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Відповідно до Конституції України Законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на 

засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, 

верховенство права, законності пріоритетності прав людини, гласності, 

поєднання державних та місцевих інтересів, Криничанська районна державна 

адміністрація в межах своїх повноважень забезпечує виконавчу владу на 

території району. 

Враховуючи наявні повноваження районної державної адміністрації та 

розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, 

як головою райдержадміністрації, посадовими особами райдержадміністрації у 

2018 році послідовно і наполегливо вживалися заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого та результативного функціонування 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, співпраці з 

районною радою, об’єднаними територіальними громадами, сільськими 

радами, громадськими формуваннями, територіальними підрозділами 

центральних органів виконавчої влади, суб’єктами господарської діяльності, які 

беруть безпосередню участь  у процесах втілення в життя вимог сьогодення. 

Значна увага в районі приділяється стабільній роботі закладів освіти, 

культури, охорони здоров’я, розвитку фізкультури та спорту, підтримці сімей, 

дітей та молоді, розвитку сімейних форм виховання. В центрі уваги у нас 

завжди пільгові категорії населення, питання розвитку соціальної сфери. 

Реалізація всіх цих проектів є можливою завдяки розумінню та підтримці 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської 

обласної ради  та депутатів всіх рівнів.  

                                                       

Економіка 
 

У січні–вересні 2018 року підприємствами та організаціями району за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 161445,0 тис.грн. капітальних 

інвестицій, що становить 65,1% до відповідного періоду 2017 року. На кожного 

жителя району припало 4599,3 грн. капітальних інвестицій ( у 2017 році – 

7037,3 грн.). 



 
 

 Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по району 

склала 272 кв.м. 

Враховуючи специфіку району, незначні надходження до районного 

бюджету, намагаємося своєчасно та ціленаправлено використовувати кошти з 

обласного бюджету, спрямовані на реалізацію проектів, які необхідні для 

життєзабезпечення Криничанського району. Вдячний за підтримку першому 

заступнику голови Дніпропетровської облдержадміністрації, депутату обласної 

ради Олегу Миколайовичу Кужману. 
З метою розв’язання багаторічної проблеми – забезпечення питною 

водою населених пунктів району, у 2018 році розпочато реалізацію проекту 
нового будівництва магістрального водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе 
протяжністю 61,6 км, який забезпечить якісною питною водою населення п’яти 
територіальних громад району. 

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища відновлено гідрологічний режим та санітарний стан річки Базавлук 
на території Гуляйпільської сільської ради та розчищено 2,87 км русла річки. 

За рахунок обласного бюджету виконано капітальний ремонт дороги 

комунальної власності по вулиці Центральній в селі Затишне на суму 8,7 млн 

грн., відремонтовано 8365 кв.м.  

 

                                        
                                                                      с. Затишне вул. Центральна 

 

За рахунок місцевих бюджетів сільських рад проведено поточні ремонти 

вулиць і доріг комунальної власності на суму 2046,0 тис. грн., відремонтовано 

12006 кв.м. (у 2017 році – 19764 кв.м.) 

 У 2018 році розпочато будівництво сонячної електростанції потужністю 

1.2 МВт та будівництво сонячної електростанції потужністю 6,4 МВт на 

території Криничанської селищної ради. 



 

                                 
Будівництво сонячної електростанції на території Криничанської селищної ради 

 

Промисловість Криничанського району представлена комунальним 

підприємством ДОР «Аульський водовід» та підприємствами малого бізнесу 

ТОВ «Мегас», ТОВ «Іванівка». Комунальне підприємство ДОР «Аульський 

водовід» свою виробничу діяльність здійснює у сфері збирання, очищення та 

розподілення води. Підприємства малого бізнесу займаються виробництвом 

борошна пшеничного та виробництвом мішків і пакетів (у т.ч. конусоподібних). 
За січень-листопад 2018 року обсяг промислової продукції по району 

склав 291,6 млн грн., що становить 107,3% до відповідного періоду 2017 року. 

 

 
 

Обсяг реалізованих послуг 19 підприємствами району за січень-вересень 

2018 року склав 22,7 млн. грн., що становить 78,5 % до відповідного періоду 

2017 року. У тому числі населенню надано послуг на суму  2522,6 тис. грн., 

112,5 % до аналогічного періоду 2017 року.   

 
 



Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) за січень-

вересень 2018 року склав 57,8 млн грн., індекс фізичного обсягу склав 73,5 % (у 

2017 р. – 133,8 %).  

Зниження показника пояснюється тим, що обстеженню підлягають 

підприємства (юридичні особи), основним видом діяльності яких є роздрібна 

торгівля, тоді як раніше звітували підприємства за основним або другорядним 

видом цієї економічної діяльності.  

Так, по Криничанському району у 2017 році звітувало 10 підприємств, а у 

2018 році – лише 7 підприємств. 

 

 
 

 Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у ІІІ кварталі 2018 

року становила 7006 грн., що складає 100,8 % до ІІІ кварталу 2017 року.   

 
Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

 

У 2018 році планова сума завершених закупівель, оголошена через 

систему електронних закупівель ProZorro закладами району разом з органами 

місцевого самоврядування (16 організаторів), склала 59,6 млн. грн., кількість 

завершених тендерів – 604, сума підписаних договорів – 42,3 млн.грн. Економія 

склала 3,72 млн.грн. 

Планова сума завершених закупівель, оголошена через систему 

електронних закупівель ProZorro закладами району (8 організаторів), склала 



33,7 млн. грн., кількість завершених тендерів – 389, сума підписаних договорів 

– 23,8 млн.грн. Економія склала 2,33 млн.грн. 
                            

                                                                             

Агропромисловий комплекс 
  

Агропромисловий сектор є основним народногосподарським комплексом 

та відіграє важливу роль в економіці району.  

Загальна площа земель району – 152,4 тис. га, з яких 149,1 тис. га 

сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 125,7 тис.га.  

Для Криничанської райдержадміністрації питання розвитку 

агропромислового комплексу являються пріоритетними, адже район 

сільськогосподарський, має площу в 125,7 тис. га орних земель і від роботи в 

сфері АПК залежить наповнення бюджету, утримання соціальної сфери, 

покращення інфраструктури на селі. 

Господарствами всіх форм власності зібрано у 2018 році: 232,5 тис. тонн 

зернових культур у заліковій вазі, в т.ч. пшениці зібрано 100,6 тис. тонн (97,3% 

до прогнозу), ячменю – 36,7 тис. тонн (87,4 %), кукурудзи -  92,2 тис. тонн 

(135,8 %), соняшника 75,3 тис. тонн (109,0 %), ріпаку – 19,4 тис. тонн (107,0%), 

сої – 163 тонни. 

 
 

В галузі тваринництва за 2018 рік  в сільгосппідприємствах:     

реалізовано м’яса  - 1531 тонн, що на 507 тонн менше проти 2017 року; 

надоєно молока 1945 тонни,  що на 38 тонн менше проти попереднього 

року. 

 



 

Здійснювався   щомісячний  аналіз  розрахунків  за  земельні  паї, на  01 

січня  2019 року виплата  склала  100,0 %.   

За рахунок обласного бюджету в сумі 20,0 тис. грн. розроблено 20  

проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок   учасникам  

бойових  дій,  які  брали  безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції, 

забезпечували  її  проведення,  та  членам  сімей  загиблих  учасників  бойових  

дій. 

 27 липня 2018 року День поля провели на базі фермерського господарства 

«Алігатор» Криничанського району за участю компаній «Євраліс Семенс», 

«Агро Легіон», «UKRAVIT» та «RENO».  

Участь у заході взяли ряд керівників агроформувань Криничанського, 

Софіївського та Солонянського районів, які постійно проявляють інтерес до 

передових методів господарювання, новинок науки і техніки в аграрній сфері. 

«Євраліс Семенс» вже шостий рік поспіль надає ФГ «Алігатор» якісний 

посівний матеріал соняшнику та кукурудзи, що, в свою чергу, дає змогу 

отримати значно кращий урожай цих  культур. Якщо до застосування насіння 

урожайність соняшнику у цьому фермерському господарстві становила в 

середньому 20 ц/га, то в останні роки цей показник сягнув 35 ц/га, а на окремих 

полях навіть вище, а урожайність кукурудзи становила 30-40 ц/га то в цьому 

році вона склала 67-70 ц/га.  

22 червня 2018 року на базі Криничанської державної сортодослідної 

станції с. Семенівка проведено семінар по питанню підготовки агроформувань 

району до збирання ранніх зернових культур, також були продемонстровані 

демо посіви нових перспективних сортів пшениці та ячменю. 

 

 
Семінар на базі Криничанської державної сортодослідної станції с. Семенівка 

 

 

15 вересня 2018 відбулася виїздна нарада по підведенню підсумків 

збирання врожаю ранніх зернових культур урожаю 2018 року на якій були 

присутні перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Кужман О.М., 

начальник управління агропромислового розвитку обласної адміністрації 

Удовицький В.О., голова обласної провспілкової організації працівників АПК 

Смирна Г.М., депутат обласної ради Кисіль С.В., керівники товариств, 

фермерських господарств та сільські, селищні голови. 

 



                 
Підведення підсумків збирання ранніх зернових культур урожаю 2018 року 

 

З нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства  

були відзначені грамотами Дніпропетровської обласної  адміністрації директор 

ТОВ «Акцент-Агро» Глухий В.Б., голова ФГ  «Алігатор» Дорошенко О.В.  

 
 

 
                                   Директор ТОВ «Акцент Агро» Глухий В.Б. та голова ФГ «Алігатор» Дорошенко О.В. 

      
 

 

Соціальний захист громадян 
 

Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, велику 

увагу райдержадміністрація приділяла соціальному захисту населення. 

Загальна кількість пенсіонерів у Криничанському районі складає 9498 

осіб. Середній розмір призначених пенсій  складає 2084 грн. 

У 2018 році учасниками Програми житлових субсидій стали 4155 сімей, 

яким призначено субсидію. 

Загальна сума субсидій, призначених  для відшкодування витрат  на 

оплату  житлово-комунальних  послуг, у 2018 році становила 49,0  млн грн. (на 

49,4% менше відповідного показника 2017 року). 

Упродовж 2018 року допомогу у вигляді субсидії готівкою для 

відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 

пічного побутового палива було призначено 532 домогосподарствам. 

 



 
          

У 2018 році пільговій  категорії  громадян  нараховано  пільги на суму 

6183,1 тис.грн.  Профінансовано пільг на суму 7560,2 тис.грн.  з урахуванням 

боргу минулого року. 

          Виплачено кошти готівкою на тверде паливо та скраплений газ пільговим  

категоріям населення в сумі 247,9 тис.грн. 

За кошти державного та місцевого бюджетів пільговій категорії громадян 

виплачено соціальні зобов’язання в повному обсязі.  

В 2018 році нараховано та профінансовано державної соціальної 

допомоги сім'ям з дітьми  на загальну суму 55,9 млн грн. (за 2017 рік – 57,6 млн 

грн.).                                                              

У 2018 році 342 особам  надано матеріальну допомогу з місцевого 

бюджету  рішенням районної комісії з питань надання допомоги окремим   

категоріям  населення на суму  215,1 тис.грн. (за 2017 рік – 190,0 тис.грн.).  

60 осіб, які не здатні до самообслуговування отримали соціальні послуги 

з місцевого бюджету на суму 149,1 тис.грн.  

40 учасникам бойових дій та інвалідам другої світової війни надано 

матеріальну допомогу  на суму 40,0 тис.грн. 

124 учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав, 

сім'ям загиблих надано матеріальну допомогу на суму 130,0 тис.грн. 

331 учаснику бойових дій надано матеріальну допомогу на суму 331,0 

тис.грн., 11 сім'ям загиблих учасників АТО – 110,0 тис.грн. 

126 учасникам ліквідації  аварії на ЧАЕС надано матеріальну допомогу на 

суму 126,0 тис.грн. 

5 учасникам ліквідаторам катастрофи на Чорнобильській АЕС надані 

кошти з місцевого бюджету на санаторно-курортне лікування в сумі 40,9 тис. 

грн. 

68 осіб з інвалідністю  забезпечено протезно-ортопедичними виробами, 

90 осіб з інвалідністю - засобами для пересування та реабілітації ( із них 16 осіб 

- кріслами колісними ) на загальну суму 650,8 тис. грн. 

43 особам безкоштовно видано санаторно-курортні путівки (2 інваліда 

війни, 13 учасників бойових дій АТО, 2 учасника бойових дій ДРА, 3 інваліди –

спинальники, 23 інваліди загального захворювання та з дитинства). 



2 учасника бойових дій АТО пройшли психологічну реабілітацію в 

санаторії « Орлівщина». 

17 особам з інвалідністю виплачена компенсація на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів за  2018 рік, 24 особам з інвалідністю – 

компенсація на транспортне обслуговування. 

           6  осіб з інвалідністю загального захворювання та пенсіонерів за віком  

влаштовано в будинки-інтернати для психічнохворих людей та загального типу. 

           Сім’єю загиблого військовослужбовця гр. Павленко А.С., який брав 

безпосередню участь в антитерористичній операції  у 2018 році придбано 

житло за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 750,1 тис.грн. 

 Особі з інвалідністю 2 групи гр. Оріненко В.В., який брав безпосередню 

участь в антитерористичній операції, рішенням комісії нарахована грошова 

компенсація на придбання житла на загальну суму 784,9 тис.грн.    

Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебуває 156 осіб (110 сімей), які 

перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції. Із них 30 сімей отримують щомісячну адресну 

допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг. 

Видано 29 одноразових натуральних допомог “пакунок малюка” при 

народженні дитини. 

 
                                                                                                       Пакунок малюка 

 

У 2018 році  за рахунок коштів обласного бюджету направлено 68 дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку.  

 

Медицина 

 
Медична  допомога  населенню  Криничанського району надається              

4 закладами  первинної медичної допомоги - КЗОЗ «Криничанський Центр 

ПМСД»,  КНП «Божедарівський центр ПМСД», КНП «Центр ПМСД» 

Криничанської селищної ради, КНП «Центр ПМСД» Аулівської селищної ради 

та закладом вторинного рівня КЗ «Криничанська центральна районна 

лікарня»ДОР».  

Первинну медичну допомогу надають 3  лікарські амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, 8 сільських лікарських амбулаторій,                              

21 фельдшерський пункт, із них по закладам: 

КЗОЗ «Криничанський Центр ПМСД» - 7 СЛА ЗПСМ, 13 ФП. 



КНП «Божедарівський центр ПМСД» - 1 ЛА ЗПСМ, 5 ФП. 

КНП «Центр ПМСД» Криничанської селищної ради - 1 ЛА ЗПСМ,                    

1 СЛА ЗПСМ, 2 ФП. 

КНП «Центр ПМСД» Аулівської селищної ради – 1 ЛА ЗПСМ, 1 ФП. 

КЗ «Криничанська ЦРЛ» є багатопрофільним лікувальним закладом та  

має у своєму складі 7 відділень на 120 ліжок та клініко-діагностичну 

лабораторію. Всього в  лікарні працює 42 лікаря.    

 Для  забезпечення  належного  функціонування закладу вторинного 

рівня у  2018 році  за рахунок  капітальних видатків з державного та обласного 

бюджетів було придбано: 

- промислову пральну машину на суму 222,5 тис.грн.; 

 

 
 

- медичне обладнання на суму 203,5 тис.грн.; 

 

                       
             Шафа сухожарова ГП-40      Опромінювач-рециркулятор             Монітор пацієнта                            Аудіометр 

 

                           
                 Пульсоксиметр                          Концентратор кисневий                                              Каталка медична 

 

- меблі та предмети для педіатричного відділення на суму 71,5 тис.грн. 



 

                                                       
                Стіл пеленальний                                                      Тумба – 17 шт.                                                    Ліжка – 17 шт. 
 

           

На медикаменти для лікування хворих КЗ «Криничанська ЦРЛ» ДОР 

фактично використано 927,1 тис. грн., на харчування хворих – 490,2 тис. грн. 

На безкоштовне зубопротезування освоєно 97,7 тис. грн., запротезовано 47 

особам, з них 8 учасникам АТО на суму 33,3 тис. грн. 

Для забезпечення умов утримання закладу в належному стані було 

проведено поточні ремонти відділень лікарні, пральні, харчоблоку на суму 54,3 

тис.грн.  

Встановлено металопластикові вікна в кількості 10 шт. на суму 44,9 

тис.грн. (поліклініка – 4 шт., приймальне відділення – 4 шт., ЦСО - 2 шт.) 

Для забезпечення надання належної первинної медичної допомоги 

жителям  району, в рамках реалізації Урядової програми «Доступні ліки» 

передбачено субвенцію в сумі 313,6 тис.  грн., виписано 4431 рецепти, за якими  

відшкодовано 280,6 тис. грн. 

На медичне забезпечення учасників бойових дій (осіб демобілізованих із 

зони АТО) та членів сімей військовослужбовців, загиблих в зоні АТО 

використано кошти в сумі 6,9 тис. грн.  

          На підтримку медичного забезпечення для КЗОЗ «Криничанський 

ЦПМСД»  за рахунок районного бюджету було освоєно 269,4 тис. грн. на: 

- паливно-мастильні матеріали 112,6 тис.грн.;  

- закупівлю 1872 дози туберкуліну 43,8 тис. грн.; 

- пільгове забезпечення пацієнтів лікарськими засобами - 113,0 тис. грн. 

За рахунок районного бюджету в сумі 100,0 тис. грн. закуплено      

медичне обладнання для структурних підрозділів Центру: хірургічні набори, 

таблиці для перевірки зору для дітей, інгалятори, столики пеленальні, сумки-

укладки для медичних сестер, інфрачервоні термометри, реактиви для 

аналізаторів. 

                                             
Криничанський ЦПМСД 

 



При спільній співпраці з сільськими радами протягом 2018 року 

покращилася матеріально-технічна база підрозділів Криничанського Центру 

ПМСД: 

- для Кудашівської амбулаторії на суму 110,7 тис. грн., придбано 

комп’ютерну техніку:  ноутбук,   багатофункціональний пристрій, запчастини  

та шини для автомобіля, паливно-мастильні матеріали, проведено  інтернет. 

- для Затишнянської амбулаторії виділено 310,4 тис. грн. на забезпечення 

медичним обладнанням. Придбано індикатор внутрішньоочного тиску,  

автоматичний гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, меблі медичні  

(маніпуляційні столики, ширми, кушетки, шафи), електричні конвектори, 

забезпечено інтернет-мережею. 

 

                                
Медичне обладнання Затишнянської СЛА 

 

- для Преображенського фельдшерського пункту придбано 

електровелосипед  для фельдшера в сумі 16,0 тис. грн.  

 

 
Електровелосипед 

 

- Гуляйпільською сільською радою виділено  86,7 тис. грн.  на проведення 

енергоефективних заходів, а саме замінено вікна в кількості 16 шт. в 

Гуляйпільській амбулаторії та 3 шт. в Малософіївському ФП.  

 

                                      
Гуляйпільська СЛА 

             



За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток, а також співфінансування місцевого бюджету 

Кудашівської сільської ради в сумі 96,0 тис. грн.  проведено капітальний 

ремонт із заміни 12 віконних блоків в Кудашівській СЛА. 

                                                    
Заміна вікон в Кудашівській СЛА 

 

В рамках програми Президента України «Доступна медицина в сільській 

місцевості» розпочато будівництво Адамівської сільської лікарської 

амбулаторії з житлом для лікаря. Придбано автомобіль Renault Duster на  суму 

499,95 тис. грн., отримано  медичне  обладнання відповідно до табелю 

оснащення на суму на 1192,0 тис.грн. для цієї сучасної  сільської  амбулаторії. 

 

                                                               
      Будівництво Адамівської СЛА                                                             Автомобіль Renault Duster для Адамівської СЛА    

                          
                             

Освіта 

 
За рахунок районного бюджету в районі функціонує 25 закладів освіти: 8 

ДНЗ та дошкільні відділення при 8 НВК, в яких виховується 403 дитини, 16 

навчальних закладів, в тому числі 8 НВК: 11 - СЗШ І-ІІІ ступеню; 3 - І-ІІ 

ступеню; 2 – І ступеню та ДЮСШ.  

В освітніх установах району працює 299 педагогічних працівників.  

У навчальних закладах навчається 1500 учнів у 139 класах. Середня 

наповнюваність класів майже 11 учнів.   

При Світлогірській СЗШ створено логопедичний пункт, який обслуговує 

5 шкіл району. 

Для забезпечення умов щодо рівного доступу до навчання до 

загальноосвітніх шкіл Криничанського району з 53 віддалених населених 

пунктів підвозяться 663 учні і 49 педагогічних працівників, що становить 100% 

від загальної кількості учнів, які потребували підвезення.  



Усі школи району забезпечено комп'ютерною технікою та підключено до 

мережі Інтернет, що надає можливість впроваджувати вивчення інформатики 

згідно навчальних програм. 

1500 учнів охоплені всіма видами харчування. Для 717 школярів  

організовано гаряче харчування, середня вартість якого складає 10 грн.74 коп.  

Безкоштовно харчуються 685 учнів 1-4 класів, а також діти пільгових категорій. 

Забезпеченість підручниками становить – 94,9%: 1–4 класи – 93,7%; 

5–9 класи – 99,0%; 10-11 класи – 92,0%. На 100 % забезпечено новими 

підручниками учні 9 класу. Триває надходження підручників для учнів 1 та 10 

класів. 

Згідно Концепції «Нова Українська школа» відбулась зміна моделі освіти 

початкової школи, яка працює за новим Стандартом. У 2018 році в закладах 

району (без ОТГ) для 15 класів придбано 177 учнівських парт та стільців, 15 

комплектів дидактичного матеріалу, 15 комплектів комп’ютерного обладнання 

(документ-камери, техніка для друкування, копіювання, сканування та 

ламінування з витратними матеріалами для початкової школи), 15 ноутбуків 

для вчителів перших класів. Всього витрачено 1132,2 тис. грн. 

            
                                 Дидактичний матеріал                                   Шкільні парти та стільці                            Комп’ютерна техніка 

 

За рахунок районного бюджету придбано шкільні та спортивні форми 

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування – 52,1 тис. грн. 

Покращилася матеріально-технічна база навчальних закладів району. 

За рахунок субвенції з державного бюджету:  

придбано комп’ютерну техніку для Семенівської СЗШ, Світлогірської 

СЗШ, Биківського НВК, Промінської СЗШ та Промінського ДНЗ на суму 573,0 

тис. грн.;  

придбано холодильник для Промінської СЗШ на суму 17,4 тис. грн. 

проведено капітальний ремонт по заміні віконних блоків для 

Кудашівського ДНЗ на суму 45,4 тис. грн. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету придбано комп’ютерну техніку 

для Семенівської СЗШ, Преображенської СЗШ, Промінської СЗШ, 

Затишнянської СЗШ  на суму 39,4 тис. грн.  

За рахунок коштів місцевих бюджетів: 

проведено капітальний ремонт приміщення Затишнянської СЗШ на суму 

1422,3 тис. грн., замінено 53 вікна, 23 внутрішніх дверей та 4 вхідних дверей. 

Виготовлено проектну  документацію на капітальний ремонт Затишанського 

ДНЗ – 36,0 тис. грн. 



                    
Затишнянська СЗШ 

 

проведено часткове утеплення приміщення Катеринопільської ЗПШС та 

виконані роботи по переведенню з газового опалення на електричне опалення - 

199,9 тис. грн.  

 
фасад Катеринопільської ЗПШС 

 придбано: 

спорядження для гуртка «Пішохідний туризм» Степанівського НВК – 

52,5 тис. грн.; 

 
гурток «Пішохідний туризм» 

 

комп’ютерну техніку для Гуляйпільської СЗШ, Малософіївського НВК та 

Гуляйпільського ДНЗ на суму 40,9 тис. грн.; 

холодильник для Теплівського НВК на суму 9,0 грн.; 

електроплити для Катеринопільської ПШС та Семенівського ДНЗ на суму 

27,0 тис. грн.; 

газовий котел для Степанівського НВК – 41,0 тис. грн., твердотопливний 

котел для Семенівського ДНЗ – 33,1 тис. грн.;   

два водяні насоси для Гуляйпільської СЗШ 20,9 тис. грн. 

За рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів замінено на 

енергозберігаючі 38 вікон в чотирьох навчальних закладах на загальну суму 

189,1 тис. грн., а саме: 

- Гуляйпільська СЗШ – 17 шт. – 75,5 тис. грн.; 

- Світлогірська СЗШ – 2 шт. – 10,9 тис. грн.; 

- Кудашівська СЗШ – 15 шт. – 92,0 тис. грн.; 



- Кудашівський ДНЗ – 4 шт. – 10,7 тис. грн. 

 

                                         
Заміна вікон в Кудашівському ДНЗ 

 

Замінено на металопластикові двері у трьох навчальних закладах (4 шт.) – 

27,3 тис. грн.: 

- Гуляйпільська СЗШ – 1 шт. – 8,0 тис. грн.; 

- Гуляйпільський ДНЗ – 1 шт. – 10,3 тис. грн.; 

- Малософіївський НВК – 2 шт. – 9,0 тис. грн. 

За рахунок районного бюджету на протипожежну безпеку закладів освіти 

району освоєно коштів в сумі 901,2 тис. грн., в тому числі: 

-  на проекти для протипожежної сигналізації (для 16 СЗШ та 8 ДНЗ) -                                                                                      

215,1тис. грн.; 

- на монтаж протипожежної сигналізації Малософіївського НВК -                                                                                           

157,6 тис. грн.; 

   -  на проекти для обробки покрівлі дахів протипожежною сумішшю                                                            

(для 14 СЗШ та 8 ДНЗ) – 41,0 тис. грн.; 

-  на обробку дахів протипожежною сумішшю (для 14 СЗШ та 2 ДНЗ) – 

283,9 тис. грн.; 

- на проекти існуючих блискавкозахистів (для 7 СЗШ) – 31,5 тис. грн.; 

- на проекти для нових блискавкозахистів (для 8 СЗШ) – 88,0 тис. грн.; 

- на ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкта                                                     

(для 16 СЗШ та 8 ДНЗ) – 59,9 тис. грн.; 

- на придбання вогнегасників (для 16 СЗШ та 8 ДНЗ) – 24,2 тис. грн. 

Виготовлено проекти землеустрою для Биківського НВК, 

Малософіївського НВК, Адамівської СЗШ, Гуляйпільського ДНЗ, 

Кудашівського ДНЗ на суму 59,0 тис. грн.  

Одним з пріоритетних напрямків діяльності районної державної 

адміністрації є підтримка розвитку фізкультури і спорту в районі, пропаганда 

здорового способу життя.  

Успішно діють боксерські клуби в с. Українка та в смт Аули, секція 

спортивної (вільної) боротьби у Світлогірській СЗШ та на базі районного 

Будинку побуту.  

Постійно відзначаємо юних чемпіонів разом з радником голови 

райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів та розвитку 

фізкультури і спорту Олександром Володимировичем Коренем, отаманом 



Криничанського козацького полку Дніпропетровського козацького об’єднання, 

генералом козацтва Анатолієм Івановичем Тіткіним, начальником штабу 

Криничанського козацького полку Дніпропетровського козацького об’єднання, 

полковник козацтва, депутатом районної ради Віктором Івановичем 

Мирошниченко, селищними головами. 

Нагородили вихованців секції з боксу Єгора Прокоф’єва, який брав участь 

у змаганнях з козацького двобою у м. Київ, де завоював перше місце, і Євгена 

Напрасного, який посів друге місце у змаганнях з боксу в чемпіонаті України у 

м. Покровськ Донецької області. 

 

    
Наородження чемпіонів у Боксерському  клубі «Ринг». 

 

Нагородили переможців останнього чемпіонату Дніпропетровської області 

з вільної боротьби серед (кадетів) юнаків 2001-2003 років народження, що 

відбулися 23-24 лютого 2018 року у м. Кривий Ріг на базі ДЮСШ №2. 

 

                        
Учасники секції з вільної боротьби в смт Кринички 

 

Привітали переможців чемпіонату Дніпропетровської області з вільної 

боротьби серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н., що відбувся у м. Кривий Ріг. 

                            
Переможці чемпіонату з вільної боротьби  

 

 

 



У 2018 році в смт Кринички на базі Центру учнівської молоді урочисто 

відкрито зал для занять секції карате. 

                                 
Зал для занять секції карате 

 

Вагомі позиції завойовує на часі і секція карате, яку веде успішний, 

досвідчений тренер Андрій Павлович Савченко. 

 
Вихованці секції карате 

 

В райдержадміністрації привітали юних каратистів – переможців 

відкритого Кубка Дніпропетровської області з карате. 

              
Привітали юних каратистів – переможців відкритого Кубка Дніпропетровської області з карате. 

 

 

Нагородили юних каратистів – переможців Х Кубка світу з годзю-рю 

карате і кобудо, що проходив у м. Одеса. 

                    
Нагородження юних каратистів – переможців Х Кубка світу з карате 

 

Привітали вихованців секції карате з смт Кринички – переможців XVIII 

Кубка України з годзю-рю, що відбувся на Рівненщині. 



                                  
Переможці секції карате в смт Кринички 

 

Нагородили юних каратистів – переможців Х Кубка світу з карате. 

 

                                    
Нагородження юних каратистів 

 

Гордимося досягненнями вихованців Степанівського НВК на першому 

етапі Кубку України з пішохідного туризму у м. Решетилівка Полтавської 

області. 

                   
                  Учасники з пішохідного                      Тренер туристичного гуртка Григоренко В.І.        Вітання призерів І етапу змагань 

 

 

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, про 

що свідчать проведені численні масові заходи з учнівською молодю, зокрема, 

військово-патріотична гра «Сокіл «Джура», фестиваль «Козацьку славу 

збережемо» та ін.                                                                                      

 

                                                    
Учасники районної військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура» 

 



 
Учасники фестивалю «Козацьку славу збережемо» 

                                            

 

Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

 
На обліку в службі у справах дітей Криничанської райдержадміністрації 

перебуває 161 дітина, з них: 42 дітей – сиріт; 119 – дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

На території Криничанського району функціонує 4 прийомні сім’ї та 5 

дитячих будинків сімейного типу, в яких на вихованні та спільному проживанні 

перебуває 49 дітей.  

Протягом року до дитячих будинків сімейного типу було влаштовано 8 

дітей – сиріт, до прийомних сімей – 2 дітей. Опіку встановлено над 8 дітьми. 

Усиновлено 4 дітей. На даний час в інтернатних закладах знаходиться 7 дітей. 

На виконання програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Криничанському районі у 2018 році здійснено заходи на суму 90,0 

тис.грн., зокрема: 4 рейди «Діти вулиці», перевірки умов утримання та 

виховання дітей, сплата судового збору при поданні позовних заяв до суду 

щодо позбавлення 6 батьків батьківських прав відносно 10 дітей,  проведено 

Всеукраїнський профілактичний рейд «Урок», проведені заходи, присвячені 

міжнародному Дню захисту дітей, Дню сім’ї, до Дня святого Миколая, 

новорічних та різдвяних свят. 

Також в рамках цієї Програми прийомним сім'ям та дитячим будинкам 

сімейного типу придбано рушники,  постільну білизну, столовий посуд. 

Для спільних дій в інтересах дітей, службою було придбано: до Дня 

усиновлення - наочні посібники на суму 2000 грн., підгузки дитячі на суму 2800 

грн., які передано до дитячого відділення Криничанської ЦРЛ. 

 

                     
                                             Захід, присвячений Дню захисту дітей 

 



                                     
Захід, присвячений Дню Святого Миколая 

 
 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - спеціальний заклад, 

що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають 

у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

За звітній рік працівники Криничанського районного ЦСССДМ спільно із 

Службою у справах дітей, представниками поліції, співробітниками 

соціального захисту населення, Криничанським бюро правової допомоги 

здійснили інспектувань 142 сімей, які знаходяться у складних життєвих 

обставинах  на території Криничанського району. 

Проведено 7 засідань комісії з питань координації взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах, на яких було розглянуто питання стосовно життєвих обставин 74 

сімей, де виховується 226 дітей.  Із них 69 сімей отримувало послугу 

соціального супроводу. 

 

                                      
Засідання комісії в райдержадміністрації  з питань соціального супроводу 

 

Протягом року Центром надано 763 соціальних послуг, із них 

інформаційних - 600, психологічних – 10, соціально-економічних - 112, 

юридичних – 10, соціально-медичних послуг – 1, послуг з працевлаштування – 

2, послуг консультування – 28. 

Згідно перспективного плану роботи Центру проведено 2 засідання клубу 

«Милосердя», де своїми проблемами поділились батьки – вихователі та 

прийомні батьки а також проведено тренінг за підтримки благодійного фонду 

«Помагаем».  

 

 
Засідання клубу «Милосердя» 



 

22 серпня 2018 року дитячі будинку сімейного типу, прийомні сім’ї 

нашого району побували на екскурсії у м. Харків, завітали до  «Фельдман 

Єкопарку» та aквапарку «Джунглі».  

 

                               
На екскурсії у м. Харків 

 

17  вересня 2018 року відбувся 12-й благодійний регіональний фестиваль 

«Мама + Я», який відвідали прийомні родини та дитячі будинки сімейного 

типу. 

 

                           
Щорічний фестиваль «Мама + Я» 

 

 

12 жовтня 2018 року малозабезпечені родини, родини учасників 

антитерористичної операції Світлогірської сільської ради відвідали  м. Умань 

«Парк Софіївка». 

 

 
Учасники екскурсії в м. Умань 

 

З 25.11.2018 по 10.12.2018 року проведено заходи до Щорічної акції «16 

днів проти насильства» та «Тиждня Права» серед учнів Світлогірської школи. 

 

                            
Заходи до Щорічної акції «16 днів проти насильства» та «Тиждня Права» 

 



                                                               Культура 

 
В районі збережено мережу закладів культури. На даний час у 

Криничанському районі діють 55 установ культури. З них: 26 клубних,                 

26 бібліотечних закладів, 2 дитячі музичні школи, 1 історико - краєзнавчий 

музей. В закладах культури району працює 146 чоловік.  

Протягом 2018 року в районі працювало 159 клубних формувань. Серед 

них: 16 любительських об`єднань та клубів за інтересами, 117 колективів 

художньої самодіяльності, в яких беруть участь 1109 учасників, 13 

фізкультурно-оздоровчих об’єднань.  

У 2018 році клубними закладами району було проведено 3372 заходів на 

яких побувало 173013 відвідувачів.  

Фонди в бібліотеках району складають 157564 примірників  книг. 

Користувачів  в  бібліотеках  на  кінець  звітного  періоду  нараховується  15064 

особи. 

У звітному періоді отримано нової літератури з обмінно-резервного 

фонду Дніпропетровської обласної бібліотеки в кількості 109 примірників на 

суму 8,4 тис. грн. Згідно Державної програми «Українська книга» для районної 

бібліотеки для дорослих отримано 480 примірників на суму 46,1 тис. грн. для 

районної бібліотеки для дітей - 232 примірники на суму 20,2 тис. грн. 

В рамках реалізації Програми розвитку культури і туризму 

Криничанського району у 2018 році було освоєно кошти в сумі 30,0 тис. грн., а 

саме: на святкування Дня незалежності України та 95-ї річниці заснування 

Криничанського району (15000 грн.), на святкування Всеукраїнського Дня 

бібліотек (2000 грн.), на святкування свята День Святого Миколая (3000 грн), 

на участь учасників у фестивалях та конкурсах (10000 грн.). 

У звітному періоді за рахунок бюджетних коштів освоєно кошти в сумі 

266,0 тис. грн. на покращення матеріально-технічної бази закладів культури:   

- для Криничанського РБК придбано взуття сценічне, дитячі естрадні 

костюми, світлодіодні прожектори для освітлення сцени. Оброблено сцену та 

одяг сцени вогнезахисною сумішшю. 

- для  районної бібліотеки для дорослих – комп’ютерну техніку, меблі 

(столи-кафедра, стелажі, столи коп`ютерні).  

- для  районної бібліотеки для дітей – стелажі, кафедра.  

- для Новомилорадівського СБК та Покровського СБК - мультимедійні 

проектори. 

- для Промінського СБК – ноутбук, принтер, українські стилізовані 

костюми. 

- для Гуляйпільського СБК та Малософіївського СБК - мікшерні пульти, 

акустична система, світлодіодні прожектори. 

- для Малософіївської сільської бібліотеки - ноутбук, принтер. 

- для Одарівського СК та Маломихайлівського СБК - 2 бензокоси. 

- для Болтишківського СБК – одяг сцени. 

- у Степанівському СБК замінили 5 вікон на металопластикові. 



9 квітня творчі колективи Криничанського РБК взяли участь у ХІ 

фестивалі «Пасха красна на Приоріллі» у с. Китайгород Царичанського району. 

                             
Учасники ХІ фестивалю «Пасха красна на Приоріллі» у с. Китайгород 

 

        11 квітня – юні жителі Криничанського району взяли участь у І 

відбірковому турі обласного дитячо-юнацького фестивалю «Zефір» у місті 

Вільногірск. Зразковий дитячий вокальний колектив «Веселі нотки» 

Криничанського РБК було нагороджено дипломом за ІІІ місце. 

 

                               
Учасники фестивалю «Zефір» 

 

                         
Наголодження учасників фестивалю «Zефір» 

 

23 серпня 2018 року на Криничанщині відбулися урочистості з нагоди 

відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності 

України та 95-річчя створення Криничанського району. Участь в заходах взяли 

перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

депутат обласної ради Олег Миколайович Кужман, народний депутат України 

Валентин Володимирович Дідич, депутат Дніпропетровської обласної ради 

Сергій Васильович Кисіль. 

 

               
 



       
 

       
Нагородження з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України                                                         

та 95-річчя створення Криничанського району 

 

15 вересня в смт Петриківка відбувся ХІ обласний етнофестиваль-

ярмарок народної творчості «Петриківський дивоцвіт». В ньому взяли участь 

народний вокальний колектив РБК «Надія», зразковий дитячий вокальний 

колектив «Веселі нотки», учасники театру живих скульптур, та майстри 

декоративно-ужиткового мистецтва. Всі учасники фестивалю були нагороджені 

дипломами. 

 

                             
Ярмарок народної творчості «Петриківський дивоцвіт» 

 
 

Червоноіванівський сільський Будинок культури прийняв участь і став 

переможцем  регіонального етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних 

закладів у сільській місцевості у Дніпропетровській області. Колектив Будинку 

культури було нагороджено дипломом за ІІІ місце.  

20-22 червня, з метою підвищення професійної компетентності 

бібліотечного персоналу міст та районів області, на базі Криничанської 

центральної районної бібліотеки для дорослих та Семенівської сільської 

бібліотеки, відбулася ІІ обласна літня школа «Молодий бібліотечний лідер 

Дніпропетровщини – 2018». 

                                       
ІІ обласна літня школа «Молодий бібліотечний лідер Дніпропетровщини – 2018». 

 



У 2018 році розпочато спорудження православного храму – церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці Дніпропетровської єпархії Української 
Православної Церкви Київського Патріархату. 

 

                           
Закладено капсулу у фундамент майбутнього храму 

 

 

 Бюджет 

 
Уточнений план 2018 року по власних доходах загального фонду 

зведеного місцевого бюджету району (без врахування місцевих бюджетів ОТГ) 

виконано в сумі 59041,4 тис. грн., що становить 108,7% (план 54319,9 тис. грн.). 

Сума перевиконання складає 4721,5 тис. грн. Проти надходжень 2017 року 

доходи збільшились на 6555,9 тис. грн., або у 1,1 раза. 

В розрізі місцевих рад по доходах бюджету не виконали наступні сільські 

ради: Гуляйпільська (84,9%), Світлогірська (99,9%) та Промінська сільська рада 

(86,6%). Загальна сума невиконання по цих радах становить 974,4 тис. грн. 

Виконання по основних джерелах надходжень до місцевого бюджету 

району наступне: 

- Податок на доходи фізичних осіб – 107,8%, або +2007,3 тис. грн.; 

- Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 96,3 %, або             

-66,0 тис. грн. (зменшились надходження акцизного податку від реалізації 

пального); 

- Податок на майно (в тому числі плата за землю) – 102,8%, або 

+329,3 тис. грн.; 

- Єдиний податок – 110,1 %, або + 1479,8 тис. грн. 

Доходи спеціального фонду бюджету району (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) виконані в сумі 3036,0 тис. грн. 

Власні доходи районного бюджету виконані в сумі 28288,9 тис. грн., або 

на 108,9 % до плану. Проти надходжень 2017 року доходи районного бюджету 

зросли на 5300,8 тис. грн., або в 1,2 раза. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. складає 256,3 тис. 

грн. по видатках, що фінансуються з державного бюджету, в тому числі: 

По субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу – 153,3 тис. грн. 

По субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу – 103,0 тис. грн. 



По бюджетним установам, що фінансується з місцевого бюджету 

кредиторська заборгованість відсутня.   

 

Розвиток громад 

 
Підтримка децентралізації та реформи місцевого самоврядування є одним 

із ключових пріоритетів Президента України, Парламенту та Уряду України. 

Аульська ОТГ: 

За рахунок субвенції з державного бюджету у 2018 році використано 

693,2 тис. грн. на: 

- придбання комп’ютерної техніки для КЗ «Аулівська СЗШ» Аулівської 

селищної ради – 125,0 тис. грн.; 

- придбання 4 шт. інтерактивного комплексу (інтерактивна дошка, 

проектор), 4 ноутбука, 4 шт. багатофункціональних пристроїв для КЗ 

«Українська ЗПШС» Аулівської селищної ради – 242,1 тис. грн.; 

- придбання обладнання та меблів для філії «Український заклад 

дошкільної та загальної середньої освіти I ст.» Аулівського опорного закладу 

ЗСО I-III ст. Аулівської селищної ради - 151,5 тис. грн.; 

- придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного контенту та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників – 174,6 тис. грн. 

 

       
 

                                                
Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів Аулівської ОТГ 

 

За рахунок державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ 

виконані роботи з реконструкції зовнішнього освітлення в смт. Аули на суму 

893,7 тис. грн. 

За рахунок місцевого бюджету здійснено: 

- поточний ремонт 35 вулиць в населених пунктах об’єднаної громади – 

1900,0 тис. грн. (ямковий ремонт, механічне планування вулиць, відсипка 

шлаком); 



- монтаж системи сигналізації і системи оповіщення про пожежу та 

евакуацію людей в дошкільних та шкільних закладах Аулівської селищної ради 

– 730,7 тис. грн.; 

- поточні ремонти в приміщеннях шкільних та дошкільних навчальних 

закладах, будинків культури – 533,3 тис. грн.; 

- для КП «Господар» придбано 2 трактори з навісним обладнанням, 

автомобіль для твердих побутових відходів, 30 сміттєвих баків для утримання 

та обслуговування території Аулівської об’єднаної громади – 1234,3 тис.грн. 

Божедарівська ОТГ: 

За рахунок субвенції з державного бюджету на формування 

інфраструктури та співфінансування з місцевого бюджету реалізовані наступні  

інвестиційні проекти: 

- капітальний ремонт будівлі Центру надання адміністративних послуг 

Божедарівської селищної ради – 1556,6 тис. грн. За сприяння Програми «U-

LEAD з Європою» буде надана технічна та інституційна допомога у створенні 

Центру надання адміністративних послуг Божедарівської селищної ради. 

- капітальний ремонт будівлі комунального закладу охорони здоров’я 

«Божедарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Божедарівської селищної ради – 411,0 тис. грн. 

- капітальний ремонт системи опалення Покровського сільського будинку 

культури – 301,0 тис. грн.  

- капітальний ремонт системи опалення Новомилорадівського сільського 

будинку культури» - 341,0 тис. грн.  

За рахунок державного бюджету в сумі 499,9 тис.грн. для Божедарівської 

амбулаторії придбано сучасний автомобіль «Рено». 

 

 
Автомобіль для Божедарівської СЛА 

 

За рахунок обласного бюджету виконано капітальний ремонт дороги 

комунальної власності по вулиці Кошового в смт Божедарівка на суму 7,9 млн 

грн., відремонтовано 8844 кв.м. 

За рахунок коштів Божедарівської селищної ради на загальну суму 855,6 

тис. грн. було виготовлено та проведено інвестиційну експертизу проектної  

документації по об’єктам: 

- будівництво підземного переходу під залізничними коліями по ст. 

Божедарівка смт. Божедарівка Криничанського району – 668,0 тис. грн. 

- будівництво системи водопостачання питної води населених пунктів 

Божедарівської селищної ради (смт. Божедарівка, с. Олексіївка, с. Вільне) 

Криничанського району – 187,6 тис. грн. 



Криничанська ОТГ: 

 За рахунок державного бюджету виконано капітальний ремонт 

дорожнього покриття частини вулиці Садової в селі Дружба – 1337,3 тис. грн. 

За рахунок обласного бюджету виконані капітальні роботи доріг 

комунальної власності вулиць Відпочинку, Спортивної та Григорія Сковороди 

в смт Кринички на загальну суму 12,9 млн грн., відремонтовано 18480 кв.м.  

 

                               
            смт. Кринички вул. Відпочинку                    смт. Кринички вул. Спортивна               смт. Кринички вул. Григорія Сковороди 

   
Проведено капітальний ремонт Центральної площі в селищі Кринички. 

На площі – нова бруківка, ліхтарі – з енергозберігаючими лампами. Встановили 
лави й урни, висадили молоді дерева, сконструювали фонтан. 

 

                       
Центральна площа в смт Кринички 

 

 

               Співпраця з громадськими організаціями 
 

Районна державна адміністрація активно співпрацює з громадськими 

організаціями, не перешкоджає у їх діяльності і створює простір для розвитку 

їх ініціатив на засадах самоврядування для блага своїх земляків. 

Тісна співпраця склалася з районною громадською  організацією «Союз 

Чорнобиль України»  (голова Юрій Валентинович Пархоменко). Двічі на рік – у 

День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та в 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф  представники 

даної організації збираються на урочисті зібрання в райдержадміністрації, 

обговорюють питання соціального захисту та увічнення подвигів своїх 

побратимів, радяться по національно-патріотичному вихованню підростаючих 

поколінь, покладають квіти до пам’ятного знаку ліквідаторам-чорнобильцям. 

У 2018 році налагоджено партнерські стосунки та тісну співпрацю 

громадських  організацій «Союз Чорнобиль України» Криничанського та 

Петриківського районів.  



Відбулася виїзна рада Дніпропетровської обласної організації «Союз 

Чорнобиль України» за участю наших ліквідаторів аварії на ЧАЕС у 

Петриківці, а згодом - у Криничанському районі.  

 

                            
Засідання виїзної ради Дніпропетровської обласної організації 

«Союз Чорнобиль України» в Петриківському районі 

 

                     
Засідання виїзної ради Дніпропетровської обласної організації 

«Союз Чорнобиль України» в Криничанському районі 

 

                        
Голова Криничанської райдержадміністрації О.В. Гапіч на виїзній раді вручає нагороди голові Дніпропетровської обласної організації 

«Союз Чорнобиль України» Олегу Васильовичу Геращенку та голові Петриківської районної організації «Союз Чорнобиль України» 

Віктору Миколайовичу Шкарлату 

 

Заслуговує на увагу співпраця райдержадміністрації з районною 

організацією фермерів та приватних землевласників (голова Петро Васильович 

Матвій). Органи виконавчої влади району всебічно підтримують аграріїв у 

пошуках шляхів щодо застосування передового досвіду, впровадження 

сучасних технологій, підвищення врожайності сільськогосподарських культур.   

Голова районної організації фермерів та приватних землевласників Петро 

Васильович Матвій спільно з головою СТОВ «Лада» Михайлом Олексійовичем 

Мариниченком у 2018 році подбали про встановлення нового пам’ятника 

Великому українському Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку в 

Центральному парку смт Кринички.  Участь у даному заході взяли перший 

заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, депутат обласної 

ради Олег Миколайович Кужман, депутат Дніпропетровської обласної ради від 

БПП «Солідарність» Сергій Васильович Кисіль. 

 



                                   
Під час відкриття нового пам’ятника Т.Г. Шевченку 

                                        

  

Районна громадська організація ветеранів Афганістану (голова Павло 

Анатолійович Доннік) також є активною та діяльною на теренах 

Криничанщини.  

Колишні воїни-інтернаціоналісти виявляли мужність та героїзм під час 

здійснення миротворчої місії в ім’я мирного майбутнього народів світу, а нині 

займаються національно-патріотичним вихованням підростаючих поколінь, 

беруть участь у засіданні «круглих столів» в бібліотеках, зустрічаються зі 

школярами на класних годинах та урочистих заходах. 

 Щорічно 15 лютого, в день виведення наших військ з території 

Афганістану, збираються вони і в райдержадміністрації, де спільно радимося по 

покращенню діяльності даної організації. 

 

                                     
Традиційна зустріч з ветеранами Афганістану 

в Криничанській райдержадміністрації та нагородження активу 

 

                                     
Голова райдержадміністрації Олег Васильович Гапіч бере участь 

 у покладанні квітів до пам’ятного знаку «Афганістан болить 

 в моїй душі» разом з ветеранами Афганістану 

 

Тісна співпраця склалася між райдержадміністрацією та Криничанським 

козацьким полком Дніпропетровського козацького об’єднання.  

Отаман даного полку, генерал козацтва Анатолій Іванович Тіткін та 

начальник штабу, полковник козацтва, депутат районної ради Віктор Іванович 

Мирошниченко є постійними учасниками численних районних заходів, 



займаються національно-патріотичним вихованням молоді, пропагандою 

козацьких традицій, сприяють розвитку фізкультури і спорту на теренах 

Криничанщини. 

 

                   
Голова райдержадміністрації Олег Васильович Гапіч вручає нагороди 

активу району в День Захисника України та День Українського 

козацтва на стадіоні «Колос» в смт Кринички 

                      

         Демобілізованих учасників АТО згуртовує районна громадська 

організація воїнів АТО «Патріот», яку очолює Сергій Васильович  Іщенко. Дане 

громадське формування дбає щоб у мирному житті всіх ветеранів АТО 

об’єднували спільні інтереси, прагнення до вдосконалення, щоб разом могли 

відстоювати тих, хто проявили вірність Присязі, служили Україні, жертовно її 

захищали, а потім виникла потреба у належній допомозі  чи підтримці.  

 Члени районної громадської організації воїнів АТО  «Патріот» на 

власному прикладі сприяють у вихованні справжніх патріотів серед юного 

покоління Криничанщини, а також підтримують волонтерську діяльність по 

забезпеченню військовослужбовців, в першу чергу, наших  криничанців самим 

необхідним.  

 

                            
Перший заступник голови Криничанської райдержадміністрації 

Олег Петрович Карнацький та голова районної громадської організації 

воїнів АТО «Патріот» Сергій Васильович Іщенко 

з волонтерською допомогою у зоні АТО 

 

Заслуговує на увагу також співпраця райдержадміністрації з районною 

організацією ветеранів України (голова Федір Пантелійович Іванов), з 

районною організацією рибалок та мисливців (голова Ігор Вікторович 

Гриценко), з районною федерацією футболу (голова Микола Степанович 

Глухий). 

 

 

 



Правова  допомога 
 

Фахівці бюро правової допомоги надають громадянам як безоплатну 

первинну, так і безоплатну вторинну правову допомогу. Кількість нових 

клієнтів, які звернулися до Криничанського бюро правової допомоги в 2018 

році становить 939 осіб. Всього зареєстровано 852 звернень за консультаціями, 

роз’ясненнями, включаючи складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру. 

За отриманням безоплатної вторинної правової допомоги (складення 

документів процесуального характеру / представництва інтересів в суді) 

протягом 2018 року звернулося 87 громадян. 

Клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного права 259, 

іншого цивільного права 293, соціального забезпечення 62 , договірного права 

17, спадкового права 124, земельного права 109, трудового права 12, з інших 

питань 7, житлового права 12, адміністративного права 21, з питань виконання 

судових рішень 15, з неправових питань 6 та з медичного права 2. 

За 2018 рік посадовими особами Криничанського бюро правової 

допомоги було здійснено 28 виїзних прийомів громадян, проведено 91 

правопросвітницьких заходів, розміщено 90 інформаційних матеріалів в 

засобах масової інформації. 

     Начальник Криничанського бюро правової допомоги Надія Федориненко 

брала участь у засіданні постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян 

при райдержадміністрації, де обговорювалися питання щодо  механізму 

вирішення питань у сфері орендних земельних відносин на території району, 

надавалися роз’яснення про порядок укладання та розірвання договору оренди 

земельної ділянки, та про мінімальний розмір орендної плати. 

 

                      
Засідання постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян 

 

                

Організаційна та кадрова робота 
 

Організаційна робота районної державної адміністрації спрямовувалась 

на здійснення повноважень, наданих законами України, виконання актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень 

голів обласної, районної державних адміністрацій, Програми економічного і 

соціального розвитку та бюджету району, цільових програм. 



Структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали 

відповідно до перспективного, квартальних планів роботи районної державної 

адміністрації, що затверджувалися розпорядженнями голови районної 

державної адміністрації, планів роботи на місяць, тиждень. 

У звітному періоді проведено 14 засідань Колегії районної державної 

адміністрації.  

Районною державною адміністрацією здійснювався контроль за 

виконанням 518 документів, знято з контролю в зв'язку з виконанням 465 

документів.  

У звітному періоді головою районної державної адміністрації було 

видано 456 розпоряджень та 22 доручення. 

В Криничанській районній державній адміністрації робота з кадрами 

проводиться у відповідності до Законів України «Про державну службу», «Про 

місцеві державі адміністрації», Кодексу Законів про працю України та інших 

нормативно-правових документів, що регламентують її діяльність. 

Станом на 01.01.2019 року до структури Криничанської районної 

державної адміністрації  за  штатним  розписом входять:   

апарат, чисельністю 22 штатні одиниці, з них 14 посад державної служби; 

структурні підрозділи, з них: 7 самостійних структурних підрозділів. Це 2 

управління (фінансове управління та управління соціального захисту 

населення), 3 відділи (відділ агропромислового розвитку, відділ культури, 

туризму, національностей та релігій, відділ  освіти, молоді та спорту),                  

1 - служба у справах дітей  та  1 сектор (архівний сектор). 

3 відділи (відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та інфраструктур та відділ взаємодії з правоохоронними  

органами, цивільного захисту, оборонної та режимно-секретної роботи, відділ з 

питань державної реєстрації);  

1 сектор (сектор економічного розвитку і торгівлі);  

1 - Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.  

Всього  чисельність в структурних підрозділах – 77,5 штатних одиниць,  з  

них  57 посад державної  служби. 

Разом чисельність райдержадміністрації складає 99,5 штатних одиниць, з 

них  71 - державні службовці.  

Загальна чисельність державних службовців в апараті та структурних 

підрозділах становила - 68 осіб, з них чоловіків  13 (19%),  жінок -  55 (80%). 

Вступ на державну службу в райдержадміністрації здійснюється шляхом 

призначення громадян України на вакантні посади за результатами конкурсу. У 

2018 році за результатами конкурсу було призначено на вакантні  посади  

державної служби  категорії  “Б” або “В” 7 чоловік.  Особи, які вперше 

призначаються на державну  службу  складають  Присягу державного 

службовця.  

Серед працюючих державних службовців 4 магістра державного 

управління та 3 магістра державної служби. 



Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу», 

Типового порядку проведення результатів службової діяльності державних 

службовців та з метою визначення якості виконання поставлених завдань в 

жовтні 2018 року було прийняте розпорядження голови райдержадміністрації 

та відповідні накази керівників структурних підрозділів райдерж адміністрації 

про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців. Всього прийняло участь 60 державних службовців, які всі 

отримали позитивні оцінки. Висновки щодо результатів оцінювання службової 

діяльності було затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації  та  

відповідними наказами керівників структурних підрозділів. Завірені копії 

висновків долучені до особових справ державних службовців. Після 

проведення оцінювання та співбесіди було розроблено індивідуальні програми 

підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який 

займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”.                                      

В грудні 2018 року керівниками структурних підрозділів 

райдержадміністрації розроблено завдання, ключові показники 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державним 

службовцям, які займають посади державної служби категорії “Б” або “В” на 

2019 рік.  

У звітному періоді за обласною програмою підвищення кваліфікації 

державних службовців підвищили свою кваліфікацію 16 державних 

службовців. Також рівень професійної компетенції державні службовці 

підвищують на апаратних навчаннях та шляхом самоосвіти – це участь у 

безкоштовних вебінарах, різних тренінгах та інше.   

Протягом 2018 року кількість звернень, які надійшли до 

райдержадміністрації від мешканців району та через органи державної влади 

України вищого рівня становить    779  проти   746  звернень за минулий рік, що 

на  33  або  4,4%  більше.     

На  особистому прийомі в райдержадміністрації розглянуто 119   звернень  

(в      2017 році -  111   звернень).     Поштою      надійшло     660  звернень (635 

у 2017 році).   

 Протягом   поточного  року  головою  райдержадміністрації  та  його  

заступниками  забезпечено здійснення  особистих  прийомів  громадян,  в  тому  

числі     виїзних,  на  яких  отримано  119 звернень.  Для  проведення  особистих  

прийомів  громадян  залучалися   керівники  структурних  підрозділів  

райдержадміністрації,  організацій  та  установ  району.     

 Від органів державної влади України вищого рівня на розгляд та 

виконання надійшло  6 звернень (проти  57 звернень у 2017 році). Зокрема: 

Адміністрації Президента України - 1 (проти  25 у 2017 році);  

 обласної державної адміністрації -  5 (проти  24).  

Загальна кількість громадян, які звернулися до райдержадміністрації з 

урахуванням   колективних   звернень   становить   1095    громадян   (проти 

2047 громадян у минулому році), з них  327 громадян порушили свої питання у 

колективних зверненнях.   



Аналіз  статистичних  даних  за соціальним станом заявників свідчить, що 

найбільше звернень надійшло від селян  -  64,1%  від  загальної  кількості,  

пенсіонерів – 31,8%,  працівників бюджетної сфери – 2,3%,  від безробітних – 

1%. Крім того,  частка звернень від підприємців складає 0,5%,   інші  -  1%,  

державний  службовець  -  0,4%,  інші  -  0,4%.  

 Всього у зверненнях громадян порушено 779 питань. Головними 

залишаються питання соціального  захисту  -  704 (з  них  694  надання  

матеріальної  допомоги), що становить 89,1% від загальної    кількості,    

аграрної    політики   і  земельних відносин -  29 (3,7%),  охорони  здоров’я  -   

12  (1,5%),  комунального  господарства  -  8  (1%).     

   За    даний    період    часу   було    отримано    та         опрацьовано          

11  колективних   звернень    проти    38    в    минулому    році.     

Однією  із  зручних  та  найбільш  активною  формою  звернення  

громадян  є  телефонний  зв’язок,  функціонування  якого  забезпечують  

«гарячі  лінії».    

Мешканці  району  та  області    при  надісланні  звернень  найбільшу 

перевагу  надають  державній  установі  «Урядовий  контактний  центр».  

За    2018  рік  на  розгляд  та  виконання  до  райдержадміністрації  через    

державну     установу     «Урядовий  контактний  центр»  надійшло 269 звернень  

(проти  242  за  аналогічний  період  минулого  року),  що  на 11,2%  більше.    

Протягом  2018  року на багатоканальну телефонну лінію  «Гаряча лінія 

голови облдержадміністрації» надійшло 197 звернень  (проти  214 звернень  

за  аналогічний  період  минулого  року),  що  на  8,6%  менше.  

З   метою   оперативного   вирішення   нагальних   питань   мешканців 

району   в    райдержадміністрації    функціонує    «Гаряча    лінія          голови  

райдержадміністрації», яка працює з понеділка по четвер з 10-ї до 16-ї години 

(перерва з 13-ї до 14-ї години). З  початку  року  через  «Гарячу лінію» 

отримано та оперативно  розглянуто  16  звернень від мешканців району.     

В цілому діяльність райдержадміністрації спрямована на об’єктивний, 

всебічний розгляд звернень громадян, організацію проведення особистих 

прийомів громадян відповідно до вимог чинного законодавства, дотримання  

термінів виконання звернень громадян та вирішення порушених в них питань. 

Центр надання адміністративних послуг Криничанської 

райдержадміністрації працює згідно Закону України «Про адміністративні 

послуги», Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської 

діяльності» та у своїй роботі керується Положенням про центр надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації, Регламентом роботи Центру, 

Переліком адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Відповідно розпорядженню голови райдержадміністрації від 11.09.2017 

року № Р-534/0/298-17 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються через центр надання адміністративних послуг Криничанської 

районної державної адміністрації» Центром надаються 60 видів 

адміністративних послуг за напрямками: 



- Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців; 

- Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

- по лінії Держгеокадастру; 

- по лінії Державної Міграційної Служби; 

- видачі та анулювання документів дозвільного характеру.  

Протягом 2018 року Центром було прийнято 8463 звернення громадян 

та суб’єктів господарювання та надано 6863 результатів надання 

адміністративних послуг, з яких: 

- 5101 послуг по лінії Держгеокадастру; 

- 128 послуг по лінії ДМС; 

- 742 послуга по лінії державної реєстрації прав на нерухоме майно; 

- 684 послуг по лінії державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб підприємців; 

- адміністраторами Центру складено 107 матеріалів про 

адміністративні правопорушення за ст. 197, 198 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (проживання громадян, 

зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним 

паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця 

проживання чи перебування. Умисне зіпсуття паспорта чи недбале 

зберігання паспорта, що спричинило його втрату). 

-  надано 1700 консультацій. 

Протягом 2018 року робота, щодо виконання вимог законів України «Про 

запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну 

службу», «Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»,схваленої Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, постанови Кабінету 

Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04 вересня 

2013 року №706,  та інших нормативно-правових актів в Криничанській 

райдержадміністрації здійснювалась відповідно до чинного законодавства, 

планів роботи та заходів, спрямованих на запобігання корупції на 2019 рік. 

В Криничанській райдержадміністрації постійно проводяться 

роз’яснювальні роботи та апаратні навчання з питань попередження проявів 

корупції.  

Відкритість та прозорість діяльності районної державної адміністрації 

забезпечувались шляхом висвітлення відповідних матеріалів на офіційному 

веб-сайті району, розміщення на інформаційних стендах у приміщенні 

Криничанської райдержадміністрації та направлення до районної громадсько- 

інформаційної газети «Нові рубежі». 

 Відзначення державних свят та пам’ятних дат календаря проходило із 

залученням широкого кола громадськості. 

 
 



 Підсумок 

В цілому, у 2018 році вдалося зробити багато важливих справ, 

забезпечити стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі та ефективний 

соціально-економічний розвиток. Одним з найголовніших факторів, що 

впливають на покращення нашого життя – це ефективний соціально-

економічний розвиток кожного населеного пункту, який базується на тісній 

співпраці райдержадміністрації, районної ради, селищних та сільських рад з 

громадськістю.  

 

 

  

      

Голова Криничанської районної державної адміністрації          О.В. ГАПІЧ 

 

 




