
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

ГОЛОВИ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗА 2018 РІК 

 

Шановні присутні! 

 

Магдалинівська  районна державна адміністрація в межах своїх 

повноважень здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також 

відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує 

повноваження, делеговані  районною радою. На території району 

забезпечується виконання Конституції, Законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, центральних  органів виконавчої влади. 

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в 

країні через проведення антитерористичної операції в східних регіонах України 

та інших чинників, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному 

секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем. 

Виконання власних повноважень районної державної адміністрації і 

делегованих районною радою були спрямовані на всебічне задоволення прав і 

свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних 

документів, у т.ч. Програми економічного і соціального розвитку  району на 

2018 рік. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 

втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України, їх практичної 

реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії регіонального розвитку 

Дніпропетровької області на період до 2020 року. 

        Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 

відображення в розпорядженнях районної державної адміністрації. Актуальні 

питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії районної 

державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників управлінь і 

відділів, сільських та селищних  голів, депутатів районної ради, керівників 

підприємств, установ та представників громадських організацій району. 

Завдяки плановій та системній роботі структурних підрозділів 

райдержадміністрації, співпраці з підприємствами, установами, організаціями 

району було  зроблено наступне: 

 

 Питання організаційно-кадрової роботи. Взаємодія з органами місцевого 

самоврядування. Здійснення заходів щодо їх підтримки та підвищення ролі 

і відповідальності територіальних громад 

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, річного плану роботи районної державної 

адміністрації, що затверджувалися розпорядженнями голови районної 



державної адміністрації, квартальних планів роботи, планів роботи на місяць та 

тиждень. 

У звітному періоді проведено 12 засідань колегії районної державної 

адміністрації. На засіданнях розглянуто 43 питання за результатами їх розгляду 

головою районної державної адміністрації видано 9  розпоряджень.  Виступили 

65 осіб, із них: члени колегії – 3, у т.ч. з доповідями –28, співдоповідями 15, 

інформаціями – 10, звітами – 12.  

Серед форм організаційно-масової роботи активно використовувалися 

виїзні заходи. У 2018 році взяли участь у 20 виїзних нарадах та загальних 

зборах жителів громад району. 

Щоденно, згідно із затвердженим графіком, керівництвом районної 

державної адміністрації проводиться особистий прийом громадян. 

Відповідно до планів роботи у звітному році відбулося 247 нарад, з них 

під головуванням голови – 83 , заступників –89, керівника апарат 26, керівників 

структурних підрозділів –  49.  

Щомісячно та  щоквартально проводяться засідання консультативно-

дорадчих органів, яких створено – 32 , 4 із них очолює голова районної 

державної адміністрації. 

Одним з пріоритетних  напрямків діяльності  районної державної 

адміністрації залишається взаємодія з органами місцевого самоврядування.  

Голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники 

апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації брали 

участь у засіданнях постійних комісій та сесійних засіданнях районної ради. 

Так, на сесіях розглянуто 69 питань, матеріали з яких готувалися районною 

державною адміністрацією. Заслухано звіти голови районної державної 

адміністрації, керівників управлінь: фінансового, соціального захисту 

населення, відділів районної державної адміністрації: економічного та 

агропромислового розвитку, інфраструктури, будівництва, містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, сім’ї, молоді та 

спорту, культури, національностей та релігій, з питань взаємодії з 

правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 

роботи. 

За звітний період прийнято 460 розпоряджень районної державної 

адміністрації (з основної діяльності), більша частина яких регулює виконання 

делегованих повноважень. 

На розгляді було 6196 документів, із них взято на контроль: директивних 

документів – 392, власних рішень -12. 

З початку року головою райдержадміністрації та його заступниками було 

розглянуто 898 звернень громадян, із них 106 – на особистих прийомах 

громадян. У письмових зверненнях громадян порушено 910 питань, із яких 419 

вирішено позитивно, на 455 надано роз’яснення, 1 передано за належністю. 

За 2018 рік надійшло 31 повторних звернень та 20 колективних. 

 

 

 

 

 



Основні питання, які порушені у зверненні стосуються: 
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По кожному зверненню громадян були надані необхідні роз’яснення з 

порушених питань та надавалася необхідна допомога в межах компетенції 

райдержадміністрації. 

Всього  конституційним правом на звернення скористалося майже 900 

жителів району. 

Проведено 12 апаратних навчань за участю начальників управлінь, 

відділів райдержадміністрації, районних служб. 

Здійснено ряд заходів щодо впорядкування структури 

райдержадміністрації.  

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік. 

- завершення процесу об’єднання громад; 

- стабілізація економічного розвитку району; 

- посилення інвестиційної складової у розвитку економіки району; 

- проведення ефективної політики енергозбереження; 



- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для 

стабільної роботи суб’єктів підприємництва, посилення його ролі в 

соціально-економічному розвитку. 

-  

Здійснення основних  галузевих  повноважень. 

Соціально-економічний розвиток району. Підсумки виконання районної 

Програми економічного і соціального розвитку та бюджету 

 

Фінанси 

Зведений бюджет району по доходах за січень - грудень 2018 року 

виконано в сумі 440 221,2  тис.грн., та становить 102,2% до планових 

показників (430 539,9 тис.грн.). 

Власні доходи загального фонду бюджету району виконано в обсязі         

162 059,5 тис.грн., або більше на 6,9% до планових показників                           

(151 644,0 тис.грн.). Порівняно з аналогічним періодом 2017 року в цілому по 

району збільшення надходжень до місцевих бюджетів становить 41 856,4 

тис.грн., або більше на 34,8 %. 

До районного бюджету надійшло власних доходів по загальному фонду 

91 719,5 тис.грн., що становить 106,0 % до планових показників (86 539,0 

тис.грн.). 

З 23 бюджетів виконання дохідної частини без урахування трансфертів за 

січень - грудень 2018 року забезпечили Магдалинівський районний бюджет, 

Магдалинівський селищний та 16 сільських бюджетів. Не забезпечено 

виконання: 

по Личківській та Мар’ївській сільських радах за рахунок 

недонадходження рентної плати від видобування нафти, газу та газового 

конденсату; 

по Олександрівській сільській раді за рахунок припинення господарської 

діяльності платника єдиного податку; 

по Першотравенській і Почино-Софіївській сільських радах за рахунок 

недоотримання від земельного податку та орендної плати. 

 

По податку та збору на доходи фізичних осіб до районного бюджету 

надійшло 76 534,8 тис.грн., при плані 73 687,5 тис.грн., або 103,9 %.  

При співставленні фактичних надходжень податку на доходи фізичних 

осіб за січень – грудень 2018 року з фактичними надходженнями за відповідний 

період минулого року, спостерігається збільшення обсягу надходжень на 

12 561,2 тис.грн., за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати 

до 3 723 грн., щомісячні обсяги надходжень від сплати (перерахування) ПДФО 

до бюджету району зросли на 19,6 %. 



Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності за січень – грудень 2018 року складають 109,7 тис.грн., 

при плані 76,2 тис.грн., або  більше на 44,0 %. В порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження збільшились на 28,3  тис.грн., або 34,7 %. 

Фактичні надходження податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачені фізичними та юридичними особами, власниками 

об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, за січень - листопад 2018 року 

складають 1 601,8 тис.грн., що в 1,7 рази більше планових показників (943,1  

тис.грн.). Збільшення обсягу надходжень зумовлено розширенням бази 

оподаткування як житлової, так і нежитлової нерухомості та збільшенням 

кількості платників. 

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких 

частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження за 

січень – грудень  2018 року становлять 22 572,3 тис.грн., план на 2018 рік 

(19 006,7 тис.грн.) виконано на 118,8 відсотків. В порівнянні з  надходженнями 

за аналогічний період минулого року, надходження збільшилися на 4 492,1 

тис.грн. або більше на 24,8 відсотків. 

Збільшення обсягу надходжень, пов'язано з погашенням податкового 

боргу платниками єдиного податку для IV групи (сiльгосппiдприємств), за 

минулі роки. 

 Доходи загального фонду виконані в сумі  426 614,7 тис.грн.,  або 

на 102,3 % відносно планових показників (417 062,1 тис.грн.), в тому числі й за 

рахунок надходжень до районного бюджету офіційних трансфертів у сумі      

245 933,0 тис. грн. 

До спеціального фонду надійшло доходів в обсязі  13 606,5 тис.грн., до 

запланованих 13 477,7 тис.грн.,  що становить  101,0 %,  

Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах, надходження складають 2 050,0 тис.грн., або 100,0 

відсотків, відносно планових показників на січень - грудень 2018 року. 

Інших субвенцій з місцевого бюджету надходження за січень – грудень 

2018 року складають 4 233,6 тис.грн., що на 346,4 тис.грн. менше планових 

показників, та становить 92,4%; 

 

Зайнятість населення 

Чисельність осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості з початку 

року становить 828 чол.  



Рівень 

зареєстрованого безробіття 

станом на 01.01.2019 року 

чисельність безробітних  – 

277 чоловік. 

Працевлаштовано 

центром зайнятості 318 

безробітних, або 38,4% від 

загальної кількості 

безробітних громадян, які 

звернулись до центру 

зайнятості у пошуку 

роботи. 

 

Чисельність осіб, які перебували на обліку 

в центрі зайнятості, чол.
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Працевлаштовано 132 чол. соціально незахищених безробітних. 

В громадських роботах та роботах, які мають тимчасовий характер прийняло 

участь 159 чол.  

 

 

Соціальний захист населення 

 

За січень-грудень 2018 року з державного бюджету виплачено допомоги 

на суму  53374,7 тис. грн.,  в тому  числі: 

державна допомога сім’ям з дітьми складає 25769,9 тис.грн. Всього 

отримувачів сімей з дітьми 1637 чол. Звернулось за допомогою в січня  1425 

чол. із них призначено  у поточному році  1469 чол.; 

тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів –

165,5 тис. грн. 15 чол.; 

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 13706,3 тис.грн.  

призначено 370 одержувачам; 

державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до 

18 років 8289,9 тис. грн. виплачується  419 чол.; 

державна соціальна допомога  на дітей  сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ям за принципом “гроші ходять за дитиною” – 

1649,0 тис.грн. – 7 чол.; 

щомісячна грошова допомога особам, які доглядають за інвалідом 1, 2 

групи внаслідок психічного розладу – 615,1 тис.грн. – 29 чол.; 

щомісячна адресна допомога особам, які переміщені з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції – 1368,8 тис.грн. - 89 чол. 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 

сім’ям з дітьми проводиться згідно діючого законодавства. 

За рахунок коштів місцевого бюджету виплачується компенсація за 



надання соціальних послуг особам, які потребують постійного стороннього 

догляду. З січня  2018 року компенсації нараховані 302,8 тис. грн. – 133 чол. 

Станом на 01.01.2019 нараховано субсидії 48050,3 тис.грн., з них: 

перераховано – 39922,8 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 8127,5 

тис.грн. 

Заборгованість по пільгах станом на 01.01.2018 складала 1253,4 тис.грн., 

погашено – 1253,4 тис.грн., кредиторська заборгованість – 0,0 тис.грн.  

За січень-

грудень  2018 

року нараховані 

пільги на суму – 

6006,6 тис.грн., 

перераховано – 

5935,8 тис.грн., 

заборгованість на 

01.01.2019 

складає 70,8 тис. 

грн. 

 

Нараховано пільги, тис.грн.
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За рахунок коштів місцевого бюджету згідно розпоряджень 

райдержадміністрації та рішень районної ради виплачено – 711,054 тис. грн.  

За рахунок коштів державного бюджету надана матеріальна допомога на 

суму 3,597 тис. грн.(5 чол.). 

Видано 154 направлень на протезний завод на виготовлення протезно-

ортопедичних  виробів, на завод виробник ТЗР – 117 направлення. 

Постійно щомісячно ведеться корегування обліку громадян, які мають 

право на пільги згідно бази даних ЄДАРП. Так, станом на 01.01.2019 р. всього 

пільгових категорій населення з урахуванням однієї пільги 6763 чол. 

Пільги за професійною та соціальною ознакою медпрацівникам, 

працівникам освіти та культури – 421 чол. 

Осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України „Про 

статус ветеранів військової служби і ветеранів ОВС та їх соціальний захист” – 

64 чол. 

Осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України „Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС” – 142 

чол. 

Осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України „Про 

охорону дитинства” – 306 багатодітних сімей, дітей з багатодітних сімей - 1066. 

   

Служба у справах дітей 

 

Станом на 01.01.2019 на обліку в службі у справах дітей перебуває 124 

дитини. Серед них:  

- 48 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які 

проживають в сім’ях опікунів та піклувальників; 



- 9 дітей виховуються в прийомних сім’ях і підлягають усиновленню; 

- 12 дітей виховуються в будинку сімейного типу і підлягають 

усиновленню; 

- 6 дітей перебуває в закладах області на повному державному утриманні 

і підлягають усиновленню, з яких: 

- 1 дитина в будинку-інтернаті; 

- 1 дитини в будинку дитини; 

- 2 дітей в ліцеї; 

- 2 дітей в училищі та коледжі; 

        - 49 неповнолітніх, які виховуються у 20 сім’ях, батьки яких не 

забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання, виховання та розвитку 

дітей. 

З питань опіки, піклування, усиновлення та розвитку сімейних форм 

виховання, станом на 31.12.2018 року: 

- 14 дітям надано статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, з них: 

- 10 дітей влаштовано під опіку; 

- 4 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного типу. 

Протягом 2018 року до дитячого будинку сімейного типу м. Кривий Ріг 

та с. Заплавка Магдалинівського району влаштовано семеро дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Підготовлено та передано до відділу освіти райдержадміністрації 8 

пакетів документів на дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 

повноліття, для отримання одноразової допомоги по 18-річчю. 

За дванадцять місяців 2018 року службою у справах дітей перевірено 

умови утримання, проживання та виховання в 35 сім’ях, в яких є проблеми з 

виховання дітей з метою соціального захисту та профілактики правопорушень 

серед дітей.  

 

Сільське господарство 

  

Обсяг реалізації продукції рослинництва збільшився в порівнянні з 

минулим роком на 6,7% 

У цьому році в районі зібрано ранніх зернових культур по 

сільськогосподарських підприємствах  на площі 14309га , із них: пшениці - 

10658 га, жита – 167,4 га, ячменю – 2610 га, гороху – 306,5 га.. 

Валовий збір становить 40330,3т. 

Урожайність культур 2018 року характеризується такими показниками: 

Культура Урожайність 2018 (+;- до 2017 року) 

 

озима пшениця 30,3 -11,8 

яра пшениця 20,4 -6,5 

ячмінь 21,3 -4,5 

соняшник 24,5 +2,5 

кукурудза 51,9 +17,8 

 



 

Тваринництво.  

Реалізація на забій  сільгосподарських тварин у сільськогосподарських 

підприємствах району у живій масі станом на 01.01.2019 складає 27093 ц., що 

на 31,5 ц. менше ніж у відповідному періоді 2017 року. 

За 2018 рік  надоєно молока 30104 ц., що на 162 ц. менше, ніж в 

аналогічному періоді 2017 року. 

Яєць вироблено 19157,4 тис шт.  

Поголів’я великої рогатої худоби в агроформуваннях району становить 

2637 гол., що менше, ніж у 2017 році на 405 голів. Поголів’я корів зменшилося 

в порівнянні з минулим роком на 25 гол. і становить 1053 гол. Поголів’я свиней 

становить 13195 гол., це 2416 гол. менше ніж у  2017 році. 

Поголів’я птиці становить 246,969 тис. голів, що на 40,6 тис. більше, ніж 

у 2017 році. 

 

Інвестиційний розвиток 

 
У 2018 році відбулося відкриття таких об’єктів: 

1. Об’єкт «Капітальний ремонт будівлі і зовнішніх мереж КЗ 

«Магдалинівський будинок культури  МРР за адресою: вул. Центральна, 61 смт. 

Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області».  

Головним розпорядником коштів було управління капітального 

будівництва облдержадміністрації. Загальна кошторисна вартість об’єкту 

9131,988 тис. грн.. На співфінансування виконання робіт з районного бюджету 

у травні 2017 року виділено кошти в обсязі 1000,000 тис. грн. Урочисте 

відкриття відбулося 15.07.2018 року. 

2. «Капітальний ремонт приміщень та прибудови ДНЗ «Веселка» по вул. 

Пушкіна, 2а с.Котовка» загальна кошторисна вартість 2500,0 тис грн.  

Відкриття об’єкту відбулося 28.08.2018 року. 

3. Реконструкція частини приміщення ЗОШ в с. Жданівка під  КЗ 

«Жданівський навчально-виховний комплекс» було здійснено завдяки Проекту 

«Посилення соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб у Східній Україні», за яким ЮНІСЕФ  протягом 2016-2018 років надає 

технічну допомогу   закладам у нашому районі з метою створення додаткових 

місць для дітей дошкільного віку. 

4. Капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по пров. 

Осінньому в смт. Магдалинівка. – 386,951 тис. грн 

         5.Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення за рахунок 

коштів місцевого бюджету в с.Шевське на суму 700,0тис.грн. та 

смт.Магдалинівка  (вул. Незалежності – 251,25 тис. грн., вул.Осіння – 

109,253тис.грн., вул.Першотравнева – 105,937 тис.грн., вул.Історична – 173,844 

тис.грн., вул.Фрунзе – 185,156тис.грн.) 

         6.Реконструкція системи електроопалення КЗ «Магдалинівський 

історико-краєзнавчий музей ім. Д.Кулакова» на суму 187,0 тис. грн.. (місцевий 

бюджет). 

          7. «Капітальний ремонт покрівлі Магдалинівського історико-краєзнавчого 



музею ім.Д.Кулакова за адресою: вул..Центральна, смт.Магдалинівка. 

Кошторисна вартість – 345,0 тис. грн. (місцевий бюджет). 

          8. «Реконструкція мереж водопостачання с.Оленівка Магдалинівського 

району Дніпропетровської області» - 3549,524тис.грн. 

 

 

Ведуться роботи на об’єктах: 

1. «Реконструкція частини будівлі клубу під дитячий НВК в с.Топчино 

Магдалинівського району». Кошторисна вартість складає 3717 тис.грн. Об’єкт 

передано до управління капітального будівництва облдержадміністрації.                        

Роботи виконанні  на 60%. На співфінансування даного об’єкту з районного 

бюджету було виділено 1000,0 тис.грн. 

 2. «Капітальний ремонт будівлі та інженерних мереж сільського будинку 

культури с.Марївка, вул. Адміністративна. Кошторисна вартість – 2400,0 

тис.грн. (місцевий бюджет). Роботи виконані на 70%. Залишилося провести 

роботи по зовнішньому фарбуванню стін. 

        3. «Реконструкція опорної школи смт.Магдалинівка, вул..Центральна, 12 

Магдалинівський район Дніпропетровської області» (у т.ч.ПДК) - 

50512,079тис.грн. 

 

Розвиток інфраструктури 

Загальна протяжність доріг  державного, обласного та районного 

значення на території Магдалинівського району складає 476,9 км. 

У 2018 році зроблено поточний ремонт доріг за рахунок коштів місцевих 

бюджетів на суму 7255,0 тис.грн або 80% до плану. 
За рахунок коштів обласного 

бюджету зроблено капітальний ремонт 9 

комунальних  доріг по шести сільських 

радах.  

1.с.Жданівка, вул.Квіткова – 

1721,0тис.грн. 

2.с.Котовка, вул..Кооперативна – 

600,0тис.грн. 

3.с.Чернеччина, вул.Монастирська, 

вул.Гарькавого, вул.Комарова – 

9009,0тис.грн. 

4.смт.Магдалинівка, вул.Лівобережна – 

5799,09тис.грн., вул.Магдалинівська – 

550,0тис.грн. 

 

5.с.Очеретувате, вул.Степова -1305,6тис.грн. 

6.с.Оленівка, вул..Шевченка -400,0тис.грн. 

 

 

 

Демографічна ситуація 

За 12 місяців 2018 року народилось 208 чол., померло – 594 чол. 

Чисельність наявного населення порівняно з початком року зменшилось на 407 



чол. і становить 33215 осіб.   

Показник народжуваності –  6,5 проти 7,6 за 12 місяців 2017 року. 

Показник загальної смертності – 18,5 проти 18,4 за 12 місяців минулого 

року.  

 

Охорона здоров’я 

 

Мережа лікувально – профілактичних закладів налічує 34 установ: 1 – 

РЦПМСД (у складі: 9 амбулаторій ЗПСМ, 22 пункти здоров’я), 1 ЦРЛ, 1 

ВШМД. За січень-грудень  2018 року народилося 208 дітей проти 244 за січень-

грудень 2017 року, померло 594 чол. проти 591 у 2017 році. 

За січень-грудень 2018 року заклади охорони здоров’я  профінансовані на 

суму 14548,2 тис. грн., що становить 96% до запланованого фінансування. На 

медикаменти освоєно 696,5  тис. грн., що становить 96,1%; на харчування – 36,7 

тис.грн., або 93% від запланованих; на виконання регіональних програм 2158,4 

тис. грн., або 92,1% від запланованих; на оплату праці освоєно 11460,5 тис.грн. 

(100%), нарахування на зарплату становлять 2573,6 тис.грн. (100%).  План 

профоглядів на туберкульоз дітей шляхом постановки реакції Манту виконаний 

на 69,0% до річного плану (оглянуто 308 дітей при плані 4481 чол.). За січень-

грудень 2018 року виявлено 18 випадків захворюваності на туберкульоз, з них 

при профоглядах виявлено 9 хворих.                           

Онкопрофоглядами охоплено 6539 жінок, що склало 57,4% до річного 

плану 11390 чол. Забезпечено рівень охоплення дітей основними 

профілактичними щепленнями: проти кору 706 чол., дифтерії – 1062 чол., 

поліомієліту – 728 чол. Оглянуто на СНІД 1180 чол., що становить 74,0% від 

річного плану 1600 чол.      

    

Освіта 

 

Діяльність відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської 

райдержадміністрації і навчальних закладів спрямована на створення умов для 

покращення якості освіти і виховання, всебічного та гармонійного розвитку 

дітей дошкільного віку, школярів; удосконалення мережі навчальних закладів 

відповідно до демографічної ситуації, надання рівного доступу до здобуття 

якісної освіти. 

У 2018 навчальному році в районі функціонувало 23 загальноосвітніх 

навчальних закладів, в яких навчалися 3214 учнів. Порівняно з минулим роком 

кількість учнів збільшилась на 14 осіб. 

В освітній галузі району, завдяки підтримці районної ради, 

райдержадміністрації прийнято виважені рішення  щодо оптимізації мережі 

закладів освіти у сільській місцевості, які реалізуються через діалог із 

громадою та в межах чинного законодавства. 

 Із цією метою:  на сесіях районної та сільських рад прийнято рішення 

про призупинення діяльності Минівської ЗОШ І ступеня та Крамарської ЗОШ І-

ІІ ступенів. Діють п’ять освітніх округів, які працюють в обласному проекті 

«Мережевий освітній округ» та при потребі можуть забезпечувати дітям рівний 

доступ до якісної освіти незалежно від місця їх проживання, ефективного 



використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних 

закладів.  

       У  15 загальноосвітніх навчальних закладах  28  учителями  організовано  

експериментально-наукову  роботу  серед  учнів;  учні  працюють  в  МАН  та  

ШАН. 

        Роботи представників  14  загальноосвітніх  навчальних  закладів  

надруковано  у  фахових  виданнях  різного  рівня. 

        Розробкою  авторських  програм,  підручників  та  спецкурсів  займались  

учителі  9  шкіл. 

        Представники  всіх  23  закладів  використовують  комп'ютерну  підтримку  

у  проведенні  уроків  та  інших  заходів. 

        1 вересня 2018 року відкрито 26 перших класів, у яких  навчається 314 

дітей. 

Зараз неможливо уявити управлінську діяльність без використання 

спеціальних програмних засобів.  У базах міститься інформація про адресу 

закладу, кількість учнів та працівників, приміщення, адреси сайтів та 

електронної пошти. Школи мають можливість формувати звіти ЗНЗ-1, 76-РВК 

та 77-РВК автоматично за допомогою програми. Звісно використання даного 

ресурсу вимагає постійного оновлення баз даних на «Єдиному інформаційно-

освітньому порталі області». Для деяких шкіл це є проблематичним через 

технічні проблеми. 

Для визначення вимог щодо обґрунтування необхідності фінансування у 

сфері освіти, контроль за їх реалізацією розроблено районну цільову соціальну 

програму "Освіта Магдалинівщини на 2018 рік" затверджену рішенням сесії 

районної ради, відповідно до якої підвіз дітей, які проживають на відстані від 

школи більше 3-х кілометрів забезпечується 19 шкільними автобусами (два 

автобуси знаходяться в незадовільному стані та потребують списання),  потреба 

в підвозі забезпечена стовідсотково, але парк шкільних автобусів потребує 

оновлення, першочергово в кількості двох автобусів. У 2018 році за рахунок 

коштів із обласного бюджету отримано 1 автобус. 

Для забезпечення збалансованого гарячого харчування учнів шкіл району 

районним бюджетом виділено кошти з розрахунку 12,5 грн. в день на одну 

дитину. Норми харчування згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» виконуються частково в зв`язку з відсутністю 

фінансування. 

У всіх навчальних закладах з 01.06.2018 по 21.06.2018 працювали 

відпочинкові табори. Кількість дітей, оздоровлених влітку в відпочинкових 

таборах, 1600 учнів шкіл району.    

Харчування було дворазове (сніданок та обід), його вартість  - 23,37 грн 

на одну дитину в день, для цього районною радою виділенні кошти в розмірі 

527087 грн.  

Стан забезпечення навчальних закладів району педагогічними кадрами 

задовільний, у 2018 – 2019 навчальному році чисельність педагогічних 

працівників  478 чол., з них вища кат. – 264 чол., І кат. – 68., ІІ кат. – 31 чол., 

спец. – 64 чол. 



 «Старший вчитель» – 135 чол., «Вчитель – методист» - 74 чол. 

Ведеться цілеспрямована робота щодо омолодження педагогічних та 

управлінських кадрів. 

 Відпрацьована і налагоджена система навчання кадрів різних рівнів та 

категорій.  

Вжито заходів щодо участі у підвищенні кваліфікації педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів.  

 Складено перспективний  план проходження курсової перепідготовки. 

        В районі функціонують 18 закладів дошкільної освіти та 4 НВК. У них 

відкрито 36 груп, де виховується 755 дітей, тобто мережа та контингент за 

останні роки збільшилися.  Педагогічний персонал ДНЗ складає 93 чол., 

обслуговуючий – 117, всього 230 чол.  

 На територіях тих сільських рад (це 8 с/р), де відсутні ДНЗ, при ЗОШ у 

групах короткотривалого перебування здобували освіту 83 дітей старшого 

дошкільного віку (тобто тільки 5-річки).  

Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою по району 

становить 100 %,  показник охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти 

дітей від 1 до 6 років становить 68 %, а від 3 до 6 років – 81 %. 

 

Культура 

Мережа закладів культури налічує 25  клубних установ Міністерства 

культури України: з них – 20 сільських будинків культури,  4 сільських клубів 

та районний будинок культури.  

Обслуговували читачів району   30 бібліотек, з яких 28 філіалів в 

сільській місцевості. Діє комунальний заклад «Магдалинівська централізована 

бібліотечна система» Магдалинівської районної ради». 

В районі також функціонують: 

Комунальний заклад «Магдалинівський районний будинок культури»; 

комунальний заклад «Магдалинівська дитяча музична школа 

Магдалинівської районної ради» з філіалом в с.Котовка, 

комунальний заклад «Магдалинівський народний історико-краєзнавчий 

музей ім..Д.Кулакова», Котовський та Жданівський сільські краєзнавчі музеї. 

Основний творчий потенціал району складають працівники  галузі – це 

фахівці клубної, бібліотечної, музично-педагогічної та музейної справи. У 2018 

році в закладах району працювало всього 124 чоловік, у відділі працюють 2 

чол., із них: начальник відділу – освіта вища, не за профілем, з охорони 

історико-культурної спадщини головний спеціаліст – 1 працівник, вища за 

профілем. В клубних установах працюють 62 ч. , працівники, які забезпечують 

культурно-освітницьку діяльність 48, з вищою освітою:12 чол., з середньо-

спеціальною 27 чол. В бібліотеках району працює 40 чоловік, з них   - 

бібліотечних працівників -38; з вищою   освітою – 11, з середньо-спеціальною – 

23, середньою – 4 , профільної освіти – 21 ( вища -3, спеціальна – 18) чоловік. В 

музичній школі працює 14 чоловік, з них викладачів – 12: з них з вищою 

освітою – 5, з середньо-спеціальною – 7, один вчитель працює за суміщенням. З 

музейної справи –1 директор-  навчається у Гуманітарному університеті 

м.Дніпро; централізована бухгалтерія відділу культури –5 чоловік , профільна 



освіта : 3- вища, 1- базова вища, 1 –навчається у Дніпропетровському 

універстеті. 

В районі на жаль стає питання, пов’язане з переведенням працівників на 

неповну зайнятість  галузі культури, зокрема  89 працівників галузі,  це майже 

72 % мають повні посадові оклади, це на 9 % менше ніж у минулому 2017 році. 

Спеціалістів та працівників галузі, що працюють на неповні посадові оклади 35 

ч.(0,5, 0,3 0,75 0,25 ст.), але їх завантаженість відповідає обсягу робіт. 

Слід зазначити про підвищення освітнього рівня кадрового резерву 

галузі. Цілеспрямована увага приділяється підвищенню кваліфікації клубних та 

бібліотечних працівників. З цією метою проводяться районні семінари – 

тренінги; практикуми – стажування клубних та бібліотечних працівників 

району. 

Реформа децентралізації, яка відбувається в Україні, створила нові 

можливості для розвитку заможних громад. На території Магдалинівського 

району у 2018 році утворена Личківська територіальна громада в яку ввійшли 

Бузівська, Приорільська, Личківська сільські ради, а це 4 сільських клуби та 4 

сільські бібліотеки. Також пройшли вибори Чумаківської територіальної 

громади у яку ввійшла Приютська сільська рада – 1 сільський клуб та 2 

бібліотеки. Сільські будинки культури та бібліотеки перебували на балансі 

сільських рад, з 01 січня 2019 року буде переданий бібліотечний фонд, 

фінансування закладів здійснюватиме територіальна громада. 

У 2018 році заклади культури Магдалинівського району працювали 

згідно комплексної районної «Програми розвитку культури Магдалинівського 

району на 2017-2020 роки» затверджена рішенням сесії районної ради від 20 

грудня 2016 року  № 131-12/VІ, яка спрямована на посилення державної 

підтримки розвитку культури в районі, розв’язання проблем існування існуючої 

базової мережі закладів культури, збереження національно-культурної 

спадщини.    В районі діяла «Районна програма збереження пам'яток борцям з 

нацизмом (1941-1945) на період до 2020 року) від 24.07.2015 року № 525-40/VI,  

у 2017 році фінансування програми не проводилося.  

Відповідно Програми розвитку культури Магдалинівського району на 

2017-2020 роки із запланованих бюджетних асигнувань у 2018 році проведено 

фінансування: Магдалинівська централізована бібліотечна система – 14,1 

тис.грн. (підписка періодичних видань). 

 

Укріплення матеріально-технічної 

бази закладів культури 

 

У 2018 році були розроблені та реалізовані проекти: 

 на проведення капітального ремонту покрівлі  Магдалинівського 

історико-краєзнавчого музею ім.Кулакова – районний бюджет -326,1 тис.грн.  

на реконструкцію системи опалення Магдалинівського історико-

краєзнавчого музею ім.Кулакова на суму 158,4 тис.грн.,  збільшено потужності 

для підключення електроопалення на суму 32,4 тис.грн, - районний бюджет. 

У 2018 році введений в експлуатацію КЗ «Магдалинівський районний 

будинок культури» після проведення капітального ремонту, який проводило 



управління капітального будівництва облдержадміністрації за рахунок коштів 

обласного бюджету обласний бюджет на суму -8,2 млн.грн. 

Також на проведення поточного ремонту прибудинкової території 

районного будинку культури було використано 497,163 тис.грн., на придбання 

звуко-підсилюючої апаратури- 29,7 тис.грн, придбання меблів -281,2 тис.грн, 

світове обладнання на сцену  та підключення -233,6 тис.грн., підключення до 

мережі Інтернет -18,8 тис.грн, 

У районний історико-краєзнавчий музей придбаний принтер на суму- 5,0 

тис.грн. 

Для роботи Магдалинівської дитячої музичної школи був придбаний 

ноутбук – 7,0 тис.грн, меблі – 5,8 тис.грн, проведена обробка дерев’яних 

конструкцій вогневитривалою сумішшю – 4,3 тис.грн. проведений ремонт та 

налагодження музичних інструментів  – 34,9 тис.грн. 

Магдалинівська ЦБС – придбання принтерів – 2 шт.-12,6 тис.грн, 

мультимедійний пристрій, екран та фотоапарат- 10,6 тис.грн. 

По сільський закладам культури теж є результати. У 2018 році на 

капітальний ремонт Мар’ївського будинку культури  здійснено фінансування 

виготовлення проекту та експертизи на суму 85,806 тис.грн, проведений 

капітальний ремонт.1,6 млн.грн.- місцевий бюджет,  

у Котовському сільському будинку культури –здійснена оплата за 

коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи 

опалення Котовського сільського будинку культури», відповідно проекту 

проведені капітальні роботи  на суму 1,148 млн.грн –місцевий бюджет;  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на Капітальний ремонт 

зовнішніх та внутрішніх мереж Приорільського сільського будинку культури на 

суму -146,1 тис.грн. поточний ремонт більярдної та кабінетів – 276,2 тис.грн.- 

місцевий бюджет.  

Приорільськкий будинок культури - на придбання матеріалів – одяг 

сцени, костюми 12,0 тис.грн, звукопідсилююча аппаратура - 52,2 тис.грн, 

придбаний ноутбук 9,8 тис.грн., твердопаливний котел – 35 тис.грн, 

Жданівський сільський будинок культури- 9,1 тис. придбання сценічних 

костюмів, Поливанівський сільський будинок культури –придбання 

звукопідсилюючої апаратури -36 тис.грн. Також для поповнення місць у залі у 

Мар’ївський сільський будинок культури були придбані стільці на суму 46,0 

тис.грн.,звукопідсилююча апаратура та спортивний інвентар -9,59 тис.грн., 

Приютський сільський будинок культури –на придбання тканини на пошив 

костюмів – 14,5 тис.грн., Личківський сільський будинок культури- 

звукопідсилююча апаратура- 17,01 тис.грн., Казначеївський сільський будинок 

культури – українські сценічні костюми -16,3 тис.грн., Котовський сільський 

будинок культури –звукопідсилююча апаратура (колонки, мікшер)- 69,78 

тис.грн, ноутбук та комп’ютер -47,01 тис.грн. Минівський сільский клуб-

мікрофони- 4 тис.грн, ноутбук – 16 тис.грн. – місцевий бюджет. 

Поряд з бюджетними коштами, передбаченими на галузь у 2018 році, 

активно використовувалися   спонсорські,   благодійні   кошти,   а   також   з   

інших   джерел,   не заборонених законодавством.  

 

Діяльність клубних закладів 



 

За підсумками роботи клубних установ за 2018 рік  в районі 

функціонувало 134 клубних формувань, в яких приймали участь 1321 

учасників, дитячих -71, учасників –752, клубними закладами проведено 1402 

культурно-освітніх та розважальних заходів. Аматорські     колективи     та     

гуртки,   любительські     об'єднання   працюють систематично. В  основному  

це  вокально - хорові, хореографічні, оркестрові  та театральні, які постійно 

перебувають у творчому пошуку, знаходячи свою стежину до глядацьких душ 

та сердець. 

Відповідно до наказу управління культури, національностей і релігій 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 31.05.2018 № 69 "Про 

проведення регіонального етапу всеукраїнського огляду-конкурсу роботи 

клубних закладів в сільській місцевості" відділом культури, туризму, 

національностей та релігій райдержадміністрації було проведено районний 

огляд-конкурс серед клубних закладів Магдалинівського району. Переможцем 

рішенням комісії визнаний Мар’ївський сільський будинок культури, керівник 

якого який був нагороджений відзнакою обласної державної адміністрації. 

Протягом 2018 року пройшли атестацію про  підтвердження звання: 

«Народний» аматорський вокальний ансамбль «Калина» -

Чернеччинського сільського будинку культури 

В своїй роботі працівники культури району орієнтуються на тісний 

зв'язок з трудовими колективами, враховуючи творчі потреби людей. 

Підтвердження  цьому є проведення тематичних програм до професійних свят: 

дня вчителя, дня медичного працівника, дня працівників міліції, державної 

служби, соціальної сфери, газового  господарства, сільського господарства, дня 

місцевого самоврядування. В організації та проведенні масових заходів 

працівники культури співпрацюють із колективами шкільних навчальних та 

дошкільних закладів. 

Прийнято розпорядження голови Магдалинівської районної державної 

адміністрації від 27.02.2018 № Р-64/0/305-18 «Про внесення змін до 

розпорядження «Про організацію районного фестивалю-конкурсу «Таланти 

рідно краю» відповідно якого 28 квітня 2018 року в с.Топчино відбувся І 

відбірковий тур районного фестивалю-конкурсу «Таланти ріднокраю», 12 

травня 2018 – ІІ зональний відбірковий – Личківський СБК, де прийняли участь 

аматори художньої самодіяльності не тільки представники клубних закладів і 

окремі виконавці сіл, 23 травня 2018 року- в Почино-Софіївському СБК 

пройшов Гала-концерт районного фестиваль-конкурсу «Таланти ріднокраю» , 

де переможці були нагороджені кубками, грамотами та  нагородами від 

депутата Обласної ради Заворотнього В.П. 

В районі на високому художньому рівні проводяться культурно-

мистецькі заходи, охоплюють різні категорії населення, формують сприятливий 

мікроклімат в районі, популяризують творчість видатних митців, молодих 

виконавців, обдарованих дітей, молоді  та аматорів різного віку.  

У 2018 році учасники художньої самодіяльності Магдалинівського 

району приймали участь в обласних, міжнародних фестивалях, конкурсах, а 

саме: 



15 вересня 2018 року - обласний етно-фестиваль «Петриківський 

дивоцвіт» смт. Петриківка: Котовський СБК - Вокально-інструментальний 

колектив «Ух ти»,. Мар’ївський СБК- Вокальний колектив «Маряночка», 

Магдалинівський РБК - Вокальна студія Шулика Олександра Івановича, 

зразковий хореографічний колектив «Перлина», Театральний колектив 

«Маска», Поливанівський  СБК - Вокальний колектив «Родзинки», 

ШевськийСБК - Театральний колектив «Світанок» 

9 квітня 2018 року - єпархіальний фестиваль «Пасха Красна на 

Приоріллі»- м. Китайгород учасники - Котовський СБК -Вокально-

інструментальний колектив «Ух ти», Мар’ївський СБК,  Магдалинівський РБК -

Приданцева Наталія і Приданцева Руслана, «зразковий» хореографічний 

колектив «Перлина» зайняли 2 місце. 

Національний Сорочинський ярмарок- Магдалинівський РБК- 

«Зразковий» хореографічний колектив «Перлина» зайняли 3 місце 

Фольклорний фестиваль «Таланти 21 століття» м. Харків - Котовський 

СБК -Вокально-інструментальний колектив «Ух ти», Мар’ївський СБК- 

вокальний ансамбль «Мар’яночка» 

03 травня 2018 р. - Обласний дитячий фестиваль-конкурс «Z –ефір» - І 

відбірковий тур: Мар’ївський СБК- Абраменко Анастасія зайняла 1 місце, 

Магдалинівський РБК  -вокалісти, «Зразковий» хореографічний колектив 

«Перлина» зайняли 1 місце, Жданівський СБК - Діана Кошман зайняла 2 місце, 

Котовський СБК - Хореографічний колектив «Джерельце», ЖданівськийСБК - 

Хореографічний колектив «Вишиваночки». Фіналісти також прийняли участь у 

ІІ відбірковому етапі участь, який пройшов 17 травня 2018 року на 

Всеукраїнський День вишиванки за участю Президента України. 

Обласний фестиваль «Дивограй» - Шевський СБК – Тріо «Журавка»  

зайняли 1 місце. 

Обласний фестиваль «Весни ,матері ,вишиванки»-  Чернетчинський СБК 

– «Народний» аматорський вокальний ансамбль «Калина» 

Обласний фестиваль-конкурс «Парад талантов»- ЧернетчинськийСБК -  

«Народний» аматорський вокальний ансамбль  «Калина» зайняли 2 місце 

Обласний фестиваль «Веснограй» - Чернетчинський  СБК-Народний 

аматорський вокальний ансамбль «Калина» зайняли 2 місце 

 Відповідно до наказу відділу культури від 22 червня 2018 року № 15 

«Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних 

закладів у сільській місцевості»  був проведений відбірковий етап конкурсу. 

Згідно рішення комісії на першому етапі огляду визнано переможцем 

Мар’ївський СБК. Документи були направлені на обласний етап конкурсу.  За 

роботу закладу керівника було нагороджено відзнакою Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації. 

 У Магдалинівському районі 21 квітня 2018 року в с.Котовка відбувся 

перший етнофестиваль «Великодні дзвони». Цей фестиваль спрямований на 

відродження і розвиток духовності,народних традицій і обрядів та проведено на 

території Котовської сільської ради. На фестивалі були представлені виставки 

територіальних громад району, також фестивальна концертна програма в якій 

прийняли участь учасники художньої самодіяльності клубних  закладів району. 



Також були залучені майстри декоративно - прикладного мистецтва з усієї 

області, та запрошені Народні артисти України Володимир Ярцев та Лариса 

Москаленко, та кращі колективи Магдалинівського району. Всі бажаючі мали 

змогу скоштувати козацької каші, побачити виставки народних умільців та 

прийняти участь в театральному дійстві від Фольклорного ансамблю «Заграва» 

Також 29 вересня 2018 року у с.Очеретувате пройшов Перший фестиваль 

«Козацькі традиції Магдалинівщини», на якому були представлені виставки 

народних майстрів Магдалинівщини, виставки куренів територіальних громад, 

конкурси кашоварів «Козацька каша», сільських богатирів «Супер козак», 

концертна програма аматорів художньої самодіяльності району. 

Належна робота проводиться по збереженню та розвитку народних 

художніх промислів.  Всі масові заходи не проходять без майстрів ужиткового 

мистецтва. Були проведені виставки  до Дня сіл, Масляної, День незалежності 

України і др. Здавна славиться Магдалинівщина майстрами народної творчості: 

різьбярами, вишивальницями, ковалями, ткалями. Їхні витвори не раз милують 

око істинних знавців мистецтва під час проведення різноманітних районних та 

обласних свят і фестивалів. На даний час у районі взято на облік 100 майстрів 

народної творчості різних ремесел.  

Методистами та творчими працівниками РБК надаються  консультації 

клубним працівникам району по діяльності гуртків художньої самодіяльності, 

підбору репертуару, складанню концертних програм, виготовленню стендів. 

У Магдалинівському районному будинку культури розпочав роботу 

гурток «Барвиста Петриківка», учасниками якого є діти віком від 3 х років до 

18 років.  

Різноманітними за формою і змістом є тематичні заходи Міжнародного 

Дня сім'ї,  Міжнародного  Дня  Матері,  Дня  людей  похилого  віку,  під  час  

яких прищеплюються паростки доброти, поваги до Жінки, Матері, ветеранів.  

Бібліотечна система 

    В минулому році  матеріальне становище бібліотек – філіалів 

покращилось.  

Окрім деяких сільських бібліотек, які потребують капітального ремонту або 

переведення в інші приміщення: Жданівська, Бузівська, Євдокіївська, 

Заплавській, Очеретуватська с/б. Не опалюється 5 бібліотек, частково 

опалюється 9 (під час опалювального сезону бібліотечних працівників 

переводять у інші приміщення, чи надаються обігрівачі), освітлюються всі 

бібліотечні заклади. 

У минулому році за рахунок місцевих бюджетів покращився матеріально-

технічний стан у бібліотеках: 

    Водянській   – власноруч зроблено косметичний ремонт. 

Котовській бібліотеці було відновлено роботу опалення. 

На всю бібліотечну систему є 7 комп’ютерів, з доступом до мережі Інтернет - 5, 

які використовуються як для виробничих потреб так і відвідувачами бібліотеки. 

Шевській сбф, за рахунок місцевого бюджету було придбано 1 комп’ютер та 

копіювально-розмножувальну техніку. 



 

Діяльність дитячої музичної школи 

 

 В районному комунальному закладі культури „ Магдалинівська дитяча 

музична школа” навчаються станом на 01.01.2019 році 105 учнів. Їх навчають 

12 висококваліфікованих викладачів. В школі  діють відділи : фортепіанний – 

навчаються 47 учень, народний (баян, акордион-3, бандура-24, гітара-16)  – 43 

учнів, клас сольного співу – 15 учнів. Прийнято до першого класу 30 чол. У 

2018 році  17 учнів – випускників школи. 

Учні  музичної  школи беруть  участь  в  обласних  та  кущових  музично  

–теоретичних  олімпіадах,  конкурсах  індивідуальних  виконавців,  де  стають 

переможцями.  

У лютому 2018 року вихованці школи взяли участь у VI Міжнародному 

фестивалі конкурсі мистецтва і творчості «Музика кохання» м.Дніпро, Охотнік 

Іванна – лауреат першого ступеню, вокальний ансамбль «Кантилена»- перше 

місце, Таранова Валерія –Третє міце. 

24-25 березня у м.Львові проходов І Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Lviv Golden Stars», на якому лауреатом І ступеню стала учениця 

Магдалинівської дитячої школи Охотник Іванна. 

21 квітня 2018 року вокальний ансамбль «Кантилена» прийняв участь у 

XVII відкритому фестивалі-конкурсі «Веснограй» - 3 місце. 

Крім цього учні школи приймали участь у  обласному дитячо-юнацькому 

фестивалі «Z_ефір»в відбірковому турі, який проходив 03 травня  в 

с.Петриківка здобули 1-перше місце, 2-других місця, 2- третіх місця, переможці 

прийняли участь у ІІ відбірковому турі конкурсу. 

23 травня 2018 року учні школи прийняли участь у районному фестивалі-

конкурсі «Таланти ріднокраю», ансамбль «Кантилена» - зайняли І місце, 

ансамбль бандуристів – друге, тріо гітарістів – третє.  

Діяльність шкіл естетичного виховання району впроваджено позитивну 

практику забезпечення загальної доступності мистецької освіти шляхом  

утримання зростання розміру плати за навчання. 

У 2018 році проведена атестація педагогічних працівників музичної 

школи, за результатами якої 3 викладача мають педагогічне звання та пройшли 

атестацію на  підтвердження звання: 

«зразковий» вокальний ансамбль «Кантилена» - Магдалинівської дитячої 

музичної школи. 

 

Стан памятко-охоронної роботи та туризму 

 

В Магдалинівському районі на державному обліку перебуває 202 

пам'ятки місцевого значення, в т. ч. 36 – пам’яток історії та монументального 

мистецтва; 159 – археології (курганів); 10 – пам’яток архітектури. Крім того, 5 

пам’ятних знаків на честь загиблих учасників антитерористичної операції. 

Магдалинівська райдержадміністрація, як державний орган охорони 

культурної спадщини, забезпечує реалізацію, на території району, державної 

політики у зазначеній сфері відповідно до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини». На місцях ці обов’язки покладено на сільські ради. 



Відділ культури в межах повноважень, делегованих райдержадміністрацією 

(Розпорядження голови райдержадміністрації від 11 лютого 2014 року          № 

Р-38/0/305-14 «Про стан збереження об’єктів культурної спадщини на території 

Магдалинівського району») здійснює заходи з обліку, збереження, захисту від 

руйнування або заподіяння шкоди об’єктам культурної спадщини.  

Пріоритетним напрямком діяльності відділу є запобігання порушення 

законодавства по охороні культурної спадщини та здійснення комплексу 

заходів для захисту пам’яток: своєчасне укладення охоронних договорів; 

перевірка дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини, їх 

територій, зон охорони; моніторинг технічного стану пам’яток; надання 

інформаційної, методичної допомоги з питань охорони культурної спадщини. 

З метою збереження об’єктів археології (курганів) розроблено та 

прийнято Розпорядження голови Магдалинівської райдержадміністрації від 13 

квітня 2017 року № Р-184/0/305-17 «Про охорону пам’яток археології в 

Магдалинівському районі у 2017 році» яким визначено приналежність 

земельних ділянок на території Магдалинівського району, на яких розташовані 

пам’ятки археології, до земель історико-культурного призначення. 

За звітний період укладено та діють охоронні договори на 78 об’єктів, з 

них: 42 охоронні договори на пам’ятки археології (термін дії до 2019 року); 36 

охоронні договори на пам’ятки історії та монументального мистецтва (термін 

дії до 2021 року) 

Всі види пам’яток мають визначену грошову вартість, пам’ятки історії та 

монументального мистецтва перебувають на балансі сільських рад. 

Робота з моніторингу технічного стану пам’яток передбачає візуальне 

обстеження пам’яток на місці їх розташування, перевірку наявності об’єкту, 

реальні технічні параметри, технічний стан на момент перевірки, фото 

фіксацію. Матеріали обстеження необхідні для складення актів технічного 

стану на пам’ятки.  

У 2018 році обстежено 19 пам’яток, в тому числі: 13 пам’яток археології, 

1 пам’ятка історії на території Гупалівської сільської ради; 3 пам’ятки 

археології, 2 пам’ятки історії на території Топчинської сільської ради. Під час 

візуального огляду пам’яток археології, на території Гупалівської сільської 

ради, виявлено насип візуально схожий на курган. Про виявлений об’єкт 

повідомлено Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-

культурних цінностей. 

За результатами обстеження сільським головам надано рекомендаційні 

листи щодо пам’яткоохоронних заходів.  

Загалом, щорічний моніторинг технічного стану пам’яток з’ясовує, що: 

пам’ятки історії утримуються в належному стані, кожен рік, до травневих 

свят проводяться поточні ремонти та упорядкування прилеглих територій цих 

об’єктів, капітального ремонту потребує Меморіальний комплекс в с. Шевське 

Новопетрівської сільської ради. 

пам’ятки археології найбільш вразливі до руйнувань і знищення через те 

що, здебільшого, розташовані на земельних ділянках і знаходиться під ризиком 

постійного руйнування під час сільськогосподарських польових робіт. На 

сьогодні 50% курганів зазнають руйнувань з цієї причини. 



пам’ятки архітектури із 10 пам’яток архітектури - 3 об’єкти зруйновані і 

не підлягають відновленню, 1 зруйнована частково. Зазначені об’єкти 

підлягають вилученню з державного обліку.  

Продовжується робота з обстеження пам’яток архітектури. Згідно 

Програми розвитку культури у Магдалинівському районі на 2017 – 2020 рр.» 

Заплановано проведення робіт з інвентаризації пам’яток архітектури, та 

складення на них облікових карток, що дасть змогу укласти охоронні договори 

на ці об’єкти, а зруйновані пам’ятки вилучити з обліку. У звітному періоді 

відділ культури звертався до сесії Магдалинівської районної ради з проханням 

про виділення додаткових коштів у сумі 60680 тис. грн., на проведення робіт з 

інвентаризації пам’яток архітектури (10 об’єктів), та складення на них 

облікових карток. За відсутності фінансового ресурсу в районному бюджеті 

кошти на інвентаризацію пам’яток археології у 2018 році не виділялися.  

Ведеться робота по збору інформації про загиблих учасників АТО та 

меморіальних знаків встановлених на їх честь на території району (2 

меморіальні дошки та 3 пам’ятні знаки). 

Надання інформаційної, методичної допомоги з питань охорони 

культурної спадщини. 

З метою забезпечення належного збереження та використання об’єктів 

культурної спадщини району, відділ культури постійно проводить 

інформаційно-роз’яснювальну та рекомендаційну роботу щодо збереження 

об’єктів культурної спадщини з органами місцевого самоврядування.  

У звітному періоді, сільським радам, надані роз’яснення щодо діючого 

пам’яткоохоронного законодавства та повноважень органів місцевого 

самоврядування по забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, 

збереження та використання культурного надбання. Рекомендовано: 

заборонити розорювання, та господарську діяльність на курганах; укласти 

охоронні договори; взяти на баланс пам’ятки місцевого значення – кургани; 

організувати роботи по встановленню в натурі (на місцевості) меж земельних 

ділянок історико-культурного призначення під пам’ятками археології – 

курганами; (Листи відділу культури, туризму, національностей та релігій 

Магдалинівської райдержадміністрації від 31 січня 2018 року № 32/02-13). 

Надані роз’яснення щодо обов’язкової процедури погодження ремонтних 

робіт на пам’ятках з обласним органом охорони культурної спадщини.  

Надано методичну допомогу Мар’ївській сільській раді з погодження 

ремонтних робіт на пам’ятці місцевого значення Меморіальний комплекс 

(охоронний № 461); 

 У звітному періоді завершена робота з наповнення українського 

розділу відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія», описано 

202 пам’ятки Магдалинівського району. Робота з додавання фото пам’яток буде 

проводитись і надалі. 

У 2018 році продовжувалася робота у туристичній сфері, зокрема: 

Представники Магдалинівського району приймали участь на туристичних 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках, форумах такі як: 

29.09.2018 року Участь у Тренінгу «Лідество. Мотивація. Ментальне здоров’я» 

Програма Strouger Together – тренер гість із Чикаго Jackec Carlock, організатор 

Молодіжний центр Osvitorium, на базі Музею-садиби О.Бондаренко 



(с.Ковпаківка Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл.) Бондаренко 

О.О.- директор приватного краєзнавчого музею. 

Розроблені туристичні маршрути  в межах сільських рад сільськими 

бібліотекарями. Розроблений та реалізується краєзнавчо-пошуковий проект 

«Туристичні маршрути Магдалинівщини» кожна сільська бібліотека-філіфал 

розробила свій туристичний маршрут по селах Магдалинівського району, за 

яким проводяться екскурсії. Зазначені маршрути включають архітектурні 

пам’ятки: культові споруди, об’єкти гражданської архітектури, пам’ятники. В 

рамках проекту проводяться виїзні творчі лабораторії «Туристичне 

краєзнавство – інноваційний напрямок діяльності сільських бібліотек-філіалів 

Магдалинівщини» на яких опробовуються розроблені туристичні маршрути.  

Реалізується туристичний маршрут «Ковпаківка- перлина Приорілля» ( зелений 

туризм). 23 грудня 2018 року відбулася краєзнавча подорож - етнорейс 

«Магдалинівка – Котовка – Ковпаківка» екскурсійний клуб «Дніпро». Відвідали 

історико-краєзнавчий музей ім.Д.Кулакова, краєзнавчий музей с.Котовка, 

приватний музей-садибу О.Бондаренка. З листопада на базі приватного музею 

садиби О.Бондаренка створиний краєзнавчий гурт «Коло» молодіжного центру 

«Освіторіум» Дніпропетровської обласної ради. 

Проводиться  робота з підготовки створення ландшафтного заказника 

«Прикільчення» місцевого значення біля села Радянське Магдалинівського 

району Дніпропетровської області та по створенню національного природного 

парку «Орільський» на базі Личківської та Бузівської сільських рад.  

Проводиться підтримка розвитку зеленого туризму та участь у низці 

туристично-ярмаркових заходів. 

Розробляються нові туристичні маршрути району, проводиться 

роз’яснювальна робота серед жителів району, щодо перспектив створення 

гостьових будинків, садиб, проводиться моніторинг проведення заходів по 

туризму.  

 

Стан роботи з релігійними громадами  

 

У районі зареєстровано 33 статути релігійних організацій, 2 конфесії та 5 

віросповідних  напрямків. З них: 25 – церкви УПЦ; 3 церкви УПЦ КП; 2 – 

Євангельські християни баптисти (ЄХБ); 1 – Християни віти євангельської 

(ХВЄ); 1 – «Шлях віри» ХВЄ п’ятидесятників; 1 – Християнська церква «Нове 

покоління». Міжконфесійної напруги не існує.  

Національний склад населення Магдалинівського району становить: 

українці — 99 %,  росіяни, поляки, білоруси та ін. –  менше 1%. 

Відділ культури, туризму, національностей та релігій надає необхідну 

практичну та методичну допомогу в організації роботи об`єднань, укріпленні 

дружніх стосунків між ними та спільних інтересів. Питання щодо захисту прав 

представників різних національних меншин залишається на постійному 

контролі райдержадміністрації. 
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