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ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1106 

 

22 грудня 2022 року  м. Погребище    37 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку 

Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік  

   

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті  59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України”, Стратегії розвитку Погребищенської  міської  територіальної  громади 

до 2030 року, затвердженої рішенням 12 сесії Погребищенської міської ради 8 

скликання від 24 червня 2021 року №1-12-8/833, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Погребищенської міської  ради від 08.12.2022 року № 431 «Про проект  

рішення міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного 

розвитку Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік», 

враховуючи висновки постійних комісій Погребищенської міської ради, міська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму соціально-економічного розвитку Погребищенської 

міської територіальної громади на 2023 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

міської  ради з питань  планування фінансів і  бюджету, соціально-економічного 

розвитку територіальної громади (Медик І.В.). 

 

 

 

Міський голова                                               Сергій ВОЛИНСЬКИЙ 
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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного  розвитку  Погребищенської  міської 

територіальної  громади на 2023 рік (далі - Програма)  розроблена на підставі 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», з урахуванням завдань і положень 

Державної стратегії регіонального  розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої  

постановою   Кабінету  Міністрів України  від 05.08.2020р. № 695,  Стратегії 

збалансованого  регіонального  розвитку Вінницької  області  на період до 2027 

року, затвердженої рішенням  42 сесії  7  скликання Вінницької  обласної  Ради від 

21.02.2020р. №921, а також  Стратегії розвитку Погребищенської  міської  

територіальної  громади до 2030 року, затвердженої рішенням 12 сесії 8 

скликання  від 24.06.2021 р. № 1-12-8/833. 

 

Головною  метою є забезпечення сталого розвитку соціально-економічного 

потенціалу громади, посилення інвестиційної та інноваційної привабливості, 

модернізація соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку та 

покращення рівня добробуту та соціальної захищеності населення. 

 

Методологічною основою розроблення Програми є: 

- закони України: 

 «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

державні цільові програми», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», 

«Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної 

політики», «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього 

підприємництва в Україні». 

- постанови Кабінету Міністрів України: 

від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки»; 

від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту  

державного бюджету»; 

від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки»; 

від 12.06.2020 №471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України»; 

від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

2020-2022 роки». 
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У Програмі визначено  цілі, пріоритети на 2023 рік,  а також заходи та 

шляхи їх досягнення, спрямовані  на ефективне розв’язання проблем 

економічного і соціального розвитку.  

Інформаційна складова Програми базується на фактичних показниках 

економічного і соціального розвитку Погребищенської міської територіальної 

громади (далі – Погребищенської МТГ) за 2022 рік, за наявною офіційною 

статистичною інформацією, а також пропозиціях структурних підрозділів міської 

ради. 

Контроль за ходом виконання Програми міська рада здійснює як 

безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відділу економічного розвитку, 

інвестицій, стратегічного планування міської ради, так і через постійну комісію з 

питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку. 

Програма, у процесі її  виконання, може уточнюватися.  Зміни та  

доповнення  до Програми затверджуються рішенням Погребищенської  міської  

ради. 
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І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  

ГРОМАДИ 

 

Упродовж  звітного періоду основні зусилля спрямовувались на 

забезпечення виконання пріоритетних і першочергових завдань та заходів, 

визначених Програмою соціально-економічного розвитку Погребищенської МТГ 

на 2022 рік.  Завдяки вжитим заходам в певній мірі  забезпечено розвиток та 

функціонування різних сфер суспільного життя.  

Соціально важливе значення мало залучення фінансових  ресурсів із 

державного, обласного та бюджету Погребищенської МТГ, приватних 

підприємств громади, направлених на покращення матеріально-технічного стану 

установ бюджетної сфери, інфраструктури населених пунктів громади. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ  СФЕРІ, 

ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА У СФЕРІ ЗАХИСТУ  

НАСЕЛЕННЯ 

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.  

Виконання всіх заходів, пов’язаних з обороною держави, здійснюється в 

громаді 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 15 жовтня 2022 року з бюджету Погребищенської МТГ на 

реалізацію заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми  

Погребищенської міської ради на 2021-2025 роки, направлених на зміцнення 

обороноздатності та удосконалення територіальної оборони, виділено та 

профінансовано 1615,0 тис.грн. 

Рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 

14.04.2022 року № 152 затверджено Порядок створення та використання 

матеріального резерву Погребищенської міської територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На виконання цього 

рішення, відповідно до затвердженої номенклатури, частково створений 

матеріальний резерв пально-мастильних матеріалів та продовольчої продукції. 

На території громади визначено 26 протирадіаційних укриттів. 

Станом на 15.10.2022 року додатково визначено 27 найпростіших укриттів. 

Інформацію щодо місць розташування захисних споруд цивільного захисту 

оприлюднено на офіційному сайті Погребищенської міської ради, у засобах 

масової інформації, на дошках оголошень, адміністративних будівлях громад та в 

інших місцях з масовим перебуванням людей. 
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Станом на 15.11.2022 року визначено та облаштовано 3 «Пункти 

незламності»: приймальне відділення КП «Погребищенська центральна лікарня» 

Погребищенської міської ради, (м.Погребище, вул. П.Тичини, 54), 

адміністративна будівля відділу освіти Погребищенської міської ради 

(м.Погребище, вул. Б.Хмельницького, 77) та 26-ДПРЧ (м.Погребище, вул. 

Вишнева, 8). 

Рішенням виконавчого комітету від 10.03.2022 року № 123 затверджено 

перелік будівель (споруд), що придатні для розміщення населення, яке підлягає 

евакуації в особливий період у разі проведення бойових дій та внутрішньо 

переміщених осіб. 

Із введенням правового режиму воєнного стану забезпечено охорону і 

оборону важливих об’єктів критичної інфраструктури територіальної громади та 

інші заходи сприяння зміцненню обороноздатності держави. 

Упродовж звітного періоду правоохоронними органами територіальної 

громади у взаємодії з міською радою забезпечено на належному рівні 

правопорядок і безпеку громадян. 

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, протягом звітного періоду, 

зареєстровано 1914 заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події, з ознаками кримінальних правопорушень – 197.  

Виявлено та розкрито 44 кримінальних правопорушення. Зареєстровано 7 

ДТП, з них 4 скоєно особами у стані алкогольного сп’яніння. Для забезпечення 

безпеки дорожнього руху, реагування на скоєні правопорушення та інші події, 

підтримання публічної безпеки та правопорядку здійснюється позмінно 

обслуговування силами 8 співробітників. За звітний період працівниками сектору 

реагування патрульної поліції було виявлено 1661 адміністративне 

правопорушення. 

Проводяться профілактичні заходи щодо протидії незаконному 

виготовленню та реалізації алкогольної продукції. Станом на 30.09.2022 року під 

час відпрацювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 

обігу підакцизних товарів, було виявлено 706 адміністративних правопорушень. 

Упродовж звітного періоду працівниками поліції винесено 17 термінових 

заборонних приписів стосовно кривдників про неприпустимість учинення 

домашнього насильства. 

БЮДЖЕТ 

У галузі фінансових ресурсів здійснюється комплекс заходів щодо 

наповнення дохідної частини бюджету та економного використання бюджетних 

коштів. 

Бюджет Погребищенської міської територіальної громади  по  доходах 

загального фонду (без трансфертів)   за 10 місяців  2022 року  виконано на 101,8%,  

планові показники складають 131551,010 тис. грн., фактично надійшло 
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133941,978 тис. грн., понад план 2390,968 тис. грн., у порівнянні з  відповідним 

періодом 2021 року надходження збільшились на 5965,788  тис. грн. (4,7 %). 

Основним бюджетоутворюючим  податком  є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, який в структурі доходів загального фонду без трансфертів  займає 

52,8 %, виконання становить 102,9 %, планові призначення на 10 місяців  2022 

року  становлять 68693,0 тис. грн.  фактично надійшло  70665,439 тис. грн., що на 

1972,439 тис. грн. більше запланованих надходжень. У порівнянні з відповідним 

періодом 2021 року надійшло на 7296,447 тис. грн. більше.  

До бюджету  Погребищенської міської територіальної громади заплановано 

надходження  базової дотації. За  звітний період надійшло 9624,000 тис. грн., що 

відповідає плановим призначенням. 

Запланована  освітня субвенція з державного бюджету. Планові 

призначення на 10  місяців 2022 року складають 64506,8 тис. грн.,  надійшло 100 

% запланованої суми. 

Станом на 01.11.2022 року надійшло 618,500 тис. грн. дотації з місцевого 

бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги  та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету, що відповідає плановим призначенням. 

Станом на 01.11.2022 року надійшло 198,776 тис. грн. інших дотацій з 

місцевого бюджету, що становить 100 % запланованої суми.  

За 10 місяців   2022 року з обласного бюджету надійшли: 

- субвенція з місцевого бюджету   на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  у розмірі 875,585 тис. грн., 

сума надійшла повністю; 

- субвенція з місцевого бюджету   на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами  за рахунок  відповідної  субвенції з 

державного бюджету   в сумі 210,825 тис. грн. при планових призначеннях 

210,825 тис. грн. виконання становить 100 %. 

Питома вага  базової дотації у доходній частині  бюджету займає – 4,6 %, 

субвенції з державного бюджету  – 30,7 %, субвенцій з обласного бюджету – 0,5 

%, податок та збір на доходи фізичних осіб -  33,7%,   інші надходження – 30,5 %. 

 До спеціального фонду бюджету Погребищенської міської територіальної 

громади  надійшли кошти  без  урахування трансфертів у сумі 11778,026411  тис. 

грн., при уточнених річних планових показниках 7476,439 тис. грн., виконання 

становить 157,5 %. 

За 10 місяців 2022 року із бюджету Погребищенської міської територіальної 

громади по загальному фонду  проведено касові видатки на суму 196408,471 тис. 

грн., що становить 85,6 % плану на цей період (план – 229481,018  тис. грн., касові 

– 196408,471 тис. грн.). 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Залучення інвестиційних коштів з різних джерел залишається пріоритетним 

напрямком в діяльності міської влади. 

З метою створення додаткових робочих місць та наповнення бюджету 

громади продовжується робота над створенням індустріального парку на 

території Погребищенської МТГ, зокрема розроблення Концепції індустріального 

парку та детального плану території.  

Підготовлено та оприлюднено на офіційних сайтах міської ради та 

Вінницької обласної військової адміністрації інформацію про вільні земельні 

ділянки, виробничі площі, що пропонуються для реалізації інвестиційних 

проектів. 

Розроблено та оприлюднено на офіційному сайті міської ради 

Інвестиційний паспорт громади з метою залучення інвесторів, забезпечення 

створення нових робочих місць, збільшення надходження до бюджету 

Погребищенської МТГ. 

 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

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. 

Загальна посівна площа складає 61,3 тис.га. На умовах оренди у 

фермерських   господарствах перебуває  230 земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності площею  5 865,4 га. 

З метою залучення до місцевого бюджету додаткових коштів від 

використання та продажу земельних ділянок підготовлено до продажу та продано 

4 земельних ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(за межами населених пунктів) загальною площею 191,2524 га, за ціною, яка 

дорівнює їх нормативній грошовій оцінці, що дало змогу залучити до місцевого 

бюджету додаткові кошти в сумі 5526929,45 грн. Укладання договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під час дії воєнного стану та угод про 

соціальне економічне партнерство при використанні цієї землі з суб’єктами 

господарювання забезпечило додаткове фінансування бюджету громади на суму  

4 005 570,80 грн. В 2022 році укладено угоду про соціальне економічне 

партнерство з фермерським господарством «КРАЙ АГРО» строком до 2031 року, 

яка дала змогу забезпечити щорічне фінансування соціально – економічних 

проектів на території громади в сумі 3242911 грн. 

Охорона навколишнього природного середовища 

З метою здійснення заходів з охорони навколишнього природнього 

середовища спільно з працівниками поліції навесні та восени проведено рейди з 

виявлення фактів спалення сухої рослинності на присадибних ділянках.  

Розроблено та затверджено технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 8,3018 га, з 

визначеним цільовим призначенням - 11.08 Земельні ділянки загального 
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користування, відведені для цілей поводження з відходами (територія міського 

сміттєзвалища). В стадії розробки перебувають проекти землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, парків - 

пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення “Спичинецький парк” 

орієнтовною площею 9,7 га та “Васильківський парк” орієнтовною площею 2,0 га. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, РОЗВИТОК 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

На території Погребищенської МТГ у сфері житлово-комунального 

господарства працює два комунальних підприємства – КП 

«Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради та КП 

«Погребищеводоканал» Погребищенської міської ради. 

Збір і вивезення твердих побутових відходів по всіх старостинських округах 

та по місту здійснюється КП «Погребищекомунсервіс» згідно з затвердженим 

графіком. 

З метою покращення дорожнього покриття в населених пунктах громади (в 

м.Погребище: вул.Б.Хмельницького, вул.Базарна, вул.Н.Присяжнюк, 

вул.Вінницька, вул.Тракторна, вул.Кравченка, вул.Шевченка, 

вул.Коцюбинського, вул.Козацька, вул.Кооперативна, вул.Вишнева, 

вул.Енергетиків, вул.Привокзальна, вул.Київська, вул.Нагірна, вул.Чернеча, 

вул.Терлецького; вул.Набережна в с.Скибинці; вул.Гута с.Круподеринці)  

проведені поточні ямкові ремонти на загальну суму 2 739,0 тис.грн. 

Проведені роботи з поточного ремонту доріг за рахунок Благодійного фонду 

«Розвиток  Погребищенського району» по вулицях: Вишнева, Шевченка, 

Київська, Привокзальна в м.Погребище на суму 340 тис.грн., вул.Н.Присяжнюк в 

м.Погребище - 170 тис.грн., вул.Центральна с.Плисків - 255,0 тис.грн. 

 Для проведення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної 

власності, де відсутнє тверде покриття, було придбано щебеневої продукції та 

відсіву (1070 т) на суму 537,6 тис. грн., яка розподілена на 26 старостинських 

округів громади для проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, та 

здійснені поточні і ямкові ремонти доріг в м.Погребище.            

В рамках співфінансування Погребищенською міською радою та 

Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 

області» проводились ремонтні роботи на дорогах загального користування 

місцевого значення: 

- О-02-10-03 Липовець-Славна-Спичинці-Погребище; 

- С-02-17-28 Станилівка - Білашки; 

- О-02-17-05 Границя Житомирської області-Погребище-Іллінці; 

- С-02-17-32 (Турбів-Погребище-Сквира)- Черемошне; 

- С-02-17-30 (Турбів-Погребище-Сквира) - Левківка; 

- 0-02-17-03 с-ще Погребище Перше-Адамівка-Розкопане-Барвінкове; 

- С-02-17-06 (Турбів-Погребище-Сквира)-Веселівка; 

- 0-02-17-03 с-ще Погребище Перше-Адамівка-Розкопане-Барвінкове; 

- С-02-17-31 Ординці – Спичинці; 
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- С-02-17-03 (Бурківці - Озерна) – Бухни; 

- С-02-17-36 Павлівка -Круподеринці. 

Всього на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого 

значення (співфінансування) згідно з Програмою розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на території Погребищенської  

міської територіальної громади на 2022 рік передбачено та освоєно 2700,0 тис.грн. 

Реалізований проект «Капітальний ремонт проїжджої частини та 

тротуарного покриття по вулиці Б.Хмельницького (від межі між будинками №77-

79 до межі між будинками №113-115 за виключенням будинків №93, №95) 

(коригування) в м.Погребище Вінницького району Вінницької області». 

Роботи, які були розпочаті в 2021 році з реконструкції пам'ятного знаку 

(братської могили) та прилеглої території по вулиці Б.Хмельницького 

призупинено. У зв’язку з воєнним станом цей вид робіт згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України №590 не фінансується. 

 

Енергетична безпека громади 

Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено Програму 

енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-

енергетичних ресурсів у Погребищенській міській територіальній громаді на 

2022-2025 роки. Міською радою прийнято антикризовий план регулювання на 

випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років в  

Погребищенській МТГ. 

В населених пунктах громади здійснено заміну та встановлення вуличних 

світильників розжарювання на енергозберігаючі. 

Відремонтовані котли в Новофастівському, Ширмівському та 

Плисківському ліцеях. Замінено 50 м теплотраси в Андрушівській гімназії. 

З метою створення умов для безперебійної роботи об’єкти критичної 

інфраструктури забезпечені генераторами. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Важливим напрямком роботи залишається формування відносин влади і 

бізнесу на партнерських засадах та узгодження спільних дій для покращення 

бізнес-середовища в громаді. 

Станом на 1 листопада 2022 року (за даними Державної податкової служби 

України у Вінницькій області)  в громаді зареєстровано 1223 суб’єкти 

господарювання, в тому числі: 

-   493 - юридичних  осіб, 

-  730 -  фізичних  осіб-підприємців. 

З січня по вересень  2022 року  започаткували діяльність 54 новостворені 

суб’єкти господарювання, що на 48 % менше ніж у відповідному періоді 2021 

року. 

Припинили свою  діяльність 45 суб’єктів  господарювання (3 – юридичні  

особи та 42 - фізичні  особи-підприємці). 
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Сума надходжень до місцевого  бюджету від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва  за 10  місяців становить 993,881 тис.грн. при планових 

призначеннях 1085,0 тис.грн. (91,6 %) - єдиний податок з юридичних осіб. 

В територіальній громаді діє Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва Погребищенської міської територіальної громади на 2022-2023 

роки, одним із заходів якої є надання, на конкурсних засадах, фінансової 

підтримки на безповоротній основі суб’єктам малого і середнього 

підприємництва, в тому числі підприємцям-початківцям. У зв’язку із введенням 

військового стану в країні фінансування заходів з реалізації програми припинено.  

 

РОБОТА ЦЕНТРУ  НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Протягом звітного періоду роботу Центру надання адміністративних послуг 

Погребищенської міської ради (далі – ЦНАП) забезпечують 7 осіб персоналу, 

зокрема 4 адміністратори та 1 державний реєстратор. 

В ЦНАП суб’єкт звернення може отримати будь-яку із 167-ми 

адміністративних послуг в 8 сферах діяльності. 

За період з 02.01.2022 по 30.09.2022, через ЦНАП надано 10740 послуг, в т. 

ч.: 1563 послуги щодо державної реєстрації речових прав та видачі інформаційних 

довідок, 2920 послуг Держгеокадастру та відділу  регулювання земельних 

відносин, охорони навколишнього природного середовища Погребищенської 

міської ради,  636 послуг з реєстрації місця проживання особи, 4362 послуги з 

видачі довідок, 145 - управління з питань житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, управління 

комунальною власністю, містобудування та архітектури, 4 – інші послуги, 31 - 

послуги Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.  

Найбільша кількість звернень зареєстрована по послугах з видачі довідок 

(довідки про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні/будинку,  витяг 

з реєстру територіальної громади (41,6%), послуги Держгеокадастру та відділу  

регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного 

середовища Погребищенської міської ради (27,7 %), послуги щодо державної 

реєстрації речових прав та видачі інформаційних довідок (16,4%).  

До бюджету міської територіальної громади протягом звітного періоду за 

надання адміністративних послуг надійшли кошти  у сумі 268,4 тис.грн, в т.ч.:  

послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно - 213,8 тис. грн; послуги з 

видачі витягів з Державного земельного кадастру – 36,6 тис. грн. 

 

Публічні закупівлі PROZORRO 

Протягом 9 місяців 2022 року в системі електронних закупівель ProZorro 

було  здійснено: 15 відкритих торгів на загальну суму 9 089,858 тис.грн., 1074 

прямих закупівель на загальну суму 8 500,757 тис.грн. та 37 допорогових 

закупівель на загальну суму 3 311,334 тис.грн. 

Економія бюджетних коштів склала – 365,830 тис.грн. 

 

 



15 

 

РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

Протягом січня-жовтня 2022 року чисельність зареєстрованих безробітних 

серед  економічно активного населення порівняно з 2021 роком зменшилась  на 

294 особи (з 1479  до 1185). Всього за пошуком роботи до служби зайнятості  

звернулись 1311 осіб. 

 За сприяння служби зайнятості протягом січня-жовтня 2022 року 

працевлаштовано 505 осіб (66,9% до відповідного періоду 2021 року).  Рівень 

працевлаштування безробітних становив 37,1 %.  

Кількість осіб, які проходили професійне навчання – 79 (за відповідний 

період 2021 року – 160 осіб). 

Протягом звітного періоду 116 роботодавців заявили 492 вакансії, що на  

239 вакансій менше до відповідного періоду минулого року. З них 440 

укомплектовано за направленням служби зайнятості.  

Отримали допомогу по безробіттю протягом січня-жовтня 2022 року 1148 

осіб. 

Станом на 1.11.2022 року за допомогою служби зайнятості шукають роботу 

286 безробітних. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

За 9 місяців 2022 року відповідно до Комплексної цільової програми 

соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади на  

2022  рік жителям громади були надані наступні пільги: 

     - соціальна грошова допомога членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд - 29 700,0 грн; 

    - відшкодування витрат на здійснення   поховання   учасників бойових 

дій,  військовослужбовців, які забезпечували здійснення заходів національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни – 118 025  грн.; 

     - компенсація пільгового проїзду автомобільним транспортом всіх 

пільгових категорій – 432 267 грн.; 

     - компенсація пільгового проїзду залізничним транспортом всіх 

пільгових категорій – 3 673 грн.;  

     - компенсація фізичним особам, які надають   соціальні послуги 

(постанова КМУ №558 від 29.04.2004 р., постанова КМУ 859 від 23.09.2020 р.) - 

146 осіб - 970 312 грн.; 

     - одноразова грошова матеріальна допомога громадянам, які проживають 

на території Погребищенської МТГ (51 особа) - 137 500 грн.; 

    - грошова матеріальна допомога громадянам, які призвані на військову 

службу за контрактом (3 особи) - 21 000 грн.; 

    - фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів, учасників 

бойових дій та  інвалідів, іншим громадським організаціям на здійснення їх 

статутної діяльності - 112 140 грн.; 

    - матеріальна допомога сім'ям загиблих осіб та особам, які отримали 

поранення, мінно-вибухові травми (11 сімей) - 165 000,00 грн.;  



16 

 

    - пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку - 2 386 грн.; 

    - грошова компенсація вартості продуктів харчування для громадян, 

віднесених до категорій І та ІІ осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (43 особи) - 51 100 грн.;  

    - матеріальна допомога хворим із хронічною нирковою недостатністю, що 

отримують програмний гемодіаліз в обласних медичних закладах (2 особи) - 

20 000 грн.; 

   - матеріальна допомога для забезпечення дровами сімей загиблих (27 осіб) 

– 88452 грн.; 

    - грошова компенсація на поховання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 

(1 особа) - 5830 грн. 

З огляду на події, що відбуваються на території нашої країни, виникла 

необхідність у посиленні соціальної підтримки сімей наших Захисників та 

Захисниць. Так, в територіальній громаді визначено осіб, відповідальних за 

роботу з такими сім’ями, налагоджено постійний моніторинг потреб та 

проблемних питань таких осіб, забезпечується оперативне реагування стосовно їх 

вирішення.  

В рамках проекту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної 

підтримки населення України», організованого Міністерством соціальної 

політики України,  Погребищенська МТГ отримала технічну  підтримку та меблі 

(ноутбуки, столи, стільці, шафи) для  надання адміністративних послуг 

соціального характеру засобами програмного комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада». 

 

Робота з внутрішньо переміщеними особами 

Починаючи з 24 лютого 2022 року Погребищенська МТГ стала транзитною 

та прийняла біля 10 тис. осіб. В Єдиному реєстрі внутрішньо переміщених осіб, 

станом на 01.11.2022 року, зареєстровано 7 065 осіб. З них на 01.11.2022 року на 

постійне проживання у територіальній громаді залишилось 3 800 осіб, які 

отримали статус внутрішньо переміщеної особи. 

Проводиться активна робота щодо влаштування внутрішньо переміщених 

осіб та облаштування місць для тимчасового перебування. 

Протягом березня-жовтня 2022 року здійснено 5026 виплат щомісячної 

грошової допомоги для покриття витрат на проживання, зокрема, на оплату 

житлово-комунальних послуг – у загальному обсязі 47 562,0 тис.грн. 

 

Компенсація власникам, які прихистили ВПО 

Загальна сума нарахованої компенсації для 214 домогосподарств за 

березень-жовтень поточного року складає 323,2 тис.грн.  

 

Гуманітарна допомога, забезпечення потреб ВПО 

З перших днів повномасштабного вторгнення гуманітарну допомогу 

надають сільськогосподарські підприємства, установи, організації та громадяни 
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Погребищенської МТГ у вигляді продуктів харчування, одягу, засобів гігієни, 

пально-мастильних матеріалів тощо.  

За звітний період отримано благодійну допомогу від: 

- Вінницької обласної військової адміністрації (засоби гігієни, дитяче 

харчування, підгузки, продуктові набори, іграшки, дитячі візки); 

- Швейцарії (продуктові набори в кількості 2150 шт., Великобританії - 800 

шт., Шотландії, Республіки Польща). 

- БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Лікарі без 

кордонів» (гігієнічні набори в кількості 1340 шт.); 

- ГО «Об’єднання переселенців «Спільна справа» (матраци, ковдри, посуд, 

гігієнічні набори, мило, розкладачки); 

- УВКБ ООН в Україні (матраци, ковдри, спальні мішки, брезенти, кухонні 

набори, термоси) 

- БО «БФ «Я З ТОБОЮ» (продукти харчування, засоби гігієни, підгузки, 

одяг, засоби для прання).  

- БФ «Подільська громада» (засоби гігієни, одяг, взуття, постільної білизни 

та ковдр, подушок, рушників). 

- Ямпільський благодійний фонд «Юлія»  (господарські товари.);  

- ГО «Народна територія щастя» (продукти харчування);  

- БФ Ернеста Дмитрика (постільні речі, одяг, продукти харчування);  

- БФ «Я з тобою» (продукти харчування, засоби реабілітації, одяг, постіль, 

миючі засоби гігієни.);  

- Вінницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України 

(пральна машина, ковдри).  

На потреби внутрішньо переміщених осіб сформовано та видано 5 430 

продуктових наборів. 

Для підтримки сімей загиблих військовослужбовців та сімей 

військовослужбовців  видано 1 100 продуктових наборів та 140 гігієнічних 

наборів. 

Міська рада спільно з Благодійним фондом «Розвиток Погребищенського 

району» надавала допомогу військовим частинам (продукти харчування, засоби 

гігієни, побутова хімія, каремати, спальні мішки, маскувальні сітки, буржуйки, 

бронежилети, кріптер, квадрокоптер, тактичні костюми та одяг для військових, 

армійські лопати, тепловізори, біноклі, тактичні аптечки та інше). 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 

Підтримка сім’ї, запобігання та протидія домашньому насильству 

Станом на звітну дату на обліку служби у справах дітей міської ради 

перебуває 89 дітей: 18 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 22 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших 

територій, та 49 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

первинного обліку. 33 дитини виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників (23 – 

з первинного обліку у 18 сім’ях опікунів та 10 – з інших територій в 5 сім’ях), 24 - 
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в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу (13 – з первинного 

обліку та 11 – з інших територій). 

У звітному періоді поставлено на облік 13 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 8 дітей влаштовано під опіку родичам. 

Рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради від 

22.07.2022 р. №303 було створено прийомну сім’ю, куди влаштовано 4 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Наразі новостворена прийомна сім’я 

змінила місце проживання. 

На обліку з усиновлення перебуває 13 дітей. Здійснюється контроль за 

станом утримання 7 усиновлених дітей у 5 сім’ях. 

На території громади функціонує 4 прийомних сім’ї і 3 дитячих будинки 

сімейного типу, в яких виховується 24 дитини, позбавлених батьківського 

піклування, та 3 особи з числа дітей, пільгової категорії. 

Центром соціальних служб охоплено соціальними послугами 482 сім’ї (у 

яких виховується 629 дітей). 

Загальна кількість сімей, що знаходилася  на обліку Погребищенського 

Центру соціальних служб  як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, у 2022 році склала  92 сім’ї , в тому числі 8 сімей, в яких батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків, в яких виховується 18 дітей.    

Центром соціальних служб  послуга соціального супроводу надається 29 

сім’ям (в яких виховується 65 дітей). 

Під соціальним супроводженням  перебувають 4 прийомних сім’ї та 3 

ДБСТ, в яких виховується 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та 1 особа з їх числа. 

У громаді продовжується впровадження нової форми професійної 

підтримки прийомних батьків та батьків-вихователів - групи зустрічей для 

прийомних батьків та батьків-вихователів, опікунів-піклувальників.  

Соціальними послугами  протягом 2022 року охоплено  30 сімей опікунів 

та піклувальників, в яких під опікою/піклуванням перебуває  32 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальним супроводом охоплено 9 

сімей цієї категорії. 

Протягом  2022 року соціальною роботою охоплено 15 сімей, в яких 

виховуються діти з інвалідністю. Протягом року  сім’ї з  даної категорії  під 

соціальним супроводом не перебували. 

Комунальна установа «Погребищенський інклюзивно-ресурсний 

центр» Погребищенської міської ради діє з метою забезпечення права осіб з 

особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти 

шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи 

та забезпечення цих закладів системним кваліфікованим супроводом. 

Станом на 1.11.2022 року на обліку в КУ «Погребищенський ІРЦ» стоїть 

87 дітей дошкільного та шкільного віку, з них 14 з категорії внутрішньо  

переміщених осіб. 
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ОСВІТА 

З початком повномасштабної агресії російської федерації галузь освіти 

змушена подолати велику кількість викликів. З 24 лютого 2022 року до кінця 

навчального року майже всі заклади освіти працювали в онлайн режимі. 

Заклади загальної середньої освіти громади забезпечили доступ до освіти 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. 76 таких дітей включено до навчання.  

В Погребищенській МТГ функціонує: 

- 14 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 514 дітей та дошкільне 

відділення Малинківської початкової школи філії  КЗ «Погребищенський ліцей 

№1», де виховуються 10 дітей. В закладах дошкільної освіти на даний час 

виховуються 42 дітей внутрішньо переміщених осіб. В Погребищенських ЗДО №1 

та №3 працюють інклюзивні групи для 8 дітей з особливими освітніми потребами; 

- 16 закладів загальної середньої освіти, з них 10 ліцеїв та 6 гімназій, в яких 

навчається 2482 учні.  

Погребищенський ліцей №1 є опорним закладом та має 3 філії в селах 

Павлівка, Черемошне та Малинки. 

Всі заклади освіти облаштували укриття, що дає їм можливість працювати в 

очному або в змішаному режимі. 

В 2022-2023 навчальному році здійснюється підвіз 637 учнів з 40 населених 

пунктів до закладів загальної середньої освіти. Наявна кількість шкільних 

автобусів (5 од.) не забезпечує потреби в підвезенні учнів. На одинадцяти 

маршрутах задіяні приватні перевізники. Підвезення учнів до Погребищенських 

ліцеїв № 1 та №2 здійснюється також автобусами ВПУ-42 м.Погребище. 

В 2021-2022 н.р. завершили навчання 124 учні 11-х класів, з них 11 з 

золотою медаллю і 1 - із срібною, та 274 випускники 9-х класів. 

 

Протягом звітного періоду у КЗ «Погребищенський Центр дитячої та 

юнацької творчості» працювали 32 гуртки та клуби. 

Загальна кількість вихованців, учнів, слухачів, що займались в творчих 

об’єднаннях закладу - 442, охоплено роботою по підготовці та участі в навчально-

виховних заходах - 865 дітей.  

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Погребищенської міської ради» обслуговує близько  428 

педагогічних працівників 19 закладів загальної середньої освіти, 14 дошкільних 

закладів освіти.   

Вище професійне училище №42 м.Погребище 

Станом на 01.09.2022 року в навчальному закладі навчається 409 

учнів, загальна кількість всіх  працівників -  98 осіб,  з  них  48 викладачів. 

Заклад готує  фахівців  агротехнічного   спрямування, а саме: слюсарів з  

ремонту  колісних транспортних  засобів, трактористів-машиністів 

сільськогосподарського  (лісогосподарського) виробництва, водіїв 

автотранспортних засобів категорії   «А», «Б», «С», «Д» електромонтерів з  
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обслуговування електроустановок, електрогазозварників, кухарів, кондитерів, 

офіціантів, барменів.  

Училище в своєму розпорядженні має  223,59 га землі, в тому числі 117 га – 

орної, на базі якої створено учбове господарство. 

Погребищенський медичний фаховий коледж готує фахівців з напрямку 

«Медицина» на освітньо-кваліфікаційному  рівні «Молодший бакалавр» за 

спеціальностями: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа. 

В навчальному закладі навчається 278 студентів,  працює 86 працівників, в 

тому числі 28 викладачів.  

 

КУЛЬТУРА 

Мережа закладів культури в Погребищенській міської територіальній 

громаді  налічує 82 заклади: 
- 1 КЗ «Центр культури та дозвілля зі 42 структурними підрозділами:  

24 сільських будинки культури, 16 сільських клубів, 1 міський клуб, 1 міський 

будинок культури; 

- 1 КЗ «Публічна бібліотека Погребищенської міської ради», до якої  

входить 36 публічних бібліотек: головна бібліотека, бібліотека для дітей, 2 міські, 

2 селищні та 30 сільських бібліотек; 

-  1  КУ «Погребищенський краєзнавчий музей ім. Н. А. Присяжнюк»;  

-  1  КУ «Музей історії села Гопчиця»; 

-  1  Погребищенська  дитяча музична школа. 

Всього  в закладах культури громади - 135 працівників. 

Від початку повномасштабного російського вторгнення заклади культури 

громади не припиняли своєї роботи, змінивши її формат відповідно до потреб 

сьогодення. 

У закладах культури активізувалась волонтерська діяльність. У 20 

будинках культури та клубах організовано надання гуманітарної допомоги 

вимушено переміщеним особам та збір коштів для підтримки Збройних сил 

України. 

З метою підняття патріотичного духу та підтримки Збройних сил України 

працівниками культури проведено понад 15 концертів та мистецьких акцій, в яких 

взяли участь 18 творчих колективів та 30 окремих виконавців. Всього зібрано 

105564 грн., частина з яких перерахована у фонд допомоги ЗСУ та на підтримку 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

Музейний фонд Погребищенського краєзнавчого музею ім. 

Н.А.Присяжнюк Погребищенської міської ради нараховує понад  900 одиниць 

музейних експонатів. Впродовж звітного періоду музей  відвідали близько  4,0 

тис. осіб. Організовано 52 екскурсії та  влаштовано 14 виставок, 5 майстер – 

класів.  

Музейний фонд музею історії села Гопчиця Погребищенської міської 

ради нараховує понад 465 одиниць музейних експонатів (із них 35 надійшло за 

звітний період) та  100 предметів науково – допоміжного. Протягом 9 місяців 
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роботи музей відвідало біля 2,0 тис. осіб. Організовано 32 екскурсії та  

влаштовано 18 виставок.      

До складу КЗ «Публічна бібліотека Погребищенської міської ради» 

входить 36 публічних бібліотек: Головна бібліотека, бібліотека для дітей, 2 міські, 

2 селищні та 30 сільських. Бібліотечний фонд становить 384 545 примірників. 

Згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної 

політики проводиться системна робота з актуалізації бібліотечних фондів у 

зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України. Це вилучення з 

обігу та списання видань російських авторів та видавництв, російськомовної 

класики — на 1.10.2022 року було списано 4 785 прим. таких книжок. 

Протягом 9 міс. 2022 р. усіма формами обслуговування охоплено 9 953 

читачів, з них 3 017 дітей до 15 років, в тому числі внутрішньо переміщених осіб - 

310 читачів. 

7 закладів зареєстровано як хаби цифрової освіти. На базі Публічної  

бібліотеки організовано навчальний цикл за напрямком «Цифрова освіта жителів 

громади», зініційований ГО «Клуб громадського діалогу «Феміда» спільно з 

Погребищенським бюро правової допомоги.  

В  КЗ «Погребищенська дитяча музична школа» навчається 162 учні. 

Працюють колективи: ансамбль гітаристів, хореографічний колектив «Щасливе 

дитинство», ансамбль духових інструментів, змішаний ансамбль народних 

інструментів, дует бандуристів, які беруть участь в проведенні культурно-

мистецьких заходів школи та громади.  

В музичній школі діють два відділи: фортепіанний відділ (спеціальності: 

фортепіано - 35 учнів, хореографія –  77 учнів) та народний відділ (спеціальності: 

гітара - 17 учнів, сольний спів- 5 учнів, бандура - 12 учнів, духові інструменти -  5 

учнів , акордеон та баян - 4 учні, образотворче мистецтво – 27 учнів). На двох 

відділах навчається 20 учнів. 

Учні музичної школи протягом навчального 2022 року брали участь у 

конкурсах, фестивалях, виставках, оглядах різних рівнів. 

  

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Первинну медичну допомогу населенню Погребищенської МТГ  надають 

лікарі та середній медичний персонал КП «Погребищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради. До складу 

центру входить: 

-  6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (далі - АЗПСМ) 

- 31 фельдшерський пункт.  

У наданні первинної медико-санітарної допомоги задіяно: 

- 11 сімейних лікарів та один педіатр, 

- 25 медичних сестер амбулаторій,  

-  41 середній медичний працівник. 

Станом на 01.11.2022 ріку підписано 19 027 декларацій з сімейними 

лікарями про надання послуг з первинної медичної допомоги, що становить  

близько 67% від населення громади. Підписання декларацій продовжується. 



22 

 

За 10 місяців 2022 року Центром використано – 18 307,41 тис.грн.:  

- з державного бюджету (НСЗУ) – 10 991,829 тис.грн.,   

- з бюджету Погребищенської МТГ – 7 315,581 тис.грн. (медикаменти для 

невідкладної допомоги, наркотичні засоби, медикаменти та вироби медичного 

призначення пацієнтам для амбулаторного лікування, енергоносії та комунальні 

послуги, палива (вугілля, дрова), бензин, поточні ремонти приміщень, 

обладнання). 

 

Спеціалізовану (вторинну) лікувально-профілактичну допомогу  жителям 

Погребищенської МТГ надає КП «Погребищенська центральна лікарня» 

Погребищенської міської ради.   

В структурі лікарні функціонують відділення:  

    - поліклінічне (до 100  відвідувань в зміну);  

    - стаціонарні (всього ліжко-місць - 75), у т. числі:   хірургічне – 35 ліжко-

місць (хірургічні – 20; травматологічні – 10; гінекологічні – 5); терапевтичне – 40 

ліжко-місць (кардіологічні – 10; неврологічні – 10, терапевтичні -20);  

     - екстреної невідкладної медичної допомоги та допоміжні структурні 

підрозділи (лабораторія, УЗД, ФГС, рентгенодіагностика); 

     - анестезіології та інтенсивної терапії. 

На звітну дату в лікарні працює: лікарів – 32, медичних сестер – 93, 

молодших медичних сестер - 38, лікарів, що мають вищу категорію – 14, першу  

категорію – 8, другу категорію – 1.  

Амбулаторно-поліклінічна допомога надається лікарями за 19 

спеціальностями. Для проведення медичних оглядів поліклінічне відділення 

оснащене всією необхідною апаратурою. У повному обсязі проводиться 

лабораторна діагностика. 

Щодо фінансування діяльності закладу, то за 10 місяців 2022 року по 

кошторису на утримання КП «Погребищенська центральна лікарня» з бюджету 

Погребищенської МТГ було виділено 5 973,0 тис.грн., профінансовано – 8 946,394 

тис.грн. 
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ІІ.  ЦІЛІІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2023 РІК 

 

Цілі та завдання Програми соціально-економічного розвитку 

Погребищенської міської територіальної громади на 2023 рік спрямовані на 

реалізацію пріоритетних напрямків (завдань), визначених Стратегією розвитку 

Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року, для підвищення 

соціальних стандартів життя населення, відновлення стабільного  розвитку 

громади шляхом: 

- подолання наслідків негативного впливу від початку повномасштабного 

російського вторгнення на розвиток всіх сфер діяльності на території громади; 

- подолання наслідків негативного впливу пандемії СОVID-19 на розвиток 

економіки громади, у тому числі, надання пріоритетного значення розвитку 

сектору охорони здоров’я з метою збереження людського капіталу; 

- підвищення рівня тривалості життя та покращення стану здоров’я і 

благополуччя населення за рахунок реформування та модернізації системи 

охорони здоров’я, розвитку інституту сімейної медицини та екстреної медичної 

допомоги; 

- формування інвестиційного іміджу громади; 

- створення сприятливого бізнес-клімату в громаді, підтримка 

підприємницьких ініціатив та соціального підприємництва, орієнтації молоді на 

підприємницьку діяльність та започаткування власного бізнесу; 

- підвищення рівня зайнятості населення шляхом участі суб’єктів 

господарювання громади у реалізації інвестиційних та інфраструктурних 

проектів, які дозволять створити нові робочі місця з належними умовами праці;  

- розвитку якісної, надійної та доступної інфраструктури, забезпечення 

належного експлуатаційного стану автомобільних доріг; 

- розвитку центру надання адміністративних послуг, наближення послуг до 

пересічних громадян, підвищення їх якості та поліпшення сервісу 

обслуговування; 

- розвитку історико-культурного, творчого та пізнавального потенціалу 

громади, збереження та популяризації об’єктів культурної спадщини, 

національних звичаїв і тридицій; 

- забезпечення якісної та доступної освіти, створення сучасних 

умов навчання, включаючи інклюзивне, поширення знань та навичок, 

необхідних для отримання гідної роботи та підприємницької діяльності; 

- гарантування високого рівня соціального захисту та підтримки, 

підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення; 

- забезпечення гендерної рівності в суспільстві, запобігання 

проявам домашнього насильства, підтримки та забезпечення сприятливих умов 

для повноцінного функціонування інституту сім’ї, зростання дітей, 

їх оздоровлення та відпочинку, популяризації сімейних цінностей; 

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості 

за рахунок модернізації житлово-комунального господарства, 

реконструкції систем теплопостачання, підвищення ефективності 
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водокористування, забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі 

впровадження інноваційних технологій; 

- зменшення обсягів утворення відходів, формування в суспільстві 

екологічної культури; 

- підвищення енергоефективності економіки громади  

шляхом впровадження та популяризації енергозберігаючих заходів, 

розвитку альтернативної енергетики та застосування відновлювальних джерел 

енергії. 

 

ІІІ. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ 

 

  Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через  реалізацію 

пріоритетів  у визначених  цілях, а саме: реалізація державної  політики в 

оборонній  та правоохоронній  діяльності, захист населення  і території  громади 

від  наслідків надзвичайних  ситуацій  та забезпечення функціонування 

територіальної  підсистеми Єдиної державної системи  цивільного  захисту, 

забезпечення умов сталого економічного  розвитку, зростання 

конкурентоспроможності економіки  громади, розвиток  людського  капіталу  та 

підвищення стандартів життя населення, екологічна безпека навколишнього 

середовища, розвиток громадського суспільства. 

Прогнозований  фонд  оплати праці становитиме 498 765,0 тис.грн. 

 

Ціль 1: РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБОРОННІЙ ТА 

ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Пріоритет 1.1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених 

законодавством в галузі оборони та мобілізаційної підготовки 

Шляхи досягнення: 

- удосконалення ефективності системи територіальної оборони шляхом 

проведення навчань, тренувань, занять з територіальної оборони; 

- контроль виконання заходів з охорони та оборони життєво важливих 

об’єктів в умовах надзвичайного стану та особливого періоду для гарантування 

безпеки життєдіяльності населення та недопущення проявів тероризму на 

визначених об’єктах; 

- своєчасне забезпечення виконання заходів Комплексної оборонно-

правоохоронної програми Погребищенської міської ради на 2021-2025 роки; 

- забезпечення, в межах повноважень, виконання Указу Президента України 

від 24.02.2022 року №69 «Про загальну мобілізацію» та щодо проведення 

чергових призовів громадян України на строкову військову службу; 

- проведення комплексу заходів з метою сприяння реалізації планів 

Генерального штабу ЗСУ щодо обсягів відбору громадян  на військову службу за 

контрактом шляхом популяризації серед населення престижу військової служби. 

Очікувані результати: 

- удосконалення навичок суб’єктів територіальної оборони; 
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- забезпечення підготовки території громади до оборони; 

- проведення заходів, в межах компетенції, з охорони та оборони 

життєвоважливих об’єктів громади в умовах воєнного стану особовим складом 

добровольчого формування територіальної громади; 

- проведення заходів, в межах компетенції, з призову громадян України на  

строкову військову службу; 

- сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України  

щодо обсягів відбору громадян  на військову службу за контрактом. 

 

Пріоритет 1.2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження 

злочинності. Посилення заходів щодо запобігання корупції. 

Шляхи досягнення: 

- сприяння проведенню заходів щодо реформування, зміцнення та 

підтримки правоохоронних органів, забезпечення належної взаємодії міської ради 

та правоохоронних органів; 

- посилення організаційних та практичних заходів під час дії воєнного часу 

щодо стабілізації оперативної обстановки, захисту життя, здоров’я, прав та свобод 

громадян, попередження та розкриття кримінальних правопорушень, 

забезпечення публічної безпеки та порядку; 

- протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових 

речовин; 

- посилення організаційних і практичних заходів з попередження 

правопорушень та аварійності на автошляхах, реалізація заходів із забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

- попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів;  

- проведення профілактичних заходів з метою запобігання злочинності; 

- удосконалення профілактики злочинності в дитячому середовищі, посилення 

захисту прав дітей;   

- протидія торгівлі людьми та насильству в сім’ї через взаємодію з 

правоохоронними органами, організацію та здійснення цільових оперативно-

профілактичних операцій та рейдів, спрямованих на виявлення злочинних груп та 

осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із 

торгівлею людьми; 

– забезпечення відеофіксації стану громадського порядку в місцях масового 

відпочинку в центральних частинах населених пунктів; 

– розвиток інститутів дільничних офіцерів поліції за принципом взаємодії 

населення на засадах партнерства; 

– створення системи усунення корупційних чинників, попередження та 

виявлення корупційних правопорушень; 

– запровадження прозорих механізмів щодо оренди та продажу 

комунального майна; 
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– підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у т.ч. у сфері 

економіки; 

– проведення моніторингу закупівель через електронну систему Prozorro. 

– забезпечення відкритості інформаційної політики, оперативне надання 

фахових коментарів щодо резонансних подій та висвітленні в ЗМІ інформації про 

діяльність поліції з метою зміцнення довіри населення. 

Очікувані результати: 

- створення безпечних умов життя громадян;  

- підвищення рівня суспільної безпеки та правопорядку; 

- недопущення ускладнення криміногенної ситуації на території громади; 

- збільшення відсотку розкриття злочинів, відновлення порушених прав 

потерпілих осіб; 

- відшкодування збитків, застосування адміністративного законодавства; 

- зменшення рівня впливу виявлених корупційних ризиків; 

- зниження рівня корупції; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 

- підвищення ступеня довіри та задоволення громадян роботою органів 

місцевої влади; 

- забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, захист 

прав і свобод, законних інтересів та майна громадян від злочинних посягань. 

 

Ціль 2:  ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  ВІД  

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ  ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ 

 

Пріоритет 2.1. Підвищення спроможності громади попереджати, 

реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій 

 Шляхи досягнення: 

- вдосконалення та утримання в постійній готовності системи 

централізованого оповіщення; 

- утримання та облаштування приміщення резервного пункту управління 

Погребищенської міської ради; 

- проведення спеціальних оглядів стану готовності захисних споруд 

цивільного захисту (протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення 

та найпростіших укриттів). Обладнання їх згідно із вимогами нормативно-

правових актів; 

- поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою; 

- проведення штабних тренувань з органами управління та силами 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту щодо дій в умовах паводків, льодоходу і повені, щодо дій в 

складних умовах осінньо-зимового періоду. 

 



27 

 

Очікувані результати: 

- забезпечення готовності органів управління і сил цивільного захисту ланки 

Погребищенської МТГ Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту до ефективних дій в умовах виникнення та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного 

характеру; 

- підвищення рівня захисту населення і території громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в результаті 

модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення; 

- запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріально-

технічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення постраждалих, 

підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації природного, 

техногенного та воєнного характеру; 

- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і 

територій громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

ЦІЛЬ 3: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ, ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ 

            

Пріоритет 3.1. Розвиток промислового  комплексу та створення 

сприятливих  умов для посилення інвестиційної  діяльності в громаді 

Шляхи досягнення: 

- розроблення та поширення інвестиційних пропозицій проектів 

стратегічного  значення для розвитку громади; 

- подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, 

підвищення якості та розширення спектра послуг; 

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та 

середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті 

громади; 

- пошук інвесторів для розвитку промислового сектору в громаді; 

- супровід інвестиційних  проектів, які впроваджуються в промисловості, 

що забезпечить значний поштовх розвитку виробничої  сфери, зокрема 

Створення та розбудова індустріального парку на території 

Погребищенської МТГ. 

Очікувані результати: 

- виробництво та використання альтернативних джерел енергії та сировини; 

- збільшення надходження до бюджету Погребищенської МТГ; 

- зростання позитивного інвестиційного іміджу громади; 

- технічне і технологічне оновлення та зростання обсягів виробництва 

продукції; 

- створення нових  робочих  місць. 
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Пріоритет 3.2. Подальше формування позитивного інвестиційного 

іміджу громади 

Шляхи досягнення: 

- підготовка та оприлюднення інформації про вільні земельні ділянки, 

виробничі площі, що пропонуються для реалізації інвестиційних проектів; 

- представлення інвестиційних можливостей громади на відповідних 

презентаційних заходах; 

- забезпечення максимального сприяння реалізації інвестиційних проектів; 

- реалізація проектів із залучення та впровадження іноземних інвестицій;  

- надання консультативних послуг для залучення інвестицій; 

- оновлення презентаційних матеріалів (буклетів, брошур та роздаткових 

матеріалів) про економічний, агропромисловий, природний, культурний 

потенціал Погребищенської МТГ з метою підвищення іміджу громади. 

Очікувані результати: 

- створення сприятливого інвестиційного клімату; 

- збільшення надходжень інвестицій в економіку громади; 

- створення додаткових робочих місць. 

 

Пріоритет  3.3. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та 

послуг. 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення розвитку підприємств, в тому числі приватних, що входять в 

систему споживчої кооперації; 

- створення належних умов для здійснення торгівлі на постійно – діючих 

ярмарках; 

- всебічно сприяння організації та розвитку сфери надання послуг в 

сільській місцевості; 

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками, забезпечення належної якості торговельного 

обслуговування населення 

Очікувані результати: 

- наповнення внутрішнього ринку якісними вітчизняними товарами за 

економічно обґрунтованими цінами; 

- створення належних умов для діяльності суб’єктів господарювання;  

- надання населенню якісних торговельних та платних послуг; 

- створення мережі підприємств побутового обслуговування сільського 

населення. 

  

   Пріоритет 3.4. Створення сприятливих умов розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

Шляхи досягнення: 

– забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище 

шляхом прийняття доцільних економічно обґрунтованих регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності;  
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– налагодження ефективного конструктивного діалогу між бізнесом та 

владою; 

– подальше спрощення процедур надання адміністративних послуг; 

– забезпечення ефективного функціонування центру надання 

адміністративних послуг, продовження запровадження електронних послуг; 

– запровадження механізмів фінансової підтримки підприємництва через 

організацію конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи); 

– підвищення позитивного іміджу підприємців. 

Очікувані результати: 

- створення прозорого механізму взаємодії влади та суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

– збільшення кількості зайнятих на малих  та середніх підприємствах та 

кількості самозайнятих підприємницькою діяльністю; 

– збільшення надходжень до бюджету Погребищенської МТГ від 

діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва; 

– покращення якості надання адміністративних послуг населенню та 

суб’єктам господарювання. 

 

Пріоритет 3.5. Сталий розвиток аграрного  виробництва 

Шляхи досягнення:  

- сприяння сталому розвитку аграрного виробництва з врахуванням 

ринкових та технологічних тенденцій, зокрема - 

Створення комунального сільськогосподарського підприємства 

Погребищенської міської ради 

- сприяння створенню нових потужностей з виробництва, переробки 

сільськогосподарської продукції та модернізації існуючих потужностей 

агропромислового комплексу з дотриманням вимог щодо безпечності та якості 

харчових продуктів; 

- підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського 

виробництва 

- сприяння розвитку інфраструктури зберігання та реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

- проведення інвентаризації  земель; 

- визначення нормативної грошової оцінки землі; 

- проведення локальних агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів.  

Очікувані результати: 

- збільшення кількості суб’єктів господарювання у сфері виробництва 

органічних продуктів харчування; 

- зростання обсягів виробництва органічних продуктів харчування; 

- розширення асортименту продукції АПК; 

- збільшення надходжень до місцевого бюджету від податку на землю та 

орендної плати; 

- збільшення потужностей підприємств АПК. 
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Пріоритет  3.6.  Здійснення заходів з ефективного використання водних 

ресурсів громади 

Шляхи досягнення: 

- приведення орендних відносин щодо користування водними об’єктами у 

відповідність до чинних нормативно-правових актів (виготовлення паспортів 

водних об’єктів, укладання договорів оренди водних об’єктів); 

- ведення реєстру водних об’єктів. 

Очікувані результати: 

- впорядкування реєстру водних об’єктів громади; 

- відкритий доступ до даних про водні об’єкти громади; 

- збільшення надходжень від оренди водних об’єктів до бюджету 

Погребищенської МТГ.  

 

Пріоритет  3.7. Стимулювання розвитку малих форм господарювання 

та кооперації на селі  

Шляхи досягнення:  

 сприяння створенню рівних умов для функціонування різних 

організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі; 

 проведення інформаційних заходів щодо створення сімейних  

фермерських господарств  як повноцінних учасників організованого аграрного 

ринку; 

 стимулювання в сільській місцевості зайнятості населення в сфері 

сільськогосподарського товарного виробництва; 

 створення умов доступу власно вирощеної аграрної продукції на локальні 

аграрні ринки. 

Очікувані результати: 

 малі і середні виробники різних організаційно-правових форм матимуть 

однакові умови господарювання в аграрному секторі; 

 сімейні фермерські господарства стануть повноправними учасниками 

ринків матеріальних, фінансових ресурсів та сільськогосподарської продукції;  

 підвищення рівня товарності виробленої продукції, а також рівня 

отриманих доходів сільськими мешканцями та соціальний захист. 

 

Пріоритет  3.8. Впровадження ресурсо- та енергоощадних технологій в 

системі життєзабезпечення населених пунктів 

Шляхи досягнення: 

- упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в 

установах бюджетної сфери, сприяння таким заходам у господарюючих суб’єктів: 

заміна вікон  у приміщенні КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської 

міської ради; 

заміна вікон у гуртожитку КЗ «Погребищенський ліцей №1» 

Погребищенської міської ради; 

впровадження альтернативних джерел енергії (сонячні батареї) для КЗ 

«Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради; 
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капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ “Погребищенський ліцей  

№1” Погребищенської міської ради; 

реконструкція терапевтичного корпусу КП “Погребищенська центральна 

лікарня” Погребищенської міської ради; 

реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу КП 

“Погребищенська  центральна лікарня” Погребищенської міської ради. 

- стимулювання населення на впровадження енергоефективних заходів у 

житлових будинках; 

- переведення котелень  бюджетних  установ, підприємств та організацій на 

альтернативні види палива. 

Очікувані результати: 

- економія енергоресурсів та бюджетних коштів, які необхідні для опалення 

комунальних закладів громади; 

- реалізація енергоефективних заходів у житловій та громадській забудові; 

- забезпечення  комфортних умов для жителів громади. 

 

Пріоритет  3.9. Дорожньо-транспортний комплекс. Благоустрій 

території громади 

 Шляхи досягнення: 

- формування спроможної мережі доріг до закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та джерел, не заборонених 

чинним законодавством, підвищення рівня фінансового забезпечення відновлення 

доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності: 

продовження поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення:  

С-02-17-06 (Турбів-Погребище-Сквира)-Веселівка; 

О-02-17-03 с-ще Погребище Перше-Адамівка-Розкопане-Барвінкове; 

С-02-17-31 Ординці-Спичинці; 

С-02-17-32 (Турбів-Погребище-Сквира)-Черемошне; 

С-02-17-30 (Турбів-Погребище-Сквира)-Левківка; 

С-02-17-36 Павлівка-Круподеринці; 

О-02-10-03 Липовець-Славна-Спичинці-Погребище; 

С-02-17-28 Станилівка-Білашки; 

О-02-17-05 границя Житомирської обл.-Погребище-Іллінці (поточний 

ремонт тротуару в межах с.Плисків); 

поточний ремонт доріг комунальної власності з біло-щебеневим 

покриттям в населених пунктах громади; 

- ремонт мереж вуличного освітлення, в тому числі шляхом використання 

енергозберігаючих  технологій в населених пунктах громади; 

- благоустрій території; 

- придбання та встановлення дитячих майданчиків. 

Очікувані результати: 

- проведення робіт з відновлення та заходів з експлуатаційного утримання, 

ремонт мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;  
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- забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах, зниження 

аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху, інформаційне 

забезпечення учасників дорожнього руху; 

- створення комфортних умов для пасажирських перевезень; 

- поліпшення транспортного сполучення  сільських населених пунктів; 

- покращення благоустрою території громади. 

 

ЦІЛЬ 4: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  ТА ПІДВИЩЕННЯ 

СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Пріоритет 4.1. Забезпечення високих стандартів  навчання, активізація 

співпраці у сфері освіти і науки 

Шляхи  досягнення: 

- забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової та 

загальної середньої освіти; 

- забезпечення рівного доступу дітей громади до якісної освіти; 

- подальший структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти з 

одночасним оновленням їх матеріально-технічної бази (придбання комп’ютерного 

обладнання, шкільних меблів, сучасного технологічного обладнання для 

організації харчування); 

- забезпечення гарантій на рівний доступ до якісної освіти, соціальний 

захист та підтримка дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку: 

облаштування ресурсної кімнати для дітей, що потребують корекційно-

розвиткової роботи логопеда, психолога, соціального педагога в КЗ 

«Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради; 

- здійснення заходів щодо повного охоплення дошкільною освітою  дітей 

відповідного віку; 

- придбання шкільних автобусів для перевезення учнів та працівників 

закладів освіти; 

- придбання обладнання для харчоблоків закладів освіти; 

- поточний ремонт закладів дошкільної освіти; 

- збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, 

науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

- підтримка обдарованої молоді; 

- здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців дошкільних 

закладів; 

- оптимізація мережі закладів освіти, з урахуванням демографічних, 

економічних та соціальних потреб громади. 

Очікувані результати: 

- рівний доступ до якісної освіти, насамперед, учням, які проживають у 

сільській місцевості; 

- створення належних умов для організації освітнього процесу. 
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Пріоритет 4.2. Створення конкурентоспроможного середовища в межах 

єдиного медичного простору. 

Шляхи досягнення:  

- підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та 

профілактики захворювань; 

- оснащення медичних закладів відповідним обладнанням та медичною 

технікою, забезпечення медикаментами, зокрема: 

забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська 

центральна лікарня» Погребищенської міської ради обладнанням, згідно з 

табелем оснащення; 

- створення умов для відкриття відділення з надання неселенню послуг 

паліативної допомоги в стаціонарних умовах; 

- проведення: 

реконструкції  будівлі Гопчицької АЗПСМ; 

капітального ремонту окремих приміщень будівель  Плисківської  АЗПСМ; 

капітального ремонту терапевтичного корпусу КП “Погребищенська 

центральна лікарня” Погребищенської міської ради; 

ремонту кабінету та встановлення обладнання рентгенапарата в 

хірургічному відділенні КП «Погребищенська центральна лікарня» 

Погребищенської міської ради; 

ремонту кабінету та встановлення обладнання – комп’ютерного 

томографа в КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської 

ради; 

Очікувані результати: 

- забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу, 

надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим; 

- покращення умов перебування хворих, підвищення рівня комфорту при 

стаціонарному лікуванні; 

- покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню; 

- забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівлі, підвищення 

енергоефективності будівлі з метою енергозбереження; 

- формування у громадян пріоритету здорового способу життя. 

 

Пріоритет 4.3. Покращення ефективності системи соціального 

забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню, в 

тому числі окремих категорій громадян  

Шляхи досягнення: 

- забезпечення надання соціальних послуг; 

- впровадження інноваційних соціальних послуг; 

- організація роботи «фронт»-офісів у сфері соціального захисту населення 

громади; 
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- організація заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної 

компетентності працівників громади з питань соціального захисту населення та 

надання адміністративних послуг соціального характеру; 

- соціальна підтримка вразливих верств населення шляхом забезпечення 

виплати державних допомог, надання передбачених державою пільг та 

компенсацій; 

- соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, сприяння у 

забезпеченні тимчасовим житлом та його облаштуванні. 

Очікувані результати: 

- покращення якості та ефективності надання соціальних послуг та 

соціального забезпечення особам з інвалідністю та людям літнього віку, 

внутрішньо переміщеним особам; 

- підвищення якості надання мешканцям громади адміністративних послуг 

соціального захисту за результатами підвищення рівня професійної 

компетентності працівників громади з питань соціального захисту населення та 

надання адміністративних послуг соціального характеру; 

- зниження рівня бідності соціально вразливих категорій населення, 

соціальна підтримка та реалізація державних гарантій окремих категорій 

громадян; 

- розширення можливостей мешканців громади, наближення соціальних 

послуг та індивідуальний підхід до кожного користувача. 

 

Пріоритет 4.4. Соціальна підтримка учасників бойових дій та їх сімей, 

сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, а також ветеранів війни. 

Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть учать 

у бойових діях та зареєстровані і проживають на території Погребищенської 

МТГ 

Шляхи досягнення: 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо встановлення 

правового статусу відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та надання відповідних пільг; 

 впровадження та розвиток інноваційних проектів шляхом надання 

допомоги і підтримки учасникам бойових дій, а також ветеранам війни; 

 здійснення заходів психологічного сімейного розвантаження членів сімей 

учасників бойових дій, загиблих (померлих) учасників бойових дій, а також 

ветеранів війни; 

 визначення земельних масивів, які можуть бути придатні для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення індивідуального садівництва 

та особистого селянського господарства з метою забезпечення сімей 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які захищають 

суверенітет і територіальну цілісність держави;  

 визначення міською радою земельних ділянок комунальної власності, які 

можуть бути надані у власність для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд зазначеній категорії громадян з 

подальшим затвердженням їх відповідним рішенням; 

 проведення роз’яснювальної роботи щодо процедури набуття права 

власності на земельні ділянки військовослужбовців, які беруть учать у бойових 

діях. 

Очікувані результати: 

- соціальна підтримка та покращення матеріального стану родинам 

учасників бойових дій, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, а також 

ветеранів війни; 

- психологічне розвантаження, налагодження контакту, згуртування членів 

родини учасників бойових дій, загиблих (померлих) учасників бойових дій, а 

також ветеранів війни. 

- забезпечення надання державної підтримки сім’ям військовослужбовців 

та працівників правоохоронних органів, які захищають суверенітет і 

територіальну цілісність держави за рахунок забезпечення земельними ділянками: 

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- для ведення індивідуального садівництва; 

- для ведення особистого селянського господарства. 

 

Пріоритет 4.5.  Профілактика соціального  сирітства, розвиток 

сімейних  форм виховання дітей-сиріт, дітей, дітей позбавлених  

батьківського  піклування, та створення умов виховання дітей, наближених 

до сімейних. 

Шляхи досягнення: 

- проведення комплексу координаційних профілактичних заходів із сім’ями, 

в яких діти потрапили у складні життєві обставини; 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування 

відповідального батьківства, запобігання потраплянню у складні життєві 

обставини сімей з дітьми; 

- здійснення належного соціального супроводу сімей, у яких виховуються 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пошук кандидатів в 

опікуни та піклувальники, які не є родичами дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, прийомні батьки та батьки-вихователі. 

 Очікувані результати:  

- зменшення кількості дітей, що опинились у складних життєвих 

обставинах, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків; 

- зменшення кількості сімей, в яких є загроза соціального сирітства; 

- зменшення кількості відмов від новонароджених дітей; 

- підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-

вихователів, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 
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Пріоритет 4.6. Забезпечення ефективної  роботи у сфері підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії  домашньому  насильству, попередження торгівлі 

людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення  підтримки  сімей, які перебувають  у складних  життєвих  

обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння  в такі  ситуації; 

- проведення інформаційно-консультаційних заходів з метою роз’яснення 

соціальних та економічних загроз нелегальної трудової міграції, ризиків 

потрапляння в ситуації торгівлі людьми; 

- раннє виявлення та облік сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах; 

- створення та забезпечення функціонування мобільних  бригад соціально-

психологічної  допомоги; 

- забезпечення функціонування Центру соціальних служб. 

Очікувані  результати: 

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та 

розвиток дітей, їх життя та здоров’я; 

- зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства; 

- створення дієвих  механізмів допомоги та захисту осіб, які  постраждали 

від  домашнього  насильства; 

- врегулювання процесів трудової міграції та гендерної рівності. 

 

Пріоритет 4.7. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, 

приведеною до стандартів якості 

Шляхи досягнення: 

- відновлення та раціональне використання джерел питного водопостачання; 

- будівництво і реконструкція мереж водопостачання: 

будівництво водогону по вулицях: Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в 

м.Погребище; 

капітальний ремонт  мережі водопостачання  по вул.Рокитна  та 

вул.Вінницька в м.Погребище; 

реконструкція водонапірної башти КП «Погребищенська центральна 

лікарня» Погребищенської міської ради. 

Очікувані  результати: 

- забезпечення населення громади послугами з водопостачання належного 

рівня та якості відповідно до національних стандартів; 

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення 

їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам. 

 

Пріоритет 4.8. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та 

спорту. 

Шляхи досягнення: 

- розвиток фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи у всіх навчальних закладах, місцях масового відпочинку 
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громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед 

інвалідів; 

- покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної 

школи, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем; 

- створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх навчальних 

закладах та місцях масового відпочинку населення: 

капітальний ремонт приміщення КЗ «Погребищенський  ЗДО № 3 

«Дивосвіт» з облаштуванням спортивної кімнати; 

реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям КЗ 

«Погребищенський ліцей №1» Погребищенської міської ради. 

Очікувані результати: 

- залучення мешканців громади до занять фізичною культурою і спортом; 

- забезпечення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, 

рекреаційних, спортивних послуг для різних соціальних верств населення. 

 

Пріоритет 4.9. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку 

культури і мистецтва та креативних індустрій. Розвиток туристичної галузі. 

Шляхи досягнення:  

- популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом 

проведення культурно-мистецьких, просвітницьких, культурно-освітніх 

тематичних  заходів; 

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютеризації 

та автоматизації в закладах культури громади; 

- проведення ремонтних робіт пам’яток культури; 

- проведення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази: 

створення інформаційно-культурних просторів в бібліотеках с.Павлівка, 

с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків, с.Новофастів; 

капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по 

вул.Б.Хмельницького,85 м.Погребище; 

- популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, сприяння 

розвитку зеленого туризму; 

- забезпечення участі та сприяння в організації місцевих, регіональних та 

міжнародних виставок, конференцій, фестивалів, традиційних свят та інших 

заходів; 

- оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури громади та її 

творчого потенціалу. 

 Очікувані результати: 

- задоволення попиту населення на культурний продукт або послугу 

незалежно від місця проживання; 

- формування концертних організацій, творчих колективів; 

- створення нових туристичних продуктів та маршрутів, збільшення 

туристичних потоків. 
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ЦІЛЬ 5: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Пріоритет 5.1.  Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя. 

Шляхи досягнення:  

- розвиток інфраструктури з управління відходами; 

- продовження роботи з впровадження практики роздільного збору твердих 

побутових відходів за місцем утворення: 

влаштування майданчиків для ТПВ біля багатоквартирних будинків в 

м.Погребище та в населених пунктах громади. 

- завершення розробки схеми санітарної очистки населених пунктів 

громади. 

Очікувані результати: 

- забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного 

навантаження на навколишнє середовище; 

- розвиток інфраструктури з управління переробкою побутових відходів; 

- збільшення на 20% обсягів побутових відходів, що спрямовуються на 

перероблення та відповідно зменшення обсягів захоронення побутових відходів; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 

Пріоритет 5.2. Забезпечення та раціональне використання водних 

ресурсів.  

Шляхи досягнення: 

- будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення: 

реконструкція каналізаційної  мережі від будинків  №16, №18 по 

вул.Рокитна в м.Погребище; 

реконструкція каналізаційної мережі КП «Погребищенська центральна 

лікарня» Погребищенської міської ради; 

- відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р.Рось та її протоків. 

Очікувані результати: 

- забезпечення екологічної безпеки та зменшення техногенного 

навантаження на навколишнє середовище; 

- поліпшення стану водних об’єктів громади. 
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ЦІЛЬ 6: РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Пріоритет 6.1. Інформаційне забезпечення державної політики, 

підвищення ролі  засобів масової інформації у становленні громадянського 

суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами 

громадянського суспільства.  

Шляхи досягнення: 

- всебічне, об’єктивне та оперативне інформування через засоби масової 

інформації та інші канали комунікацій про діяльність місцевої влади з реалізації 

завдань соціально-економічного розвитку громади; 

- створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку 

інститутів громадянського суспільства. 

Очікувані результати: 

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності Погребищенської 

міської ради та її виконавчих органів, розширення участі громадян у процесах 

самоврядування; 

- підвищення активності населення громади в справах самоврядування; 

- підвищення ролі засобів масової інформації, громадських організацій, їх 

популяризації. 

 

Пріоритет 6.2. Створення сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина. 

Шляхи досягнення: 

- організація і проведення заходів, спрямованих на формування у молодих 

людей активної життєвої позиції, навичок реалізації громадянських прав та 

обов’язків, національно-патріотичної свідомості, почуття власної гідності. 

Очікувані результати: 

- забезпечення суб’єктивності молодих людей при формуванні та реалізації 

молодіжної політики, забезпечення участі молоді у прийнятті рішень, що 

безпосередньо впливають на їх життя; 

- розвиток мережі щорічних пришкільних патріотичних таборів. 

 

Пріоритет 6.3. Проведення аналізу ефективного використання 

бюджетних коштів в ході виконання міських цільових програм. 

Шляхи досягнення: 

- складання проекту бюджету Погребищенської МТГ на 2023 рік, в 

подальшому із застосуванням програмно-цільового методу; 

- аналіз стану виконання міських цільових програм. 

Очікувані результати:  

- покращення ефективності використання бюджетних коштів під час 

виконання міських цільових програм за рахунок проведення закупівель через 

електронну систему Prozorro; 

- підвищення результативності та ефективності виконання (реалізації) 

міських цільових програм; 
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- оперативний аналіз соціально-економічного розвитку громади. 

 

Пріоритет 6.4. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в 

органах місцевого самоврядування. 

Шляхи досягнення: 

- розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; 

- впровадження автоматизованих систем підтримки прийняття 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи органів влади; 

- розвиток та забезпечення технічного супроводу й підтримки системи 

електронного документообігу; 

- реалізація спільних проектів, спрямованих на розвиток е-урядування, з 

українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами з метою 

створення умов для залучення позабюджетних коштів. 

Очікувані результати:  

- модернізація та забезпечення безпечного функціонування інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури; 

- підвищення ефективності прийняття управлінських рішень; 

- безперебійне функціонування системи електронного документообігу 

міської ради; 

- розвиток інструментів е-урядування. 

 

IV. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ 

 

Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть 

призвести до негативних наслідків в економіці громади: 

- продовження військових дій на території України; 

- миттєва швидкість поширення COVID-19 в світі та Україні; 

- суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках; 

- згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення 

термінів їх реалізації на майбутній період; 

- значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у 

виконанні місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду, інших фондів 

державного соціального страхування; 

- посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку; 

- посилення інфляційного тиску у зв’язку з підвищенням тарифів на 

енергоносії; 

- несприятлива цінова ситуація на ринку основних видів 

сільськогосподарської продукції, пально-мастильних матеріалів та інших 

матеріально-технічних ресурсів;  

- виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці 

календарного року, що практично унеможливить повне їх використання; 

- низькі темпи впровадження енергоощадних технологій;  

- виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 
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V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання завдань та заходів Програми соціально-економічного розвитку 

Погребищенської МТГ на 2023 рік здійснюватиметься через економічні  важелі 

державного  регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм, 

міських  цільових  програм (додаток 1) та інвестиційних проектів (додаток 2), з 

урахуванням реальних можливостей різних джерел фінансування, у т. ч.: 

- кошти державного бюджету України, зокрема державного фонду 

регіонального розвитку; 

- галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних 

програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток 

відповідної сфери у регіонах; 

- субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- кошти бюджету Погребищенської МТГ; 

- кошти (гранти) міжнародних донорських організацій; 

- кошти інвесторів, підприємств; 

- кошти отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 

 

_____________________________ 
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Додаток 1 

до Програми соціально-економічного 

розвитку Погребищенської міської 

територіальної громади на 2023 рік, 

затвердженої рішенням 37 сесії 

Погребищенської міської ради 8 скликання 

від 22 грудня 2022 року № 1106 

 

 

Перелік міських цільових Програм, які діють   

у рамках Програми соціально-економічного розвитку на 2023 рік 

 

№ 
п/п 

Назва програми 
Дата прийняття 
та № рішення 

Зміни  до 
програми 

 
Загальний 

обсяг 

фінансування 
програми   

тис.грн. 

 

 

Запланований 
обсяг 

фінансування 

програми на 
2023 рік,   

тис.грн. 

 

 

1 

Програма енергозбереження, 

енергоефективності  та 

раціонального  використання  

паливно-енергетичних  ресурсів у  

Погребищенській  міській  

територіальній громаді  на 2022-

2025 роки. 

рішення 

виконкому від 

08.09.2022 

№359  

 22 914,0 9 414,0 

2 

Програма  підтримки 

комунальних підприємств 

Погребищенської міської ради на 

2022-2023 роки.  

25 сесія 8 

скликання 

03.03.2022 

№427 

 9 859,0 5 492,0 

3 

Програма благоустрою території 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2022-

2023 роки. 

 20 сесія 8 

скликання 

16.12.2021 

№161-20-

8/2024 

від 

08.09.2022  

№ 357 

37 225,5 16 030,0 

4 

Програма забезпечення 

поховання безрідних та 

невстановлених померлих осіб 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2022-

2023 роки. 

20 сесія 8 

скликання 

16.12.2021 

 №164-20-

8/2027 

 100,0 50,0 

5 

Програма розвитку 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

на території Погребищенської 

міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки.  

20 сесія 8 

скликання 

16.12.2021 

№163-20-

8/2026 

 70 000,0 37 000,0 
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6 

Програма розвитку охорони 

здоров’я Погребишенської 

міської територіальної громади 

«Майбутнє Надросся в 

збереженні здоров'я його 

громадян» на 2022-2023 роки 

20 сесія 8 

скликання 

16.12.2021 

№169-20-

8/2032 

 106 906,0 18 996,0 

7 

Програма місцевих стимулів для 

медичних працівників 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-

2023 роки. 

6 сесія 8 

скликання 

21.01.2021 

№225 

 1 788,0 676,0 

8 

Програма безоплатної правової 

допомоги населенню 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-

2023 роки. 

9 сесія 8 

скликання 

18.05.2021 

№89-9-8/675 

 90,0 20,0 

9 

Програма розвитку архівної 

справи у Погребищенській 

міській територіальній громаді на 

2021-2024 роки. 

4 сесія 8 

скликання 

24.12.2020 

№56 

25 сесія 8 

скликання 

від 

03.03.2021 

№428 

1643,353 401,785 

10 

Програма оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-

2024 роки 

8 сесія 8 

скликання 

08.04.2021 

№132-8-8/573 

 2 718,4 685,4 

11 

Програма поліпшення 

техногенної та пожежної безпеки 

населених пунктів та об'єктів усіх 

форм власності Погребищенської 

міської територіальної громади, 

матеріально-технічного 

забезпечення ДПРЧ-26 (м. 

Погребище) ДПРЗ 2 ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

на 2021 - 2025 роки . 

7 сесія 8 

скликання 

11.03.2021 

№56-7-8/343 

від 

14.07.2022 

№250 

4 175, 0 785,0 

12 

Програма розвитку 

інформаційного простору 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-

2025 роки. 

6 сесія 8 

скликання 

21.01.2021 

№221 

від 

13.10.2022 

№374 

1 140,0 216,0 

13 

Комплексна оборонно-

правоохоронна програма 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-

2025 роки. 

7 сесія 8 

скликання 

11.03.2021 

№50-7-8/337 

від 

01.11.2022 

№394 

12 806,0 2 095,0 

14 

Програма відзначення нагородою 

Погребищенської міської ради та 

її виконавчого комітету на 2021-

2025 роки. 

11 сесія 8 

скликання 

11.06.2021 

№62-11-8/830  

 500,0 100,0 
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15 

Програма підтримки сім’ї та 

забезпечення прав дітей 

Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-

2025 роки. 

7 сесія 8 

скликання 

11.03.2021 

№55-7-8/342 

від 

10.11.2022 

№413 

1 272,0 277,0 

16 

Програма  розвитку фізичної  

культури  та спорту  у 

Погребищенській  міській 

територіальній громаді  на  2021-

2025 роки  

17 сесія 8 

скликання 

07.10.2021 

№195-17-

8/1558 

 15 540,0 4 970,0 

17 

Комплексна програма захисту 

населення і території  

Погребищенської міської  

територіальної  громади  у разі 

загрози  та виникнення 

надзвичайних  ситуацій на 2022-

2025 роки. 

рішення 

виконкому 

31.03.2022 

№128 

 12 222,0 2 908,0 

18 

Програма  регулярних  

спеціальних  перевезень  учнів 

Вищого професійного училища 

№ 42 м.Погребище "Учнівський  

міжміський  автобус" на 2021-

2023  роки.  

17 сесія 8 

скликання 

07.10.2021 

№199-17-

8/1562 

 859,4 347,52 

19 

Програма  профілактики  та 

боротьби із  захворюванням  на 

сказ  на території  

Погребищенської  міської  

територіальної громади  на 2021-

2023 роки.  

19 сесія 8 

скликання 

25.11.2021 

№141-19-

8/1859 

 243,0 133,0 

20 

Програма розвитку  малого  і 

середнього  підприємництва  

Погребищенської міської  

територіальної  громади  на 2022-

2023 роки.  

рішення 

виконкому від 

12.05.2022 

№167 

 18 035,0 9 030,0 

21 

Програма Питна вода  

Погребищенської   

територіальної  громади  на 2022-

2023 роки.  

20 сесія 8 

скликання 

16.12.2021 

№162-20-

8/2025 

 29 436, 0 15 664,0 

 
У зв’язку із введенням військового стану в країні фінансування заходів з реалізації 

деяких програм припинено. 

 
 

 

Секретар міської ради    Петро ШАФРАНСЬКИЙ 
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Додаток 2 

до Програми соціально-економічного  

розвитку Погребищенської міської 

територіальної громади на 2023 рік,     

затвердженої  рішенням  37 сесії  

Погребищенської міської ради  8 скликання 

від 22 грудня 2022 року № 1106   

 

Перелік інвестиційних проектів, що планується реалізувати у 2023 році 

 

№ 

п/п 
Найменування проекту 

Термін 

виконання 

1 
Створення та розбудова індустріального парку на території Погребищенської 

МТГ 
2021-2025 

2 
Створення комунального сільськогосподарського підприємства 

Погребищенської міської ради 
2022-2023 

3 
Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ “Погребищенський ліцей 

№1” Погребищенської міської ради 
2021-2023 

4 
Реконструкція терапевтичного корпусу КП “Погребищенська центральна 

лікарня” Погребищенської міської ради 
2023 

5 
Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу КП 

“Погребищенська  центральна лікарня” Погребищенської міської ради 
2021-2023 

6 
Впровадження альтернативних джерел енергії (сонячні батареї) для КЗ 

«Погребищенський ліцей №2» Погребищенської міської ради 
2023-2024 

7 
Заміна вікон  у приміщенні КЗ «Новофастівський ліцей» Погребищенської 

міської ради 
2023 

8 
Заміна вікон у гуртожитку КЗ «Погребищенський ліцей №1» 

Погребищенської міської ради 
2023 

9 Завершення будівництва школи по вул. Центральна в с. Гопчиця 2023-2025 

10 

Продовження поточного ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення:  

С-02-17-06 (Турбів-Погребище-Сквира)-Веселівка; 

О-02-17-03 с-ще Погребище Перше-Адамівка-Розкопане-Барвінкове; 

С-02-17-31 Ординці-Спичинці; 

С-02-17-32 (Турбів-Погребище-Сквира)-Черемошне; 

С-02-17-30 (Турбів-Погребище-Сквира)-Левківка; 

С-02-17-36 Павлівка-Круподеринці; 

О-02-10-03 Липовець-Славна-Спичинці-Погребище; 

С-02-17-28 Станилівка-Білашки; 

О-02-17-05 границя Житомирської обл.-Погребище-Іллінці (поточний ремонт 

тротуару в межах с.Плисків) 

2022-2023 

11 
Поточний ремонт доріг комунальної власності з біло-щебеневим покриттям в 

населених пунктах громади 
2023 

12 

Облаштування ресурсної кімнати для дітей, що потребують корекційно-

розвиткової роботи логопеда, психолога, соціального педагога в КЗ 

«Погребищенський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» Погребищенської 

міської ради 

2023 

13 Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги КП «Погребищенська 2023 
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центральна лікарня» обладнанням, згідно з табелем оснащення 

14 
Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП “Погребищенська 

центральна лікарня” Погребищенської міської ради 
2023 

15 

Ремонт кабінету та встановлення обладнання рентгенапарата в хірургічному 

відділенні КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської 

міської ради 

2023 

16 
Ремонт кабінету та встановлення обладнання – комп’ютерного томографа в 

КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради 
2023 

17 Реконструкція  будівлі Гопчицької АЗПСМ 2023 

18 Капітальний ремонт окремих приміщень будівель  Плисківської  АЗПСМ 2023 

19 
Будівництво водогону по вулицях: Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в 

м.Погребище 
2023 

20 
Капітальний ремонт  мережі водопостачання  по вул.Рокитна  та 

вул.Вінницька в м.Погребище 
2023 

21 
Реконструкція водонапірної башти КП «Погребищенська центральна 

лікарня» 
2023 

22 
Капітальний ремонт приміщення КЗ «Погребищенський  ЗДО № 3 

«Дивосвіт» з облаштуванням спортивної кімнати 
2023 

23 
Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям КЗ 

«Погребищенський ліцей №1» 
2023 

24 
Створення інформаційно-культурних просторів в бібліотеках с.Павлівка, 

с.Гопчиця, с.Плисків, с.Дзюньків, с.Новофастів 
2023 

25 
Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по 

вул.Б.Хмельницького,85 м.Погребище 
2023-2024 

26 
Влаштування майданчиків для ТПВ біля багатоквартирних будинків в 

м.Погребище та в населених пунктах громади 
2022-2023 

27 
Реконструкція каналізаційної  мережі від будинків  № 16, № 18 по 

вул.Рокитна в м.Погребище 
2023 

28 
Реконструкція каналізаційної мережі КП «Погребищенська центральна 

лікарня» 
2023 

 

 

 

Секретар міської ради     Петро ШАФРАНСЬКИЙ 

 


	З М І С Т
	Мережа закладів культури в Погребищенській міської територіальній громаді  налічує 82 заклади:
	В структурі лікарні функціонують відділення:
	- поліклінічне (до 100  відвідувань в зміну);
	- стаціонарні (всього ліжко-місць - 75), у т. числі:   хірургічне – 35 ліжко-місць (хірургічні – 20; травматологічні – 10; гінекологічні – 5); терапевтичне – 40 ліжко-місць (кардіологічні – 10; неврологічні – 10, терапевтичні -20);

