укладено угоду про соціальне економічне партнерство
з товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча компанія «Зоря
Поділля» строком до 01 листопада 2030 року, яка дала змогу забезпечити щорічне
фінансування соціально – економічних проектів на території громади в сумі 7 119124
грн.
Меморандум про співпрацю міська рада підписала з товариством з обмеженою
відповідальністю «ТАК-Агро», відповідно до якого у 2021 році до бюджету
Погребищенської громади надійшло 1760087 грн. ПДФО з плати за оренду
земельних паїв (у 2020 році ця сума становила 562002 грн.). Кошти будуть
використані на реалізацію соціальних та інфраструктурних проєктів.
З метою збереження родючості грунтів та забезпечення виконання Державної
цільової екологічної програми “Масштабне заліснення України” надано дозвіл на
розробку проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування
державному підприємству “Іллінецьке лісове господарство” земельних ділянок
малопродуктивних і деградованих земель, а також земель, які самозаліснились і
зазнали впливу вітрової та водної ерозії, на загальну площу 367,7563 га.
Протягом 2021 року особлива увага приділялась забезпеченню потреби учасників
бойових дій в земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства
і для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд.
17. Протидія пандемії СОVID-19
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Відповідно до статей 12,15 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб, статей 27,40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» та на виконання наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року №722 (у редакції наказу МОЗ від
24 вересня 2021року №20527 на території Погребищенської громади проводиться
комплекс заходів, направлених на боротьбу з поширенням гострого респіраторновірусного захворювання, спричиненого коронавірусом.
Діагностика гострого респіраторно-вірусного захворювання COVID-19
проводиться медичними працівниками КП «Погребищенський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради шляхом відбору
біологічного матеріалу на проведення ПЛР (полімеразноноланцюгової реакції) та
транспортування його в ДУ Вінницький обласний лабораторний центр для
дослідження, а також проведенням експрестестів на антиген COVID -19. 81%
лабораторно підтверджених хворих лікуються амбулаторно, вдома, під наглядом
сімейних лікарів. Близько 20% отримують стаціонарну допомогу у лікувальних
закладах області, визначених МОЗ для надання даної допомоги хворим на COVID19. Це лікарні міста Вінниці, Калинівки. На жаль, серед хворих все частіше
виявляються молоді люди працездатного віку та діти.
Проводиться відповідна інформаційна робота через засоби масової інформації,
інтернет-ресурси щодо пропаганди та контролю за дотриманням протиепідемічних
заходів.
В громаді працює шість Пунктів щеплень проти COVID -19, розташованих в
амбулаторіях ЗПСМ, а також Центр масової вакцинації, який розташований за
адресою вул. Б.Хмельницького,77 в приміщенні відділу освіти міської ради. На
початок листопада щоденно медичними працівниками КП Погребищенським
ЦПМСД вакцинується від 100 до 200 осіб. Уже провакциновано однією або двома
дозами понад 12 тисяч жителів нашої громади.
У терапевтичному відділенні Погребищенської центральної лікарні за березеньквітень 2021 року було проліковано 127 пацієнтів, хворих на COVID -19.
18. Охорона здоров’я
КП «Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Первинну медичну допомогу жителям Погребищенької громади надають лікарі та
середній медичний персонал КП «Погребищенський центр первинної медикосанітарної допомоги» Погребищенської міської ради. До складу центру входить:
– 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ), та 31
фельдшерський пункт. У наданні первинної медико – санітарної допомоги задіяно:
•
11 сімейних лікарів та один педіатр;
•
25 медичних сестер амбулаторій та 47 середніх медичних працівників ФП.
У Погребищенській громаді на 1 жовтня 2021 року проживає 27 755 осіб (в тому
числі в місті – 9 328, в сільській місцевості – 18 427). Декларацій з сімейними
лікарями про надання послуг з первинної медичної допомоги на 01.10.2020 р.
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заключено -19404, що становить близько 68,4% від населення району. Підписання
декларацій продовжується.
За 9 місяців 2021 року у районі народилось - 92 дітей, померло - 449 осіб.
Природній приріст від’ємний – (-12,6 ).
На фінансування медичного центру на 9 місяців 2021 р передбачалося -17107,635
тис.грн.:
- з державного бюджету відповідно до договору з НСЗУ (Національною службою
здоров’я України) - 9794566 грн.
- з місцевого бюджету під Комплексну програму розвитку охорони здоров’я
Погребищенської міської ради «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його
громадян» - 7313068,80 тис. грн. Використання коштів проводиться відповідно до
фінансового плану комунального підприємства.
За звітний період центром використано – 16332351 грн.; з державного бюджету –
9473478 грн. та – 6858873 грн. міського бюджету. Придбання медикаментів для
невідкладної допомоги - 224928 грн.; наркотиків – 93762 грн.; оплата медикаментів
та виробів медичного призначення пацієнтам для амбулаторного лікування
(постанова КМУ 1303 на 1301) – 82759,89 грн.; енергоносії та комунальні послуги
– 405442 грн.; придбання палива (вугілля, дрова) - 10602,03 грн., бензин – 237360
грн., заробітна плата та нарахування - 12695423 грн.; поточні ремонти
приміщень – 168604 грн., придбання обладнання - 30000 грн.
Усі заклади центру забезпечені обладнанням, комп’ютерною технікою та Інтерне
зв’язком відповідно до вимог НСЗУ та табелю матеріально – технічного оснащення.
Лікарі оформляють електронні картки на пацієнтів. З квітня 2019 року відповідно
до Урядової програми «Доступні ліки» усі сімейні лікарі виписують електронні
рецепти пацієнтам з серцево – судинними захворюваннями, бронхіальною астмою
та цукровий діабет ІІ типу. Рецепти люди можуть отоварити у п’яти аптеках міста
Погребище, а також по всій території України у аптеках, які заключили договір з
НСЗУ.
На виконання Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного
обслуговування у сільській місцевості» в селі Дзюньків проведено капітальний
ремонт Дзюньківської АЗПСМ на суму 3 838,0 тис.гр., за кошти державного
бюджету та 10 % співфінансування з місцевого бюджету.
За кошти місцевого бюджету проведено:
-поточний ремонт мережі водопостачання Плисківської АЗПСМ – 47 150 грн.;
-реконструкція пандусів в Гопчицькій АЗПСМ та в амбулаторії на станції
Ржевуська на суму 69 841грн.;
-поточний ремонт санвузла та приміщення аптеки центру – 99 436 грн.;
-за кошти державного бюджету та співфінансування місцевого придбано
службовий автомобіль для лікаря амбулаторії ст. Ржевуська загальною вартістю 569 тис.грн.
КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради
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Пріоритетними напрямками діяльності КП “Погребищенська центральна
лікарня»” є:
впровадження нових сучасних технологій;
надання невідкладної медичної допомоги;
надання медичної допомоги дітям;
надання медичної допомоги жінкам при вагітності та пологах;
виконання протиепідемічних заходів з метою попередження
інфекційної захворюваності;
надання медичної допомоги пільговим категоріям населення;
удосконалення системи профілактичних медичних оглядів на
засадах цільової диспансеризації населення, впровадження програм масового
скринінгу населення;
інтенсифікація розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги
(денні стаціонари, стаціонари вдома);
інформатизація медичної галузі.
За звітний період
у Погребищенській ЦЛ були проведено ремонт та
облаштування в'їзду в лікарню; завершено реконструкцію палат хірургічного
відділення та проведено дооснащення відділення дефібрилятором та
електрокоагулятором; розширено інтернетмережу для забезпечення доступності
роботи медперсоналу з НСЗУ; отримано автомобіль для транспортування хворих на
третинний рівень.
Протягом 10 місяців 2021 року за кошти місцевого бюджету було придбано та
витрачено :
Поточні видатки:
- 80 000 грн.- придбано медикаменти та засоби індивідуального захисту,
- 26 000 грн. - проведення обстеження приміщень на предмет оцінки доступності
для осіб з інвалідністю,
- 19 800 грн. - придбано вагонку для холу хірургічного відділення,
- 44 000 грн. - облаштування відділення для госпіталізації хворих на COVID-19,
- 13 320 грн. - забезпечення роботи військово-лікарської комісії,
- 178 620 грн. - ремонт апарату УЗД,
- 21 600 грн. - проведення технічного обстеження щодо доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель лікарні,
- 18 500 грн.- придбано бак для обробки рентген-плівки,
- 1 118 000 грн. - утримання інфекційного та пологового відділення.
Кошти в сумі 500 000 грн. на теплопостачання будуть використані за листопадгрудень 2021 року.
Капітальні видатки:
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- 180 000 грн.- завершення робіт по реконструкції системи киснепостачання в
терапевтичне відділення,
- 7 480 000 грн. - за рахунок місцевого бюджету та субвенції з державного
бюджету на реконструкцію в частині даху та фасаду хірургічного корпусу (загальна
кошторисна вартість проєкту, розрахована на 2021-2022 роки, - 10 880 130 грн.),
- 122 900 грн. - придбання напівавтоматичного біохімічного аналізатора,
дизельний генератор з системою АВР, електрокардіографа.
Кошти на співфінансування об’єкта, що здійснюватиметься за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій: «Реконструкція будівлі (в
частині даху та фасадів) хірургічного корпусу КП «Погребищенської ЦЛ» в сумі
680 000 грн. будуть використані в листопаді-грудні 2021 року.
19. Освіта
Станом на 1 вересня 2021 року в Погребищенській міській територіальній
громаді функціонує 15 закладів дошкільної освіти, з них 14 функціонує окремо та 1
- як філія опорного закладу. У закладах дошкільної освіти міської ради виховується
546 дітей.
У територіальній громаді працює 18 закладів загальної середньої освіти, в тому
числі 1 опорний заклад І – ІІІ ступенів №1 у м.Погребище, до складу якого входять
3 філії.
Станом на 1 вересня 2021 року в освітніх закладах навчається 2493 учні
(середня наповнюваність класів – 12,8). В закладах загальної середньої освіти
працює 403 педагогічних працівники.
У 2021 році було здійснено заміну твердопаливних котлів в таких комунальних
закладах: Дзюньківський ЗЗСО І – ІІІ ступенів, Бухнівський ЗЗСО І – ІІ ступенів,
Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Погребищенський заклад дошкільної освіти №1,
Центр дитячої і юнацької творчості.
Здійснено ремонт котла у відділі освіти Погребищенської міської ради та
проведено модернізацію опалювальної системи у КЗ «Мончинський заклад
дошкільної освіти».
Проведено ремонт покрівлі в КЗ «Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» на суму 47735
грн.
Замінено 8 вікон та 1 двері на загальну суму 78,7 тис. грн. в Плисківському ЗЗСО
І – ІІІ ступенів.
Здійснено поточні ремонти всіх приміщень закладів освіти Погребищенської
територіальної громади та ремонт і фарбування фасаду КЗ «Степанківський ЗЗСО ІІІІ ступенів».
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Для покращення матеріально-технічної бази ЗЗСО для харчоблоків було
придбано: 5 холодильників, морозильник, термопот, духовку, бойлер, 2
електром’ясорубки - на загальну суму 47447,9 грн. Закуплені електроплити для КЗ
«Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів», КЗ «Бухнівський ЗЗО І-ІІ ступенів», КЗ
«Погребищенський ЗДО №2», КЗ «Мончинський ЗДО».
Здійснено заміну частини огорожі у КЗ «Погребищенський ЗДО №3» та
«Старостинецький ЗДО».
Організовано підвезення для 484 учнів (100%), 28 вихованців ЗДО, та 64
педагогічних працівників за рахунок 7 шкільних автобусів та 11 орендованих
транспортних засобів.
На умовах співфінансування закуплено шкільний автобус для КЗ
“Погребищенський опорний ЗЗСО І-ІІІ ст. №1”, обладнаний місцями для дітей з
особливими освітніми потребами, вартістю 1 762,0 тис грн. (кошти місцевого
бюджету – 881,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету – 881,0 тис.грн.).
З 21 травня по 15 червня 2021 року 115 учнів 11-х класів взяли участь у
зовнішньому незалежному оцінюванні.
Для забезпечення безперервної
організації освітнього процесу в закладах освіти здійснено моніторинг з української
мови і математики для учнів 11 класів.
З 10 червня по 30 червня 2021 року в 7 закладах загальної середньої освіти
працювали пришкільні табори.
За кошти освітянського бюджету в липні 2021 року оздоровлено 20 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, в стаціонарному таборі «Маяк»
Тиврівської територіальної громади. Всього використано 144 тис.900 грн.
Для педагогічних працівників проведено більше 10 вебінарів з питань
синхронного і асинхронного навчання, формуванню життєвих компетенцій в учнів
через призму пошукових та ефективних технологій під час дистанційного навчання.
На базі Центру професійного розвитку педагогічних працівників упродовж 2021
року проведено 2 дистанційні семінари-тренінги для керівників закладів освіти з
питань змішаного навчання, управлінської діяльності. У нашій територіальній
громаді працюють спільноти вчителів, які спрямовують діяльність на підвищення
якості знань та мотивацію учнів до навчання. Цим питанням на сьогодні
приділяється велика увага освітян, створено спільноти в соцмережах, розміщується
найбільш актуальні інформації, доступні безпосередньо вчителям.
У онлайн режимі на базі краєзнавчого музею ім.Н.А.Присяжнюк проведено
семінар для вчителів історії та правознавства з питань патріотичного виховання.
На базі гідрологічного заказника «Зелені криниці» в квітні 2021 року проведено
очний семінар-практикум для вчителів природничої освітньої галузі.
В листопаді 2021 року на базі Центру професійного розвитку педагогічних
працівників проведено обласний онлайн-семінар з питань еколого-натуралістичної
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та дослідницької роботи з обдарованою молоддю. Учасниками семінару були
близько 50 вчителів біології Вінницької області.
Протягом 2021 року в онлайн режимі проводились заходи: мистецький
фестиваль учительської та учнівської творчості «Проліски надії», конкурс солістіввокалістів та читців «Зіркова мрія», «круглий стіл» за участю представників служби
у справах дітей, Центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, для класних
керівників на тему: «Насильство неповнолітніх як гостре соціальне явище. Чинники
виховання здорової особистості».
Відповідно до запитів вчителів працює Школа педагогічного коучингу,
лабораторія інклюзивної освіти, проводяться засідання спільнот практичних
психологів і соціальних педагогів. Школа адаптації молодих педагогів координує
впровадження в закладах освіти таких просвітницько-профілактичних програм як
«Навчіть дитину захищатись», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові
навички медіації», «Особиста гідність. Безпека діяльності. Громадянська позиція».
Систематично за запитом проводяться індивідуальні та групові консультації,
тренінги, семінари для педпрацівників.
Комунальний заклад «Погребищенський Центр дитячої та юнацької
творчості» - позашкільний навчальний заклад, що знаходиться в системі освіти
громади. Цінність закладу полягає в тому, що він не орієнтований на дітей з
певними, вузькими обдаруваннями чи фізичними можливостями, а є комбінованим
та може охоплювати роботою всіх бажаючих дітей та молодь віком від 5 до 18 років.
У 2020-2021 в закладі працювало 32 гуртки, в яких навчались 459 дітей. На
базі закладу діяло - 12 гуртків (153 дітей) , на базі Погребищенської ЗОШ№2 - 3
гуртки (39 дітей), дошкільних навчальних закладів міста - 6 гуртків (117 дітей),
сільських шкіл -11 гуртків (150 дітей).
В Погребищенському Центрі дитячої та юнацької творчості традиційно
працює клуб правового виховання «Закон і ти», клуб для обдарованих дітей
«Інтелектуал», клуб літнього відпочинку «Росинки», клуб підготовки до шкільного
навчання «Навчалочка», клуб батьківського активу «Родина». Протягом звітного
року робота здійснювалась на такими напрямками позашкільної освіти: художньоестетичний, науково-технічний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний. Колектив
закладу з 2019 року є членом Міжнародної асоціації позашкільної освіти, заклад
занесено на інтерактивну карту кращих закладів позашкільної освіти.
Основною звітною діяльністю роботи Центру є участь у конкурсах, змаганнях,
виставках. Так, у звітний період педагоги та вихованці закладу взяли участь у 14
обласних, 11 Всеукраїнських та
4 міжнародних конкурсах. Найбільш
результативною була участь у Національному проекті «30 днів – 30 знаменних років
позашкільної освіти Незалежної України», в якому був гідно представлений КЗ
«Погребищенський Центр дитячої та юнацької творчості» серед інших закладів
позашкільної освіти України. У Міжнародному фотоконкурсі «Світ позашкілля»
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вихованці закладу вибороли 11 призових місць. У дистанційному канадськоукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості вихованка гуртка
«Декоративно – ужиткове мистецтво» Кравченко Вікторія здобула диплом лауреата
І ступеня. На Всеукраїнській виставці – конкурсі декоративно – ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» робота вихованки гуртка
«Декоративно – ужиткове мистецтво» Барабанової Вікторії зайняла 1 місце у
номінації «Ізонитка» (керівник: Бондар Зоя Миколаївна). У Всеукраїнському
фестивалі – конкурсі «На струнах Кобзаревої душі» гуртківці КЗ «Погребищенський
Центру дитячої та юнацької творчості» вибороли 10 призових місць та Гран-прі
(хореографічний колектив «Лілея», керівник: Омельчук Д.М.).
Педагоги закладу здобули 3 командне місце в обласному конкурсі методичних
розробок серед педагогічних працівників закладів позашкільної освіти.
Заклад розміщено у пристосованому приміщенні 1912 року побудови. Для
підтримання задовільного стану, придатного для роботи з дітьми, за звітний період
було проведено поточний ремонт стелі, ремонт котельні зі встановленням
твердопаливного котла, косметичний ремонт зали та зовнішнього фасаду.
Нагальною проблемою Центру є нестача навчальних площ відповідно до
нормативів, а також відсутність належним чином облаштованої прибудинкової
території для занять та ігор на відкритому повітрі, що є важливим в умовах
карантину.
Вирішення цих питань дасть можливість модернізувати навчально-виховний
процес у закладі та підвищити рівень надання жителям громади послуг у сфері
позашкільної освіти.
20. Розвиток культури
Реалізацією державної політики в галузі культури і туризму в громаді здійснює
відділ культури Погребищенської міської ради.
З метою узгодження напрямків роботи у цій сфері та консолідації зусиль усіх
закладів культури затверджена Програма розвитку культури Погребищенської
територіальної громади на 2021 - 2022 роки.
Мережа закладів культури в Погребищенській міської територіальній
громаді налічує 82 заклади:
- 1 Центр культури та дозвілля зі 42 структурними підрозділами ( 24 сільських
будинки культури, 16 сільських клубів, 1 міський клуб, 1 міський будинок
культури),
- 1 Публічна бібліотека з 35-ти структурними підрозділами (2 міські бібліотеки, 1
бібліотека для дітей, 32 сільські бібліотеки),
- Погребищенський краєзнавчий музей ім.Н.А. Присяжнюк,
- Музей історії села Гопчиця,
- Погребищенська дитяча музична школа.
Всього в закладах культури громади 135 працівників.
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Станом на 01.11.2021 року клубними закладами громади було проведено 1178
культурно-мистецьких заходів, як в онлайн (групі «Центр культури та дозвілля» у
соцмережі Facebook) так і офлайн форматі. Дані заходи проводяться за участю
аматорів, колективів художньої самодіяльності, окремих виконавців.
На даний час в громаді працює 153 клубних формувань, в яких 1384
учасників. 14 колективів художньої творчості носять звання «Народний».
Музейними закладами громади організовано 44 екскурсії, 8 заходів та
влаштовано 25 виставок.
В бібліотечних закладах громади кількість користувачів (станом на 01.11.2021
р.) 12 321, у т. ч. дітей 3 850. Бібліотечний фонд станом на 01.11.2021 р. становить
459 474 прим.
В комунальному закладі «Погребищенська дитяча музична школа»
Погребищенської міської ради навчається 135 учнів.
18 вересня вперше на базі Садибного будинку графа М. П. Ігнатьєва ХІХ ст.,
який знаходиться за адресою вул. Піщанка, 44, с.Круподеринці Павлівського
старостинського округу Погребищенської міської територіальної громади відбувся
фольклорний захід «Настині гостини». В заході взяли участь фольклорний
ансамбль «Обереги» Надроссянського СБК та фольклорний ансамбль «Веселка»
Талалаївського СБК Центру культури та дозвілля. Запрошеним учасником заходу
був гурт з м. Києва «ЩукаРиба». На даний захід витрати місцевого бюджету склали
10,0 тис. грн.
При підтримці місцевих меценатів в с.Левківка Погребищенської
територіальної громади проходить пленер скульпторів – каменотесів, на який з
міського бюджету було витрачено 10,0 тис.грн.
Кращі колективи, окремі виконавці, працівники закладів культури громади,
учні дитячої музичної школи представляли Погребищенську міську територіальну
громаду на культурно-мистецьких заходах різних рівнів, де отримували дипломи,
подяки:
На обласному рівні 13 заходів:
• Конкурс-флешбук «Українська Кассандро», твоє слово лунає!» (до 150-річчя
від дня народження української письменниці, перекладачки, культурної діячки
Лесі Українки).
• У лютому-березні 2021 року участь у проєкті «Дія. Цифрова освіта» У
результаті було отримано 12 комп’ютерів та 6 комп'ютерних столів для сільських
бібліотек, на територіях яких є інтернет-покриття: с. Гопчиця, с. Дзюньків, с.
Новофастів, с. Павлівка, с. Плисків, с. Розкопане.
• З 18 по 22 березня 2021 року участь у дистанційному обласному конкурсі
хореографічного мистецтва «Музичні мрії», м. Вінниця.
• У березні 2021 року в м. Вінниця онлайн конкурс читців «Кобзар і Україна»,
присвячений 207-ій річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.
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• 20 квітня 2021 року м. Вінниця щорічний обласний конкурс «Подільська
весна».
• У травні 2021 року участь у обласному флешмобі до 105-х роковин пам'яті Івана
Франка - декламування вірша «Розвивайся ти, високий дубе».
• В червні обласний відкритий конкурс хореографічного мистецтва «Вінницька
Терпсихора».
• 26 червня 2021 року в м. Тульчин обласна культурно-мистецька акція «Щедрикмелодія Вінниччини».
• 14 серпня 2021 року в м.Погребище обласний фестиваль «Світанки над Россю»
зі вшанування пам’яті фольклористки Насті Присяжнюк, в рамках плеяди
культурно-мистецьких заходів «Ти у мене єдина», присвячений 30-річчю
Незалежності України. На даний захід витрати місцевого бюджету склали 250,0
тис. грн.
• 23 серпня 2021 року обласний фестиваль «Скарби Поділля», м. Вінниця.
• "Благословенні будьмо та єдині" в рамках святкування Дня міста Вінниці 11
вересня 2021 року відбувся мистецький проект "Майстрами край благословен".
• 12 жовтня 2021 року у світлиці Вінницького обласного центру народної
творчості відбулася персональна виставка різьбяра Петра Пипи с. Андрушівка
«А ми ту козацькую славу збережемо».
• Участь в обласному конкурсі творчих заходів, програм і проєктів, видань
бібліотек «Світло провінції—2021». Організатор заходу Вінницька обласна
універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. Колектив КЗ «Публічна
бібліотека Погребищенської міської ради» став переможцем у номінації
«Бібліотека — платформа соціального партнерства».
На всеукраїнському рівні 4 заходи:
• У лютому 2021 року участь у Всеукраїнському багатожанровому фестиваліконкурсі «Українські візерунки».
• У травні 2021 року участь у Всеукраїнському багатожанровому конкурсіфестивалі «Весь світ в долонях матері» (м. Одеса).
• 14-18 травня участь у ІІ-у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Весняний
зорепад – 2021».
• Завідувач Плисківським сільським будинком культури центру культури та
дозвілля Погребищенської міської ради Альона Шутко прийняла участь у
Всеукраїнському дистанційному «Smile Fest» «Краса рідного краю».
На міжнародному рівні 5 заходів:
• 27 березня 2021 року Міжнародний фестиваль-конкурс «Music wave of arts».
• 25 квітня 2021 року Міжнародний фестиваль-конкурс «Сім нот».
• 25 травня 2021 року Міжнародний багатожанровий фестиваль- конкурс «Я
Зірка».
• І Міжнародний фестиваль-конкурс "Summer notes"
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• 19 серпня ІV Всеукраїнський форум «Україна Сакральна» за зміцнення
національної єдності. На даний захід витрати місцевого бюджету склали 15,0
тис. грн.
На забезпечення діяльності закладів культури громади бюджетом міської ради
на 2021 рік передбачені кошти у сумі 12065 ,0 тис грн.
Станом на 01.11.2021 року за рахунок додатково виділених коштів з місцевого
бюджету в сумі 308,4 тис. грн. зміцнено матеріально-технічну базу та здійснено
поточні ремонти в таких закладах культури громади:
- Центр культури та дозвілля Погребищенської міської ради, Сопинський
сільський клуб, Черемошненський, Саражинецький та Плисківський сільські
будинки культури;
- на ІІ півріччя 2021 року виділені кошти на передплату періодичних видань
клубним та бібліотечним закладам громади;
- придбана каталожна шафа в Публічну бібліотеку Погребищенської міської
ради;
- виконано поточні ремонти Сопинської, Надроссянської, Спичинецької
сільських бібліотек та Погребищенської дитячої бібліотеки;
- здійснено поточний ремонт шкільних кімнат і даху дитячої музичної школи
Погребищенської міської ради, виділені кошти на обладнання в школі класу
художнього мистецтва;
- виділені кошти на організацію святкування новорічно-різдвяних свят та
міського фестивалю колядок і щедрівок «Різдвяне диво»;
- виготовлено технічний паспорт на пам’ятник архітектури і містобудування
національного значення, Садибний будинок ХІХ ст., графа М. П. Ігнатьєва в селі
Круподеринці Павлівського старостинського округу Погребищенської міської
територіальної громади по вулиці Піщанка, 40.
22. Туристичний потенціал громади
Для збереження та популяризації історичного минулого Погребищенського краю,
у 2022 році відділ культури планує створити такі туристичні маршрути:
1. Могила Ієросхимонаха Володимира, м. Погребище - Джерело Сльози Божої
Матері, м. Погребище - Найвища географічна точка м. Погребища - Єврейське
кладовище (Хасидський мавзолей) м. Погребище - Погребищенський краєзнавчий
музей ім.Н.А Присяжнюк.
2. Початок р. Рось, с. Ординці - Садибний будинок ХІХ ст., графа М. П. Ігнатьєва,
с. Круподеринці - Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Круподеринці - Музей
історії села Гопчиця - Церква Св. Параскеви, ХІХ ст., с. Старостинці.
Публічною бібліотекою Погребищенської міської ради розроблені наступні
інформаційно-вказівні туристичні маршрути:
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- «Могила ієромонаха Володимира (м.Погребище),
- «Джерело Сльози Божої Матері» (м.Погребище),
- «Найвища географічна точка міста Погребище (мікрорайон Вовкотрубівка,
вул.Українська),
- «Краєзнавчий музей ім.Н Присяжнюк»,
- «Живопис та різьбярство Олександра Шульганя»,
- «Єврейське кладовище. Хасидський мавзолей (м.Погребище)»,
- «Дизайн-студія «BERDYSH METAL ART»,
- «Садиба графів Ржевуських (м.Погребище)»,
- «Дивосвіт Петра Пипи (с.Андрушівка),
- «Музей історії села Гопчиця»,
- «Музей просто неба (с.Круподеринці)»,
- «Шевченкова криниця (с.Морозівка)»,
- «Початок річки Рось»,
- «Церква Святої Параскеви»,
- «Будівля земського банку (с.Сопин)»,
- «Палац графа Тишкевича (с.Спичинці)».
Туристичні точки на вказаних туристичних маршрутах потребують постійного
благоустрою та покращення дорожньої інфраструктури.
22. Соціальний захист населення
Повноваження міської ради у сфері надання адміністративних послуг соціального
характеру забезпечує управління соціального захисту населення Погребищенської
міської ради.
В рамках проекту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної
підтримки населення України», відповідно до наказу Мінсоцполітики №815 від
16.12.2020 року, з метою організації роботи «фронт»-офісу управління соціального
захисту населення, Погребищенська територільна громада отримала технічну
підтримку (персональні комп’ютери, сканери тощо) для надання адміністративних
послуг соціального характеру засобами програмного комплексу «Інтегрована
інформаційна система «Соціальна громада». Цей комплекс об’єднує у єдиному
інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому документів від населення
територіальних громад «бек»- офісом у структурних підрозділах соціального
захисту населення райдержадміністрації, якими приймається рішення про
призначення соціальної підтримки.
Станом на 01.10.2021 «фронт»-офісом соціального захисту населення з наданням
адміністративних послуг соціального характеру в паперовому вигляді та засобами
Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»
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від мешканців громади прийнято документів для призначення житлових субсидій,
пільг та державних адресних допомог, які передані до «бек» - офісів ОСЗН для
прийняття рішень щодо призначення соціальної підтримки:
- заяв від громадян на отримання довідок та видача довідок – 1324,
- субсидій – 1659,
- пільг – 159,
- допомог – 1100,
- зроблено запитів на отримання довідок – 139,
- складено актів обстеження громадян – 439,
- зареєстровано та роздано повідомлень про отримання допомог субсидій та
пільг –1010.
4 сесією 8 скликання Погребищенської міської ради прийнята Комплексна
цільова програма соціального захисту жителів Погребищенської міської
територіальної громади на 2021 рік, якою передбачені пільги: учасникам
антитерористичної операції/операції об»єднаних сил та членам їх сімей; особам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи; особам з інвалідністю; людям
похилого віку; багатодітним сім»ям; внутрішньо переміщеним громадянам; іншим
верствам населення, які потребують допомоги та соціального захисту. За 9 місяців
2021 року відповідно до програми жителям громади були надані такі пільги:
надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд - 9 осіб на суму
24 300 грн.;
- відшкодування витрат на медикаментозне забезпечення за пільговими рецептами
лікарів та на зубопротезування учасників бойових дій та інвалідів війни, учасників
війни, які брали участь в АТО/ОСС та постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи – 162 205 грн.;
- організація поховання і ритуального обслуговування учасників бойових дій
та інвалідів війни, учасників війни, які брали участь в АТО/ОСС- 1 особа на суму
2127 грн.;
- компенсація на поховання учасників ліквідації аварії на ЧАЄС для І та ІІ
категорії з місцевих бюджетів- 5269 грн.;
- до Дня захисника України проводиться одноразова виплата для учасників
антитерористичної операції/операції об»єднаних сил та членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції;
- забезпечення компенсації пільгового проїзду автомобільним транспортом всіх
пільгових категорій – 414 077 грн.;
- забезпечення компенсації пільгового проїзду залізничним транспортом всіх
пільгових категорій – 7634,00 грн.;
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- надання матеріальної допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю,
що отримують програмний гемодіаліз в обласних медичних закладах- 3 особи на
суму 30 000 грн.;
- виплачено Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
(постанова КМУ №558 від 29.04.2004 р.).- 33 особи на суму 349 012 грн.;
- виплачено одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які
проживають на території Погребищенської міської ради, - 108 особам на суму
481 500 грн.;
- виплачено грошової матеріальної допомоги громадянам, які призвані на
військову службу за контрактом – 15 осіб на суму 105 000 грн.;
- надано фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, учасників
бойових дій та інвалідів, іншим громадським організаціям на здійснення їх
статутної діяльності - 99 102 грн.
Діяльність Комунальної установи «Погребищенський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
До
складу
Погребищенського
територіального
центру
соціального
обслуговування входять такі структурні підрозділи:
1.
Відділення соціальної допомоги вдома;
2.
Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання (Плисківський соціальний центр «Милосердя»);
3.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги.
4.
Відділення денного перебування.
Погребищенським територіальним центром станом на 01.11.2021 р. виявлено осіб,
які потребували соціального обслуговування, - 710 чоловік, фактично
обслуговується 697 чоловік одиноких.
Соціальні послуги догляду вдома надано 506 одиноким престарілим. Згідно
державного стандарту визначаються індивідуальні потреби отримувача послуги
вдома. Соціальні робітники на дому надають біля 20 видів послуг, а саме:
принесення продуктів харчування, медикаментів, води, прибирання житла,
оформлення субсидій, прання білизни, комунальні послуги та інші. Щорічно
проводиться внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг вдома.
Стаціонарним відділенням протягом року надано послуг 34 підопічним. Соціальні
послуги стаціонарного відділення надаються згідно державного стандарту. У
відділенні організоване чотириразове харчування, підопічні забезпечені
медикаментами, одягом та взуттям. Для громадян похилого віку проводяться
благодійні заходи, концерти.
Відділенням денного перебування надано послуги 157 людям похилого віку, що
включають такі послуги із соціальної адаптації:
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- представництво інтересів;
- університет 3-го віку:
а) факультет інноваційних технологій;
б) факультет декоративно-прикладного мистецтва;
в) факультет фізичної активності;
г) консультування (правова допомога);
д) господарочка.
- клуби за інтересами (хор, лекції, танці та інше).
При територіальному центрі працює пункт прокату засобів реабілітації, по потребі
видаються інвалідні коляски та стойки для руху. Надано допомогу по порізці дров
мультидисциплінарною командою одиноким - 54 чол.
На протязі року надійшло благодійної допомоги одиноким, які обслуговуються
терцентром, на суму 82 тис. грн.
Відділенням соціальної допомоги вдома надано платних послуг 25 чоловікам,
надійшло коштів від отримувачів послуг 28,8 тис. грн., стаціонарним відділенням 7 чол., надійшло коштів від отримувачів послуг 110,2 тис. грн.
Залучається молодіжне волонтерство із закладів освіти. Проведено акцію «П’ять
картоплин», «Серце до серця», «Ветеран живе поруч». Працюють волонтери
пенсіонери, які обслуговують 205 підопічних.
23. Соціальна робота з сім»ями, дітьми та молоддю
Комунальна установа «Центр соціальних служб Погребищенської міської
ради»
Соціальна робота в громаді будується за принципом: дійти до кожної сім'ї, особи,
дитини, які опинились в складних життєвих обставинах а також працювати на
випередження, тобто надавати соціальні послуги тим, хто потенційно може
опинитись в таких обставинах.
Рішенням 7 сесії міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року затверджена
Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей Погребищенської міської
територіальної громади на 2021-2025 роки, відповідно до якої визначені такі
напрями соціальної роботи:
здійснення соціально – профілактичних заходів в територіальній громаді з
метою своєчасного виявлення сімей/дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах та надання їм відповідної допомоги;
- пошук кандидатів в патронатні вихователі та залучення кандидатів до різних
видів сімейного виховання;
- налагодження чіткої системи в організації роботи з прийомними батьками та
батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування.
Роботою Центру соціальних служб у 2021 році охоплено соціальними послугами
322 сім’ї, у яких виховується 434 дитини.
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Комунальній установі виділено 15000 грн. на придбання пального для проведення
профілактичних заходів (рейдів) «Сім’я».
Станом на 01.11.2021 року проведено 36 профілактичних заходів, обстежено 198
сімей, в яких виховуються діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
діти, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю;
новонароджені діти та інші категорії населення.
З метою завчасного попередження сімейного неблагополуччя протягом 2021 року
працівниками Центру соціальних служб здійснено початкову оцінку потреб 56
сімей, які проживають на території громади.
Загальна кількість сімей, що знаходилася на обліку Погребищенського Центру
соціальних служб як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, у 2021
році склала 172 сім’ї . На даний час на обліку центру перебуває 10 сімей, в яких
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, у цих сім»ях виховується
25 дітей.
В громаді діє механізм розгляду справ соціального супроводу родин, які
опинились в складних життєвих обставинах, на засіданнях міської комісії з питань
захисту прав дитини та за рішенням управління соціального захисту населення. У
2021 році центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечується
соціальний супровід 17 сімей, в яких виховується 41 дитина.
Протягом 2021 року надійшло 27 повідомлень щодо фактів здійснення
сімейного насильства або реальної загрози його вчинення, від суб’єктів соціальної
роботи. Соціальні послуги по даному напрямку надано 18 особам.
З метою попередження відмов матерів від новонароджених дітей відпрацьовано
модель соціальної роботи, спрямованої на раннє виявлення жінок, які мають намір
відмовитися від новонародженої дитини, та надання їм своєчасної адресної
допомоги. В рамках роботи консультативного пункту у пологовому стаціонарі
фахівцями із соціальної роботи було проведено 3 групових заходи, де 16 жінок
охоплено індивідуальними послугами.
Щодо профілактики раннього соціального сирітства у 2021 році важливим
залишається продовження практики надання соціальних послуг вагітним жінкам з
метою раннього виявлення випадків відмови матері від новонародженої дитини,
своєчасне
залучення
ресурсів
громади,
родини
у
наданні
підтримки вагітній/породіллі з дитиною.
Протягом 2021 року продовжено роботу, спрямовану на соціальну підтримку осіб
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальними
послугами було охоплено 36 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, віком від 18 до 23 років.
У 2021 році підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів
діючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу пройшли 4 прийомні
сім’ї та 1 дитячий будинок сімейного типу.
Під соціальним супроводженням перебувають 4 прийомних сім’ї та 3 дитячих
будинки сімейного типу, в яких виховується 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 3 особи з їх числа.
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У громаді продовжується впровадження нової форми професійної підтримки
прийомних батьків та батьків-вихователів - групи зустрічей для прийомних батьків
та батьків-вихователів.
Соціальними послугами протягом 2021 року охоплено 18 сімей опікунів та
піклувальників, в яких під опікою/піклуванням перебуває 22 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Соціальним супроводом охоплено 5 сімей
даної категорії.
Протягом 2021 року соціальною роботою охоплено 13 сімей, в яких виховуються
діти з інвалідністю. Протягом року сім’ї з даної категорії під соціальним
супроводом не перебували.
У відповідності до потреб неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань не
пов’язаних з позбавленням волі та молоді, яка повертається з місць позбавлення волі,
а також з метою профілактики та зниження рівня рецидивної злочинності, проводять
заходи, що передбачають комплексний підхід до роботи з клієнтами зазначеної
категорії та їх соціальним оточенням. В 2021 році соціальні послуги надавалися 39
особам, старших за 18 років засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі, одна сім’я отримує послугу соціального супроводу, в якій виховується дитина,
що скоїла правопорушення, що за рішенням суду звільнена від відбування покарання
з випробувальним терміном .
Протягом 2021 року фахівцями із соціальної роботи здійснено обстеження 43
сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини, у ході
здійснення перевірок нецільового використання коштів не виявлено.
В закладах інституційного догляду та виховання з Погребищенської
територіальної громади навчається 18 дітей з 11 сімей, яким складено оцінку потреб
сім’ї та надано відповідні соціальні послуги.
У 2021 році Центром соціальних служб проводиться профілактичнопросвітницька робота з дітьми та молоддю, спрямована на профілактику наркоманії,
тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, пропаганду здорового способу життя,
планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, безпеки життєдіяльності.
Фахівцями центру у звітному періоді проведено 15 групових заходів, якими
охоплено 110 осіб. Тематика проведення заходів: «Відповідальне батьківство»,
«Права дітей», «Проблеми виховання дітей», «Профілактика тютюнопаління,
алкоголю»,
«Попередження
сімейного
насильства, торгівлі
людьми»,
«Профілактика ВІЛ», «Профілактика правопорушень», «Твоя безпека: вдома , в
школі, в інформаційному просторі», профілактика булінгу та інші.
КУ «Центр соціальних служб Погребищенської міської ради» здійснюється
підготовка матеріалів для розгляду на опікунській раді виконавчого комітету
Погребищенської міської ради. У 2021 році проведено 4 засідання опікунської ради,
на яких розглянуто 8 питань.
Служба у справах дітей Погребищенської міської ради
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На обліку служби у справах дітей міської ради перебуває 87 дітей: 17 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, 23 дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які прибули з інших територій, та 47 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, з первинного обліку. З них 31 - виховується
в сім’ях опікунів/піклувальників, 28 - в прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу (15 – з первинного обліку та 13 – з інших територій).
У звітному періоді поставлено на облік 1 дитину, позбавлених батьківського
піклування; 1 дитину влаштовано під опіку родичам.
На обліку з усиновлення перебуває 16 дітей. Здійснюється контроль за станом
утримання 8 усиновлених дітей у 5 сім’ях.
Проведено усиновлення двох дітей з дитячого будинку сімейного типу
громадянами України.
На території громади функціонує 4 прийомних сімей і 3 дитячих будинки
сімейного типу, в яких виховується 28 дитина, позбавлена батьківського піклування,
та 3 особи з числа дітей, пільгової категорії.
Рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради №99 від
17.06.2021 року створено сім’ю патронатного вихователя та підписано договір про
умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над
дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя .
Проводиться постійна робота щодо соціального захисту внутрішньо переміщених
дітей: індивідуальна робота; направлено листи структурам, дотичним до захисту
прав дітей з інформацією щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів. На обліку служби у справах дітей 2 внутрішньо
переміщених дітей, яким надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів.
Станом на 24.09.2021 року проведено 43 профілактичних заходів (рейдів) «Сім’я»;
обстежено 107 сімей з дітьми. Виявлено та поставлено на облік 14 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, 2 - у зв’язку із вчиненням
домашнього насильства; проведено профілактичну роботу з батьками щодо
дотримання прав дітей, відповідального батьківства, недопущення насильства в
сім’ї, протидії торгівлі дітьми.
Проведено роботу щодо попередження насильства та жорстокого поводження
відносно дітей: питання розглядалося на засіданні міської комісії з питань захисту
прав дитини. В навчальних закладах, закладах культури розповсюджено
інформаційні друковані матеріали щодо попередження скоєння насильства та
запобігання жорстокому поводженню з дітьми; поширено інформацію про номер
телефону Національної дитячої «гарячої» лінії для забезпечення доступу дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, до невідкладних безкоштовних
психологічних, правових та інформаційних послуг.
Службою у справах дітей міської ради ведеться облік нерухомого майна дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві
власності та праві користування, збереження його у придатному для проживання
стані. Здійснюється контроль за взяттям дітей цієї категорії на квартирний облік
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громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після завершення терміну
перебування в сім‘ях опікунів, піклувальників, прийомних сім‘ях, дитячих будинках
сімейного типу, закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного
раніше жилого приміщення. 3 дітей мають житлову площу на праві власності, 44 на праві користування. На квартирному обліку перебуває троє: дитина-сирота та
діти, позбавлені батьківського піклування.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 року №12 створено
комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Погребищенської
міської ради, затверджено Положення про комісію та її персональний склад.
Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на
життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний
розвиток.
За 9 місяців 2021 року підготовлено матеріали на 9 засідань комісії з питань
захисту прав дитини, розглянуто 73 питання; інформацію розміщено на офіційному
сайті Погребищенської міської ради. З метою захисту прав та інтересів дітей
спеціалісти Служби взяли участь у 29 судових засіданнях.
На виконання Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей
Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей та Дня знань дітям - сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, та дітям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, проведено ряд заходів та вручено святкові набори.
Для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»
облаштовано окрему кімнату відповідно до встановлених вимог, встановлено
сигналізацію, кодовий замок, сейф, підключена окрема лінія інтернет-мережі,
закуплено комп’ютер з антивірусною програмою.
24. Фізична культура і спорт
Рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 7 жовтня 2021
року №195-17-8/1558 затверджено Програму розвитку фізичної культури та спорту
у Погребищенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки з фінансовим
ресурсом 15540,0 тис.грн. Кошти будуть спрямовуватись на організацію спортивномасової роботи в громаді та на реконструкцію стадіону «Колос» у м.Погребище.
Реалізацією заходів Програми та державної політики у сфері фізичної культури
та спорту громади в цілому займається сектор фізичної культури і спорту
управління соціального захисту населення Погребищенської міської ради.
У звітному періоді сектором було проведено ряд спортивних змагань і спортивномасових заходів до державних свят та в пам»ять видатним спортсменам громади, а
також наданий організаційний супровід участі представників громади у спортивних
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заходах, які проводились на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях,
зокрема:
-легкоатлетичний крос на міському стадіоні «Колос» з нагоди Дня молоді та 25-ї
річниці Конституції України;
-урочистий захід «Підняття Олімпійського прапора», Всеукраїнський
патріотичний забіг в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв
України»;
-в м.Погребище на стадіоні «Колос» стартував чемпіонат Вінницької області
серед аматорських команд. Команда «Рось» приймала у себе футболістів команди
«Локомотив» м.Козятин;
-футбольний турнір до Дня фізичної культури і спорту між футбольною командою
ВПУ № 42 м.Погребище та ФК «Рось» (ветерани). Команда «Рось» (ветерани)
виграла з рахунком 1:4;
- футбольний турнір до Дня фізичної культури і спорту між футбольною
командою ВПУ № 42 м.Погребище та футбольною командою поліції (рахунок 0:5);
напередодні Дня фізичної культури і спорту у м. Погребище на базі КЗ
«Погребищенський ЗЗСО № 2» проведено Спартакіаду серед працівників закладів
освіти Погребищенської територіальної громади (участь взяли працівники 15 шкіл
громади);
-у КЗ "Погребищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2»
захід, присвячений Олімпійському уроку;
-в міському парку відпочинку - чемпіонат Погребищенської територіальної
громади з легкоатлетичного кросу, в якому взяли участь спортсмени
Погребищенських ЗЗСО №1 та №2, Гопчицького ЗЗСО, ВПУ №42 м.Погребище;
-матч чемпіонату області між футбольною командою «Рось» м.Погребище та
футбольною командою «Фенікс» Тульчин (рахунок 3:1);
-міжобласний турнір з футболу серед юнаків 2011-2012 р.н. пам'яті Жені Білика;
урочисті заходи приурочені Дню захисника України;
- в м.Вінниці в парку «Дружби народів» відбувся чемпіонат Вінницької області з
легкоатлетичного кросу. Призерами чемпіонату стали: Саламаха Тетяна на дистанції
3000 м - І місце та Щерба Тетяна на дистанції 2000 м - ІІ місце;
- на виїзді команда ФК «Рось» ( Погребище) зустрічалася з командою ФК
«Промінь» (с. Глухівці) – рахунок зустрічі 3:3, та командою ФК «Локомотив»
(м.Козятин) – рахунок 3:1. Відповідно до Турнірної таблиці чемпіонату Вінницької
області серед аматорських команд 2021/2022р.р. наша футбольна команда ФК «Рось»
перебуває на 2 місці;
- вихованці «Погребищенської ДЮСШ» приймали участь
в чемпіонаті
Вінницької області з футзалу, який відбувся в місті Іллінці;
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- в м.Харків на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ команда КЗ
Погребищенської ДЮСШ в загальному підсумку зайняла 28 призових місць, із них:
золотих – 11, срібних – 9, бронзових – 8. Серед переможців Фисюк Ольга,
Безкоровайна Єва, Жмурчук Богдан, Мельник Дмитро, Дудник Роман, Кучер
Христина, Ткаченко Марина, Себало Руслан, Лесик Назарій, Король Ірина, Ткачук
Юлія. Команда КЗ «Погребищенська ДЮСШ» зайняла друге загальнокомандне
місце в Чемпіонаті України серед клубів ДЮСШ та СДЮШОР в м.Харків.
Вихованка Кучер Христина на відкритому Всеукраїнському рейтинговому турнірі
«Південна Пальміра» в м. Одеса зайняла 2 місце, а Ткачук Юлія - 3 місце;
- в м. Липовець відбувся чемпіонат Вінницької області з міні-футболу, в якому
здобули І місце вихованці КЗ «Погребищенська ДЮСШ»;
- молодіжна команда «Рось» бере участь у чемпіонаті міста Вінниці;
- Бердиш Іван, представник клубу «Козак», переміг на Чемпіонаті світу зі
змішаних єдиноборств ММА, який відбувся з 28 липня по 2 серпня у місті Софія
(Болгарія) та здобув звання чемпіона Світу;
- відбувся чемпіонат Вінницької області з бадмінтону серед молодших юнаків
2009 р.н. і молодших, в якому взяли участь вихованці КЗ «Погребищенська
ДЮСШ». Призові місця зайняли: Тупчій Іван – ІІІ місце, Солован Вікторія у парі з
Верпахівською Мариною – ІІІ місце.
У рамках соціального проєкту Президента України Володимира
Зеленського «Активні парки – локації здорової України» у м. Погребище в
центральному парку побудований «Активний парк».
25. Взаємодія з правоохоронними органами, цивільний захист, оборонна
робота
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Погребищенської міської ради є
здійснення заходів спрямованих на ефективну реалізацію державної політики з
питань оборонної діяльності, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і
свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента та Уряду України.
На початку року було затверджено План основних заходів цивільного захисту
Погребищенської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту на 2021 рік.
Відповідно до Плану в Погребищенській міській територіальній громаді
проведено відповідні заходи.
У взаємодії з четвертим відділом Вінницького районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки до військових частин Збройних Сил
України для проходження військової служби за контрактом протягом звітного
періоду відібрано та направлено 28 осіб.
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В громаді проводиться значна робота щодо забезпечення виконання заходів,
пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на
строкову військову службу. Під час весняно-літнього призову до військових частин
Збройних Сил України та інших військових формувань відібрано 19 призовників, що
складає 100% визначеного планового завдання.
Виконання зазначених заходів в громаді здійснюється в рамках Комплексної
оборонно-правоохоронної програми Погребищенської міської ради на 2021-2025
роки, в якій визначено основні завдання, цілі та пріоритети з питань оборони,
забезпечення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян. Станом
на 30 вересня 2021 року з бюджету міської ради на реалізацію заходів даної
програми виділено 153,9 тис. грн., з них: 100 тис. грн. - на забезпечення
транспортних перевезень призовників та військовозобов’язаних, 20 тис. грн. – на
забезпечення призовної дільниці канцтоварами та приладами, 15 тис грн. – на
організацію та проведення урочистих заходів з нагоди відправки призовників до лав
ЗСУ, 10 тис. грн. - на придбання пально-мастильних матеріалів для проведення
заходів оперативно-профілактичного та попереджувально-правоохоронного
характеру, 8,9 тис. грн. – на придбання медичного інструментарію для забезпечення
роботи військово-лікарської комісії.
Але основним викликом 2021 року стала коронавірусна хвороба COVID-19. Тому
за 9 місяців у 2021 році проведено 13 засідань міської комісії ТЕБ та НС, на яких
розглядались питання захисту населення, територій, навколишнього природного
середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким
ситуаціям у Погребищенській міській територіальній громаді, а також на кожному
засіданні обговорювалось питання протиепідемічних заходів у зв’язку з
коронавірусною хворобою COVID-19.
У продовж 9-ти місяців 2021 року сектором поліцейської діяльності №2 відділу
поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області до єдиного обліку заяв та
повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій
зареєстровано 2354 заяви, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та
інші події, з ознаками кримінальних правопорушень – 136.
Протягом звітного періоду розроблені та затверджені рішеннями виконавчого
комітету положення та інша основна документація створених головних складових
Погребищенської міської ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту.
Також за звітний період проведено штабне тренування з органами управління та
силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту щодо дій в умовах льодоходу, повені і паводків у 2021 році.
Проведені три щоквартальні технічні перевірки працездатності системи
централізованого оповіщення.
На території громади є 27 споруд цивільного захисту (ПРУ). Станом на 01.10.2021
року проведено огляди стану готовності 14 захисних споруд та складено відповідні
акти. Забезпечується підтримання в постійній готовності запасний пункт управління
Погребищенської міської ради.

44

26.Правове забезпечення діяльності ради. Надання безоплатної первинної
правової допомоги
Відділ
правового забезпечення здійснює юридичний супровід діяльності
Погребищенської міської ради відповідно до вимог ст.19 Конституції України щодо
здійснення органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами
повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Протягом 2021 року працівниками відділу правової допомоги здійснювався
прийом громадян, під час якого давалися роз'яснення вимог законодавства щодо
піднятих питань.
Приймалася участь у роботі комісій виконавчого комітету та міської ради щодо
вирішення питань, які належать до компетенції відділу, а також у тимчасових
робочих групах, направлених на вивчення та вирішення проблемних питань,
нарадах, конкурсних комісіях на заміщення вакантних посад, адміністративної
комісії, громадської комісії з житлових питань, комісії ради опіки та піклування, по
наданню одноразової грошової допомоги, по розгляду питань виплати матеріальної
винагороди
дітям
та
молоді,
творчим
колективам
та
їх
наставникам.
Керівником
відділу
здійснювався
супровід
регуляторної
політики
Погребищенської міської ради та її виконавчого комітету в 2021 році, відповідно до
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності, а саме підготовка обґрунтування проектів регуляторних
актів (аналіз регуляторного впливу).
Протягом року на адресу Погребищенської міської ради надійшло 74
адміністративних позови про визнання рішення протиправним та зобов'язання
вчинити певні дії щодо надання у власність земельних ділянок. Відповідно даних
позовних заяв до суду звернулись особи, які хотіли отримати земельні ділянки на
території нашої громади для подальшого її продажу. Відділом була проведена
робота відповідно до чинного законодавства, а саме на кожну позовну заяву був
направлений відзив, а на кожен відзив було направлене заперечення. В результаті
принципової правової позиції суддями Вінницького окружного адміністративного
суду по 13 справах були винесені постанови про задоволення позову частково та
відмовлено в повному обсязі за 6 справами.
Таким чином, за результатами зусиль відділу правового забезпечення, з
комунальної власності Погребищенської міської ради за рішеннями суду земельні
ділянки не вибували.
Відповідно до позиції юридичного відділу 19.10.2021р. слідчим суддею
Вінницького міського суду в ході розгляду клопотання в межах кримінального
провадження, зареєстрованого за фактом перевищення посадових обов’язків
службовими особами обласної держземінспекції, було відмовлено в накладенні
арешту на земельну ділянку площею 134 га, яка є власністю Погребищенської
міської територіальної громади.
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За результатами розгляду цивільного позову, підготовленого керівником
відділу, було визнане безхазяйним майно, а саме, очисні споруди Біотал, чим
повернуто у комунальну власність майно на суму 1 076 000 грн.
Працівники відділу взяли участь більш як в 100 судових засіданнях судів
загальної юрисдикції з питань оформлення та визнання права власності на спадкове
майно мешканцями нашої громади.
Юристами відділу було отримано 7 адвокатських запитів, на які надана відповідь
у строки, встановлені законом.
За результатами заяв про злочини, підготовленими працівниками відділу про
порушення інтересів Погребищенської міської ради, зареєстровано та розслідуються
два кримінальні провадження за фактами самовільного захоплення земельних
ділянок.
За позовними заявами, підготовленими працівниками відділу правового
забезпечення Погребищенської міської ради, було відібрано малолітніх дітей без
позбавлення батьківства. Дані дії були спрямовані на захист дітей, що потрапили в
складні життєві обставини, в яких батьки не справлялись та не хотіли виконувати
свої батьківські обов’язки, за рішенням суду позбавлено батьківських прав одного
громадянина стосовно двох його неповнолітніх дітей.
За участю відділу правового забезпечення було підготовлено та напрацьовано
близько 20 проєктів рішень Погребищенської міської ради, які були направлені на
розгляд сесії та затверджені сесіями ради.
Рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 18 травня 2021 року №89-9-8/675
затверджена Програма безоплатної правової допомоги населенню Погребищенської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
У рамках реалізації цієї програми Погребищенське бюро правової допомоги, яке
є підрозділом Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, здійснює заходи, спрямовані на забезпечення належного
доступу жителів Погребищенської громади до якісної безоплатної правової
допомоги.
Загалом у 2021 році до Погребищенського бюро правової допомоги звернулося
1309 жителів громади, з них 1076 отримали юридичні консультації, 215 громадян
отримали послуги адвоката за рахунок держави, 39 жителів отримали письмові
консультації. Бюро правової допомоги проводить правопросвітницькі заходи з
різними категоріями слухачів, здійснює інформаційно-просвітницьку роботу через
ЗМІ, офіційний сайт, сторінки системи безоплатної правової допомоги у соціальних
мережах. У рамках роботи виїзних консультаційних пунктів кваліфікована
юридична допомога була надана 61 жителю громади.
27. Прозорість, інформування, комунікації з громадськістю
У сфері інформаційного супроводу роботи міської ради та її виконавчого
комітету 21 січня 2021 р. рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання №221 була
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затверджена Програма розвитку інформаційного простору Погребищенської
міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
В рамках реалізації зазначеної програми у міській раді впроваджено електронноінформаційний ресурс - Система електронного голосування «Голос» (далі - СЕГ
“ГОЛОС”), яка дає можливість автоматизувати процес проведення сесій міської
ради, забезпечувати швидкість та об`єктивність при виконанні та обліку
процедурних дій депутатів, накопичувати довідкову і статистичну інформацію про
хід сесії, формувати і друкувати результати голосування та інші сесійні документи,
формувати комп`ютерну базу даних для створення архіву сесій, проводити онлайн
трансляції
засідань
на
обладнанні
міської
ради
(https://www.youtube.com/channel/UCkH62QtP-CM3uoFo0XVGBig/videos?view=57).
Сума вартості наданих послуг по налаштуванню системи відповідно до Договору
від 01.03.2021 року № 19 склала 48140,00 грн. без ПДВ.
Було закуплено спеціалізований системний блок–сервер для проведення онлайнвідеотрансляції та відеозапису системи «Голос». Пусконалагоджувальні роботи
сервера було проведено розробниками системи по віддаленому доступу.
З метою впорядкування порядку висвітлення діяльності Погребищенської
міської ради та її структурних підрозділів прийнято розпорядження міського голови
від 21 квітня 2021 року №87 «Про офіційний вебсайт Погребищенської міської
ради».
У зв’язку з удосконаленням програмного забезпечення, появою нових програм
та нових версій програм, що використовуються, на сучасній інтернет платформі,
зроблено новий сайт, який функціонує з вересня 2021 року.
Протягом року здійснювалось систематичне оприлюднення інформації про роботу
Погребищенської міської ради, її структурних підрозділів, розміщення проектів
нормативно-правових актів і прийнятих рішень ради та виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови на офіційному вебсайті міської ради (https://pogmrada.gov.ua/) та в офіційній групі «Погребищенська міська рада» в соціальній
мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/632134173985001 ).
За звітний період на сайті ради було розміщено 490 новинних матеріалів в
рубриці «Головна. Новини» та понад 6000 в інших рубриках сайту.
Міська рада співпрацює з газетою «Колос» та обласними друкованими засобами
масової інформації з висвітлення діяльності органів міської влади та щодо
актуальних питань соціально-економічного розвитку громади.
З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики готується пакет документів по створенню у 2022 році Громадської ради
при виконавчому комітеті. Її створення дасть можливість залучати активних
представників громадських організацій, що діють на території міської ради, до
проведення спільних консультацій з актуальних питань життя громади.
Розробляються проєкти Положень про проведення загальних зборів громадян за
місцем проживання, про проведення громадських слухань та про місцеві ініціативи
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у Погребищенській територіальній громаді. Ці нормативні акти прийматимуться на
виконання положень Статуту Погребищенської міської територіальної громади,
затвердженого рішенням 7 сесії міської ради 8 скликання від 11.03.2021 року №4-78/291, з метою налагодження стабільного і результативного процесу комунікації
влади і громади.
28. Пріоритети роботи міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік
Пріоритети роботи міської ради та її виконавчих органів базуються на
стратегічних цілях, визначених в Стратегії розвитку Погребищенської міської
територіальної громади до 2030 року.
Серед пріоритетних завдань:
- створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища;
- розвиток малого та середнього бізнесу;
- збереження та поширення культурної спадщини громади;
- створення належної та якісної дорожньої інфраструктури;
- енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера;
- впровадження енергоефективного освітлення вулиць;
- створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку;
- комфортний та конкурентноспроможний заклад освіти;
-зміцнення спроможності надання якісних послуг з охорони здоров'я закладами
первинної ланки;
- забезпечення надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом
другого рівня;
- розширення можливостей для забезпечення культурних потреб мешканців
громади;
- розвиток сучасної спортивної інфраструктури;
- охорона громадського порядку;
- удосконалення процесу збирання, вивезення та сортування твердих побутових
відходів;
- покращення стану навколишнього природного середовища;
- забезпечення належного водопостачання та водовідведення.
У рамках стретегічних цілей
ставляться більш конкретні завдання і
розробляються відповідні проєкти.
На 2022 рік, зокрема, передбачається:
1. Реалізація масштабних інвестиційних проектів з відведення земельних
ділянок для розташування заводу з переробки твердих побутових відходів на
території міського сміттєзвалища та об’єкта промисловості на території колишньої
нафтобази. За прикладом заводу у м. Бад-Кестріч (Німеччина) ТОВ «НімецькоУкраїнське Підприємство «Браун Індастріал Технолоджі» на території нашої
громади
збудує підприємство із найпрогресивнішою технологією в галузі
переробки відходів і альтернативної відновлюваної енергетики, який крім цього
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буде виробляти органічні добрива. Продаж виробленої електроенергії буде
здійснюватись на загальний енергоринок за «зеленим» тарифом, що забезпечить
додаткові надходження в бюджет.
2.Проведення інвентаризації земель історико-культурного призначення, земель
лісогосподарського призначення, земель водного фонду, земель промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
3. Створення комунального підприємства Погребищенської міської ради, яке буде
займатися збереженням та відновленням лісового фонду, озелененням, утриманням
та благоустроєм території міста і сіл громади, парковою діяльністю, організацією
активного відпочинку та розваг у сфері дозвілля, садівництвом, виноградарством і
обробітком землі.
4.Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» Погребищенської
міської ради.
5.Реконструкція адміністративного будинку з добудовою та переобладнанням під
музичну школу по вул. Вишнева, 3, м. Погребище, Вінницької області.
6.Вирішення питання доцільності подальшого функціонування міського будинку
культури по вул. Київська, 39, м. Погребище.
Окремо слід сказати про те, що плануємо в наступному році робити у наших
селах і селищах.
Їх маємо 59 і там проживає дві третини населення нашої громади! Надзвичайно
важливо, щоб кожен житель навіть у найвіддаленішому від центру громади
населеному пункті був забезпечений усім необхідним спектром послуг, якими
опікується міська рада.
У поточному році зробили щодо сіл усе можливе в умовах, які склалися в
результаті адміністративно-територіальної реформи.
Старостинські округи створені виключно у межах 26-ти колишніх органів
місцевого самоврядування. Тобто кожна окрема територія ввійшла до складу
громади з усім комплексом як напрацьованих досягнень, так і складних проблемних
питань, які дісталися у спадок від сільських рад.
Це проста констатація факту. На даний час маємо, як кажуть, те, що маємо.
Але життя триває і треба рухатися далі. Для цього маємо робити постійний
скурпульозний аналіз стану справ по територіях округів і системно підходити до
вирішення проблем, які там є.
План заходів
по старостинських округах Погребищенської міської
територіальної громади на 2022 рік
1.Адамівський с/о: ремонт доріг с.Адамівка, с-ще Погребище Перше
2.Андрушівський с/о:поточний ремонт та поліпшення матеріально-технічної бази
закладу культури с.Андрушівка; встановлення вуличного освітлення с.Андрушівка;
ремонт доріг с.Андрушівка (вул.Л.Українки, А.Олійника).
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3.Бабинецький с/о: поточний ремонт та поліпшення матеріально-технічної бази
закладу культури с.Бабинці; встановлення вуличного освітлення с.Бабинці,
с.Бистрик; реставрація (відновлення іменних табличок) пам’ятників загиблим
односельчанам в с.Бабинці, с.Бистрик.
4.Білашківський с/о: грейдерування автомобільних доріг та вулиць по с.Білашки,
с.Смаржинці, с.Вишнівка.
5.Борщагівський с/о: ремонт доріг с.Борщагівка ; ремонт автобусної зупинки
с.Скибинці
6.Гопчицький с/о: капітальний ремонт Музею історії села Гопчиця ; реконструкція
будівлі Гопчицької амбулаторії загальної-практики сімейної медицини по вул.
Центральна, 6б в с.Гопчиця; встановлення вуличних тренажерів; встановлення
твердопаливного котла в КЗ “Гопчицький ЗДО”; капітальний ремонт “Гопчицький
ЗДО”; завершення будівництва внутрішньої вбиральні в КЗ “Гопчицький ЗЗСО І-ІІІ
ст.”; створення інформаційно-культурного простору у сільській бібліотеці.
7.Дзюньківський с/о: встановлення вуличних тренажерів; поточний ремонт,
облаштування пандусом та поліпшення матеріально-технічної бази закладу культури
с.Дзюньків; поточний ремонт вуличного освітлення ; створення інформаційнокультурного простору у сільській бібліотеці.
8.Довгалівський с/о: ремонт доріг с.Довгалівка.
9.Збаржівський
с/о: ремонт автобусної зупинки с.Збаржівка; ремонт дороги
Збаржівка-Довгалівка-Борщагівка.
10.Левківський с/о: встановлення вуличного освітлення в с.Левківка, с.Ординці;
поточний ремонт під’їзної дороги до с.Левківка.
11.Мончинський
с/о: поточний ремонт та поліпшення матеріально-технічної
бази закладу культури с.Сопин; поточний ремонт вуличного освітлення в с.Сопин,
с.Мончин; встановлення пандусу біля ФАПу та будинку культури с.Мончин.
12.Морозівський с/о: будівництво водогону в с.Морозівка; встановлення
вуличного освітлення по вул.Набережна с.Бухни.
13.Новофастівський с/о: встановлення вуличних тренажерів; проведення
водогону для КЗ “Новофастівський ЗЗСО І-ІІІ ст”; реконструкція системи
водовідведення в с.Новофастів; поточний ремонт та поліпшення матеріальнотехнічної бази закладу культури с.Новофастів; створення інформаційно-культурного
простору у сільській бібліотеці.
14.Очеретнянський с/о: встановлення вуличного освітлення в с-щі Погребище
Друге; будівництво очисних споруд “Біотал-50” в с-щі Погребище Друге.
15.Павлівський
с/о: ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки
архітектури національного значення “Садибний будинок” ХІХ ст., графа
М.П.Ігнатьєва
в
с.Круподеринці;
влаштування
вуличного
освітлення
с.Круподеринці; створення інформаційно-культурного простору у сільській
бібліотеці с.Павлівка; будівництво системи водовідведення по вул.Кам’янка та
вул.Підлісна с.Круподеринці; експлуатаційне утримання доріг 02-17-36 А/Д
Павлівка-Круподерниці.
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16.Педосівський с/о:
встановлення вуличного освітлення в с.Педоси,
с.Малинки
17.Плисківський с/о:
реконструкція будівлі КЗ «Плисківський ЗЗСО І-ІІІ
ступенів»; капітальний ремонт будівлі Погребищенського центру соціального
обслуговування в с.Плисків; капітальний ремонт приміщень будівлі Плисківської
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул.Пирогова в с.Плисків;
капітальний ремонт житлового будинку для медичних працівників; ремонт доріг в
с.Плисків; встановлення вуличних тренажерів; створення інформаційно-культурного
простору у сільській бібліотеці.
18.Розкопанський с/о:
встановлення
мережі
вуличного
освітлення
с.Розкопане
19.Саражинецький с/о:
Встановлення
мережі
вуличного
освітлення
с.Саражинці; ремонт доріг с.Саражинці, с.Кур’янці, с.Юнашки.
20.Сніжнянський с/о:
поточний ремонт та поліпшення матеріальнотехнічної бази закладу культури с.Сніжна; заміна вікон в приміщенні КЗ
“Сніжнянський ЗЗСО І-ІІ ст.”
21.Спичинецький с/о:
ремонт доріг с.Васильківці; встановлення мережі
вуличного освітлення с.Спичинці.
22.Станилівський с/о:
поточний ремонт та поліпшення матеріальнотехнічної бази закладу культури с.Талалаї; ремонт доріг с.Станилівка, с.Талалаї.
23.Старостинецький с/о: ремонт доріг с.Іваньки, с.Ліщинці.
24.Надроссянський с/о: поточний ремонт вуличного освітлення с.Надросся
25.Черемошненський
с/о: капітальний ремонт будівлі та заміна вікон КЗ
«Степанківський ЗЗСО І-ІІІступенів Погребищенської міської ради Вінницького
району Вінницької області»; встановлення вуличних тренажерів с.Степанки,
с.Черемошне; встановлення мережі вуличного освітлення с.Черемошне, с.Степанки.
26.Ширмівський с/о: впорядкування пам’ятника загиблим воїнам у Другій
світовій війні (с.Свитинці); встановлення мережі вуличного освітлення с.Ширмівка.
Шановні погребищани!
Минув лише рік з часу створення громади, але, як бачите, зроблено уже багато.
Оновлюються об»єкти інфраструктури, жителям на належному рівні надаються
соціальні та адміністративні послуги, проводяться заходи різних напрямків,
реалізовуються розпочаті протягом року та розробляються нові проєкти.
Маємо стратегічні цілі. Але треба пам»ятати, якими б масштабними вони не були,
у самій своїй основі завжди складаються з малих і дуже предметних кроків. Можуть
бути прекрасно реалізовані проєкти реконструкції наших площ і вулиць, але їх
щоденна краса залежатиме від совісті кожного жителя, який захоче викинути сміття
просто на дорогу. Це лише один приклад, але дуже промовистий.
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Влада зобов»язана зробити все для того, щоб наші села і місто милували зір, щоб
до Надросянського краю їхали люди зі своїми бізнес-пропозиціями, щоб Погребище
було хоч невеликим, але сучасним українським містечком.
Міська рада має зараз якнайкраще використати свої нові повноваження та
ресурси для того, щоб розвинутися із новоствореної територіальної громади в
ефективну громаду з більшими потужностями аніж до об’єднання.
Має надавати високоякісні послуги, які відповідають очікуванням та потребам
громадян та бізнесів, стимулювати розвиток та економічне зростання, інвестувати в
інфраструктуру, створити робочі місця та забезпечити користь від плодів розвитку
для усіх членів громади.
Шановні земляки! Буде правильно, якщо наступні кроки нашого спільного життя
ми плануватимемо разом. Заступаючи на посаду міського голови, я вже звертався до
вас із проханням не бути байдужими до життя громади. Активно включайтеся у всі
процеси, вносьте свої пропозиції щодо покращення усіх сфер життєдіяльності
нашого краю і контролюйте реалізацію таких пропозицій.
Плануємо разом - працюємо спільно – маємо результат!
Лише з таким підходом можливе вирішення тих складних завдань, які щодень
ставить перед нами життя.
Пам»ятаючи при цьому, що серйозна робота тільки починається!
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Зміст
1. Коротка характеристика Погребищенської міської територіальної громади
2. Погребищенська міська рада та її виконавчі органи
3. Бюджет Погребищенської міської територіальної громади
4. Соціально-економічний розвиток громади
5. Інвестиційні проекти
6. Міжнародні конкурси та гранти
7. Стратегічне планування
8. Регуляторна діяльність
9. Закупівлі за бюджетні кошти
10.Розвиток та підтримка підприємництва
11. Надання адміністративних послуг
12.Розвиток інфраструктури. Житлово-комунальне господарство, торговельне,
побутове обслуговування населення, громадське харчування, транспорт, зв»язок
13.Будівництво
14. Енергомодернізація
15.Управління комунальною власністю
16. Регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного
середовища
17. Протидія пандемії СОVID-19
18. Охорона здоров’я
19. Освіта
20. Розвиток культури
21. Туристичний потенціал громади
22. Соціальний захист населення
23.Соціальна робота з сім»ями, дітьми та молоддю
24. Фізична культура і спорт
25.Взаємодія з правоохоронними органами, цивільний захист, оборонна робота
26.Правове забезпечення діяльності ради. Надання безоплатної первинної
правової допомоги
27. Прозорість, інформування, комунікації з громадськістю
28. Пріоритети роботи міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік

