
 
 

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
 

голови П’ятихатської районної державної адміністрації за 2018 рік 
 
Друзі! 
Ми разом з вами прожили непростий 2018 рік.  

Але, завдяки тісній взаємодії районної державної адміністрації з районною радою, місцевими 

громадами, підприємствами і організаціями П’ятихатського району нам вдалося: 

- перевиконати план надходжень до бюджетів усіх рівнів, 

- в повному обсязі забезпечити всі виплати соціально незахищеним верствам населення,  

- надати достатнє фінансування всім бюджетним установам. 

Протягом 2018 року мною було видано 967 розпоряджень голови райдержадміністрації та 

підготовлено 54 доручення. 

За звітній період працівниками райдержадміністрації опрацьовано 6479 документів, з них 1692 – 

контрольні. 

Відбулося 13 засідань колегії. 

 

А зараз ми з вами детальніше зупинимося на основних завданнях, які стояли перед нами у 2018 

році.  

 

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

При райдержадміністрації продовжує працювати громадська рада, до складу якої входять 10 осіб 

– членів громадських та профспілкових об’єднань району. У 2018 році громадською радою 

проведено 4 засідання, на яких обговорювалися важливі питання життєдіяльності району. 

Протягом звітного періоду працівниками райдержадміністрації забезпечено розгляд 470 звернень 

громадян, які надійшли на Урядову телефонну «гарячу лінію». 

До «Контакт-центру «Гаряча лінія голови облдержадміністрації» відповідно надійшло 292 

звернення. 

На «Гарячу лінію голови райдержадміністрації» звернулося 198 громадян. 

На 960 звернень надано відповіді з роз’ясненнями. Позитивно вирішено 239 питань (24% від 

загальної кількості).  

Найбільше громадян району хвилюють наступні теми:  

- допомога соціально-незахищеним верствам населення – 30%; 

- комунальне господарство – 24%; 

- земельні питання – 16 %; 

- охорона здоров’я – 5%; 

- інше – 25%. 

Постійно вдосконалюється робота Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, 

діяльність якого значно знижує ризик корупційних діянь та спрощує для населення проведення 

адміністративних процедур. 

На даний час ЦНАП надає 26 адміністративних послуг, з них 4 – дозвільного характеру. 

До центру надання адміністративних послуг за 2018 рік надійшло 6185 заяв від громадян, в рамках 

яких надано 1500 консультувань. 

Протягом 2018 року на розгляд до відділу державної реєстрації райдержадміністрації надійшли 

5558 заяв. Адміністративний збір у сумі 1 млн 290,8 тис. грн за надання відповідних послуг 

зараховано до районного та міського бюджетів.  

 

ПІТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО 



 

В 2018 році на соціальну підтримку учасникам АТО виділено 784,6 тис. грн, в тому числі з 

районного бюджету 176,4 тис. грн, із них:  

- на матеріальну допомогу учасникам АТО - 10 тис. грн; 

- на щомісячну допомогу 29 сім’ям загиблих військовослужбовців-учасників АТО – 159,5 тис. грн. та 

ін. 

За рахунок місцевих бюджетів учасникам АТО та членам їх сімей надано матеріальну допомогу на 

загальну суму 608,2 тис. грн.  

 

За рахунок коштів обласного бюджету 42 члена сімей загиблих учасників АТО отримують 

щомісячну соціальну матеріальну допомогу, яка виплачується відповідно до рішення 

Дніпропетровської обласної ради. 

15 учасників антитерористичної операції забезпечено санаторно-курортними путівками. 

Протягом 2018 року оздоровлено 16 дітей учасників АТО та 2 дітей наших загиблих земляків в 

дитячих оздоровчих закладах області та поза її межами.  

За рахунок коштів державного бюджету здійснили професійне навчання 6 учасників бойових дій, 

видатки склали 27 тис. грн.  

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

 

Основна увага протягом 2018 року приділялась наповненню бюджетів усіх рівнів та фінансовому 

забезпеченню бюджетних установ. 

По доходах зведений бюджет району виконаний в сумі 409 млн 682 тис. грн., що складає 101% до 

плану. 

Власних доходів отримано на сумму 109 млн 531 тис. грн. В порівнянні з 2017 роком власних 

доходів надійшло на 14,9 % більше. 

Трансфертів з державного та обласного бюджетів отримано в сумі 286 млн 759 тис. грн., в тому 

числі: 

соціальна допомога – 84 млн 297 тис. грн; 

на надання пільг та субсидій населенню – 87 млн 401 тис. грн; 

освітня субвенція – 56 млн 869 тис. грн; 

медична субвенція – 41 млн 154 тис. грн.; 

інше – 17 млн 38 тис. грн. 

Районний бюджет по власних доходах виконано в сумі 69 млн 2 тис. грн, або 105,5 % від плану. 

 

Бюджет району по видатках загального фонду виконано в сумі  398 млн 189 тис. грн, що на 7 млн 

480 тис. грн, або на 1,9% більше 2017 року. 

 

Структура видатків зведеного бюджету району склала: 

- державне управління – 24 млн 466 тис. грн; 

- освіта – 116 млн 315 тис. грн; 

- охорона здоров’я – 50 млн 638 тис. грн.; 

- соціальний захист – 184 млн 558 тис. грн; 

- житлово-комунальне господарство – 2 млн 87 тис. грн; 

- культура і мистецтво – 7 млн 628 тис. грн; 

- фізична культура і спорт – 1 млн 371 тис. грн; 

- економічна діяльність – 4 млн 152 тис. грн; 

- інша діяльність – 1 млн 179 тис. грн. 

 

Видатки районного бюджету по загальному фонду виконано в сумі 366 млн 94 тис. грн, що на 8 



млн 530 тис. грн більше ніж у 2017 році. 

 

Моніторинг виконання місцевих бюджетів району свідчить, що за 2018 рік збільшилися темпи 

зростання надходжень до загального фонду місцевих бюджетів району порівняно з аналогічними 

показниками за 2017 рік на 14 млн 196 тис. грн або 14,9 %. 

З них найбільше коштів перерахували наступні ради: 

П’ятихатська міська – 1 млн 652 тис. грн; 

Саївська сільська рада – 1 млн 158 тис. грн; 

Жовтянська сільська рада – 860 тис. грн; 

Зорянська сільська рада - 344 тис. грн. 

 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ (РroZorro) 

 

За минулий рік по району в системі ProZorro було проведено 40 надпорогових закупівель. Кількість 

учасників, які подали заявки на участь в тендерах, склала 85 осіб. Очікувана вартість закупівель 

становила 37 млн 539 тис. грн. Економія склала 3 млн 64 тис. грн. 

Також, у 2018 році було проведено 345 допорогових закупівель. Кількість учасників, які подали 

заявки на участь в закупівлі, склала 310 осіб. Очікувана вартість закупівель - 6 млн. 983 тис. грн. 

Економія склала близько 500 тис. грн. бюджетних коштів. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Протягом року за участю виконкомів місцевих рад, підприємств, організацій, установ та 

громадськості району упорядковано близько 293 га площ територій, ліквідовано 49 стихійних 

сміттєзвалищ, прибрано від сміття 434 км доріг, відремонтовано 13 тис. 422 кв. м. доріг, що 

складає 134 % від запланованого обсягу робіт (запланований обсяг – 10 тис. кв. м.) 

Проведені необхідні заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017/2018 років об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери району. До опалювального сезону було 

підготовлено 95 об’єктів соціальної сфери (які опалюють 22 котельні та 75 теплогенераторних 

установок), 80 багатоквартирних житлових будинків та заготовлено 378 тон твердого палива. 

 

Розроблено та затверджено в обласній державній адміністрації уточнені прогнозні показники 

соціально-економічного та культурного розвитку району за 2018 рік та основні напрямки на 2019-

2022 роки. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Завдячуючи проведенню системних заходів на території району на об’єктах і підприємствах не 

виникали надзвичайні ситуації техногенного та екологічного характеру.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

Станом на 01 січня 2019 року в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації на обліку перебуває 19 тис. 328 громадян пільгової категорії. 

За 2018 рік для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг профінансовано 

коштів у сумі 77 млн 741 тис. грн. Проведено призначення 6 тис. 438 розрахунків усіх видів 

соціальної допомоги та щомісячної адресної допомоги переміщеним особам. Для покращення 

якості життя вразливих верств населення в районі діє Комплексна програма соціального захисту 

населення, за рахунок якої надано матеріальну допомогу на загальну суму 738,8 тис. грн (у 2017 

році ця сума становила – 574,4 тис. грн).  



За 2018 рік нараховано пільг, субсидій, допомог, різних видів компенсацій та інших виплат на суму 

172 млн 750 тис. грн. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 

250 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 179 дітей виховується в сім’ях 

опікунів та піклувальників.  

У 2018 році 63 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, з них 60 дітей влаштовано у сімейні форми виховання. 

На території району функціонує 13 дитячих будинків сімейного типу (в яких виховується 95 дітей) 

та 14 прийомних сімей (виховується 25 дітей).  

У 2018 році громадянами України усиновлено 4 дитини. 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

У 2018 році послугами служби зайнятості скористалися 1554 громадянина району, а роботу 

знайшли 1015 громадян, при цьому кожен другий був працевлаштований оперативно до надання 

статусу безробітного. 

Особлива увага приділялась соціальному захисту учасників АТО/ООС. У звітному періоді 64 особи 

звернулись за сприянням у працевлаштуванні, 25 з них отримали роботу.  

Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру у 2018 році взяли 716 

чоловік, 287 осіб пройшли професійне навчання.  

Протягом 2018 року 22 роботодавці району отримали державну компенсацію єдиного соціального 

внеску за працевлаштування соціально-незахищених категорій населення.  

9 осіб з числа безробітних поповнили ряди підприємців у малому бізнесі, отримавши одноразову 

виплату допомоги на відкриття власної справи. 

Державна служба зайнятості активно співпрацює з такими місцевими радами району, як: 

· Виноградівська сільська рада; 

· Зорянська сільська рада; 

· Жовтянська сільська рада; 

· Пальмирівська сільська рада; 

· Саксаганська ОТГ; 

· Саївська сільська рада; 

· Мар’янівська сільська рада; 

· Івашинівська сільська рада. 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

За 2018 рік на виплату пенсій спрямовано 285 млн 600 тис. грн., що на 41 млн. 705 тис. грн. більше 

у порівнянні з минулим роком та становить 117, 1%. 

Середній розмір пенсії збільшився до 2017 року на 40,59 грн і становить 2 тис. 174 грн. 

Всі виплати здійснювались вчасно та в повному обсязі. 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

 

Станом на 01 січня 2019 року відділ освіти районної державної адміністрації нараховує 16 

загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 

3 - навчально-виховних комплекси; 

4 – заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів; 

9 - загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів. 

Для розв’язання основної задачі безперервного навчання у районі функціонують 2 позашкільні 

навчальні заклади: 



- П’ятихатський районний центр учнівської молоді; 

- Дитячо-юнацька спортивна школа П’ятихатського району.  

У 2018 році в районі здійснена оптимізація закладів загальної середньої освіти. 

Припинили своє існування Чистопільська, Новотроїцька школи та Троїцький НВК, на базі 

Виноградівського НВК, Пальмирівської та Жовтоолександрівської шкіл створено 

«Жовтоолександрівський заклад загальної середньої освіти». 

Із утворенням Саксаганської об’єднаної територіальної громади з 01 липня 2018 року відділом 

освіти П’ятихатської районної державної адміністрації передані громаді 5 закладів загальної 

середньої освіти та 3 дошкільні навчальні заклади. 

З 01 вересня 2018 року в країні запроваджено Новий Стандарт початкової освіти – Нова Українська 

школа. 

Для першокласників за рахунок державної субвенції придбано нові сучасні парти на суму 398 тис. 

грн, мультимедійне обладнання на суму 739 тис. грн, дидактичні матеріали на суму 599 тис грн.  

З районного бюджету на підтримку закладів освіти виділено 1 млн 475 тис. грн, з них:  

- на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту підсилення стін будівлі 

Долинського НВК – 150 тис. грн., повна вартість якого складає 936 тис. грн; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту перекриття Саївської ЗШ І-ІІІ ст. – 

114 тис. грн; 

- на капітальні ремонти перших класів – 926 тис. грн; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту капітальний ремонт будівлі ЗШ І-

ІІІ ст. №2 (молодший корпус) – 233 тис. грн. 

У ряді закладів встановлені нові вікна та двері на суму 48 тис. грн. Проведено модернізацію 

котелень в Мирнівській школі та П’ятихатській міській № 3.  

З листопада 2018 року почала працювати комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» для 

дітей з особливими потребами.  

Середня заробітна плата у сфері освіти району за минулий рік становить 7 тис. 963 грн, що на 11% 

більше ніж у 2017 році (7 тис. 174). 

Загальна кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах –3103 осіб. 

Гарячим харчуванням було забезпечено 1820 учнів, із них за рахунок бюджету харчувалося 1480 

учнів початкових класів та 340 дітей пільгових категорій На території району влітку 2018 року 

функціонувало 14 таборів відпочинку з денним перебуванням. Тривалість зміни становила 14 днів. 

Діти були охоплені різноманітними формами відпочинку. Цікаво та змістовно провели час 955 

учнів. 

Діти пільгових категорій були оздоровлені в оздоровчому таборі «Орлятко», «Молода гвардія» та 

обласному таборі «Перлина Придніпров’я». 

На оздоровчу кампанію у 2018 році з місцевого бюджету використано 506 тис. 160 грн., з них 161 

тис. 390 грн. на роботу пришкільних таборів, 344 тис. 770 грн. на придбання путівок для 

оздоровлення в таборі «Орлятко». 

Поточні видатки на освітянську галузь (без урахування ОТГ) склали 111 млн 497 тис. грн (2017 – 121 

млн 139 тис. грн), що становить 92% від показника 2017 року.  

Загалом на балансі відділу освіти знаходиться 10 шкільних автобусів, якими здійснювалось 

підвезення 692 учні до 10 закладів загальної середньої освіти.  

Позашкільною освітою охоплена 801 дитина, що становить 25,8 % від загальної кількості дітей 

шкільного віку.  

Учні ДЮСШ взяли участь у 22 обласних офіційних змаганнях з футболу і легкої атлетики та 5-ти 

чемпіонатах України з легкої атлетики. Завойовано 68 призових місць. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР 

 

Зміцнення економіки району, підвищення добробуту населення, самодостатність територіальних 



громад безпосередньо пов’язана зі сталим розвитком сільськогосподарського виробництва. 

Під урожай 2019 року посіяно озимих культур на площі 32,5 тис. га, що становить 100% до 

плану. Зібрано врожаю: озимої пшениці - 55,6 тис. тон, кукурудзи - 47,5 тис. тон, соняшника – 54,3 

тис. тон.  

У галузі тваринництва зберігається позитивна тенденція щодо збільшення показників порівняно до 

аналогічного періоду минулого року. Поголів’я великої рогатої худоби складає 1 тис. 637 голів, в 

тому числі корів – 647 голів. Виробництво молока становить 1 782,5 тонн. 

Поголів’я свиней складає 19 тис. 124 голів, тобто в порівнянні з 2017 роком збільшилось на 1139 

голів. Виробництво м’яса становить 4019,7 тон, що складає 105,5% в порівнянні з минулим роком. 

Середньомісячна заробітна плата становить 7 тис. 658 грн, що на 3 тис. 079 грн більше рівня 

минулого року. 

Виплату орендної плати за використання земельних часток (паїв) проведено на суму 109 млн 200 

тис. грн., що становить 100 відсотків від плану. 

 

ТОРГІВЛЯ ТА ВИРОБНИЦТВО 

 

Важливе значення в розвитку економіки району займає малий та середній бізнес. 

За 2018 рік обсяги реалізованої промислової продукції за розрахунковими даними отримано у 

розмірі 90 млн 233 тис. грн, що на 24, 9 % більше в порівнянні з минулим роком. 

Торгова мережа П’ятихатського району налічує на звітну дату 270 об’єктів торгівлі. 

Кількість діючих об'єктів ресторанного господарства станом на 01 січня 2019 складає 16 одиниць. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств П’ятихатського району за всіма каналами 
реалізації склав 391 млн 921 тис. грн. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

 

Кількісні та якісні показники сфери охорони здоров’я характеризуються наступним чином: 

по комунальному закладу «П′ятихатська районна лікарня» лікарські відвідування склали 

64 010 загальних відвідувань та стоматологічних – 6 263, по комунальному закладу 

«П’ятихатська центральна районна лікарня» - 80 624 загальних відвідувань та 

стоматологічних – 64 564, по комунальному некомерційному підприємству «П′ятихатський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 112 969 відвідувань, з них 17 

515 вдома. 

Стаціонарним лікуванням охоплено по П′ятихатській районній лікарні 1251 особу, по 

П′ятихатській центральній районній лікарні 3 890 осіб. На денному стаціонарі проліковано: 

- по П′ятихатській районній лікарні 454 особи; 

- по П′ятихатській центральній районній лікарні 952 особи; 

- по П′ятихатському районному центру первинної медико-санітарної допомоги - 1970 осіб.  

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я за 2018 рік склали 54 млн 332 тис. грн, а 

саме: 

- по комунальному закладу «П′ятихатська районна лікарня» - 9 млн 783 тис. грн., в тому 

числі видатки на медикаменти – 1 млн 338 тис. грн.; 

- по комунальному закладу «П’ятихатська центральна районна лікарня» - 29 млн 132,5 тис. 

грн., в тому числі видатки на медикаменти – 1 млн 172 тис. грн.; 

- по комунальному некомерційному підприємству «П′ятихатський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» - 15 млн 416,7 тис. грн, в тому числі видатки на 

медикаменти – 364 тис. грн. 

На проведення ремонтних робіт, придбання матеріалів та обладнання до «П’ятихатської 



районної лікарні» направлено 295,2 тис. грн;  

до «П′ятихатської центральної районної лікарні» направлено 347 тис. грн; до 

«П’ятихатського районного центру первинної медико-санітарної допомоги» - 301,1 тис. 

грн. 

Для забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров’я придбано 

основних засобів: 

- по П’ятихатському районному центру первинної медико-санітарної допомоги на суму 

147 тис. 832 грн. 

- по П’ятихатській центральній районній лікарні - на 286,7 тис. грн. 

- по П′ятихатській районній лікарні - на суму 218,1 тис. грн. 

 

КУЛЬТУРА  

 
На утримання закладів культури з районного бюджету направлено 12 млн 446 тис. грн, в тому 

числі на проведення масових заходів - 67 тис. грн., на придбання сучасної та художньої літератури 

- 155,4 тис. грн. 

На проведення ремонтних робіт в закладах культури направлено 136,6 тис. грн. 

Крім того власні доходи закладів культури від надання платних послуг в розмірі 545,8 тис. грн. 

також направлено на вирішення власних потреб. 

За минулий рік в районі проведено 1 тис. 477 культурно-освітніх та розважальних заходів, 

з них для дітей - 408, які відвідало 76011 осіб, з них дітей – 23 тис. 230 чол. Організовано 

430 вистав і концертів, з них для дітей – 143, які відвідало 47 тис. 968 осіб.  

П’ятихатська районна централізована бібліотечна система об’єднує 29 установ, до її 

складу входять: центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, 2 селищних 

та 25 сільських бібліотек – філій. Всі бібліотеки працюють, як інформаційно-культурні 

центри. 

Бібліотеками району протягом кількох років користуються близько 18 тисяч користувачів:  

Обсяг фонду публічних бібліотек району склада 192 тис. 247 примірників.  

Інтернет став невід’ємною складовою частиною інформаційних ресурсів 5 бібліотек. 

Протягом року користувачі відвідали Інтернет-центри 13 тис. 404 рази. 

Кількість предметів основного фонду П’ятихатського районного історико-краєзнавчого 

музею становить 7 тис. 118 одиниць, фонд поповнився за рік на 176 одиниць. 

За минулий рік проведено 544 екскурсії, відкрито 23 виставки в музеї та поза його 

межами. Кількість відвідувачів становила 5000 осіб. 

Здобуття учнями знань та навичок у галузі мистецької освіти проводиться у початковому 

спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «П’ятихатська районна дитяча школа 

мистецтв», де протягом 2018 року навчались 435 учнів. При РДШМ існує 4 філії у сільській 

місцевості з загальною кількістю учнів 60 чоловік. 

Учні постійно беруть участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, (міських) та 

районних конкурсах та фестивалях та неодноразово займали призові місця. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

На основі статистичних спостережень і розрахунків за 2018 рік підприємствами та 

організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 81 млн 261 тис. грн. 

Капітальні вкладення за рахунок бюджетів усіх рівнів склали 18 млн 495,6 тис. грн, з них: 



кошти державного бюджету – 2 млн 58,4 тис. грн, кошти обласного бюджету – 660 тис. грн, 

місцевого бюджету – 15 млн 777,1 тис. грн.  

Видатки здійснювалися за такими напрямами: 

- капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства –1 млн 331,4 тис. грн; 

- водопостачання – 1 млн 206,7 тис. грн; 

- реконструкція вуличної освітлювальної мережі району – 2 млн 360,3 тис. грн;  

- дорожнє будівництво – 3 млн 158,3 тис. грн; 

- освіта – 3 млн 306,1 тис. грн; 

- охорона здоров’я – 410,7 тис. грн; 

- культура і мистецтво – 299,3 тис. грн. 

Протягом минулого року були здійснені видатки з різних джерел на наступні об’єкти: 

- придбання комп’ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів у відповідності до вимог державної програми «Нова українська школа» 

- 408,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт класних кімнат шкіл району у відповідності до вимог державної 

програми «Нова українська школа» – 925,9 тис. грн; 

 

- придбання комп’ютерного обладнання для П’ятихатської міської школи № 3 – 189,0 тис. 

грн; 

- розроблено проект реконструкції П’ятихатської міської школи № 2 (молодший корпус); 

- проведення модернізації газових котелень; 

- капітальний ремонт ДНЗ № 2 «Ластівка» на суму 8 млн 916 тис. грн; 

- створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» для дітей з особливими 

потребами; 

- придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я на суму 410,7 тис. грн. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РАЙОНУ 

 

Охорона здоров’я 

Складним є питання подальшого функціонування П’ятихатського районного центру 

первинної медико-санітарної допомоги. 

Для обслуговування населення району необхідно 25 сімейних лікарів, на цей час працює 

15 сімейних лікарів, укомплектованість складає відповідно 60%. На даний час ситуація із 

залученням до роботи молодих фахівців складна: відсутнє соціальне житло та важелі 

заохочення. 

Також існує проблема недостатньої поінформованості населення щодо важливості 

укладання декларацій з сімейним лікарем. На даний час оформлено 24 034 декларацій, 

що складає 54% від загальної кількості населення.  

Фінансування через Національну службу здоров’я України (НСЗУ) по договору, включаючи 

і «червоний список», складає 16 млн 515 тис. грн, що відповідає 75% від мінімальної 

потреби. 

Рівень фінансового забезпечення на даний час не відповідає наявній мережі лікувально-

профілактичних підрозділів. Необхідно проводити оптимізацію закладів та скорочення 

штатної чисельності персоналу. 

 

Виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень 



 

На даний час критичною є ситуація з забезпеченням жителів міста якісними 

комунальними послугами. 

Водопостачання 

За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 134 звернення громадян стосовно 

відсутності водопостачання в місті. Протягом тривалого часу безперебійна якісна подача 

води відсутня.  

Міська рада надала в 2018 році фінансову підтримку КП ПМР «Житлокомплекс» на суму 3 

млн 699 тис. грн. Також міською радою планується підвищення тарифів на 

водопостачання, про що було повідомлено в газеті «Злагода». 

На даний час у КП ПМР «Житлокомплекс» існує заборгованість перед державним 

промисловим підприємством «Кривбаспромводопостання» за послуги з постачання 

технічної води. Проблеми зі сплатою почалися в 2017 році. За цей період тільки два рази 

(в серпні 2017 року та в листопаді 2018 року) КП ПМР «Житлокомплекс» перераховувало 

кошти на загальну суму 201,3 тис. грн. Середньомісячна плата залежить від об’ємів 

споживання та становить приблизно 37,5 тис. грн. Заборгованість на 11 лютого 2019 року 

становить 524,5 тис. грн.  

Водовідведення 

Через зношеність каналізаційної системи в місті все частіше виникають проблеми з 

водовідведенням. За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 16 звернень громадян з 

цього питання. На жаль, КП ПМР «Житлокомплекс» не усуває аварійні ситуації вчасно і 

якісно.  

Благоустрій  

Неодноразово на колегіях райдержадміністрації розглядалося питання з підготовки та 

проходження осінньо-зимового періоду. Головам виконкомів місцевих рад було 

рекомендовано укладати договори з фермерськими господарства та філією 

«П’ятихатський райавтодор» для ліквідації наслідків негоди. Але, на жаль, рекомендації 

не були прийняті до уваги.  

З цього питання до райдержадміністрації надійшло 24 звернення громадян стосовно 

розчищення доріг від снігу. 

Також, комунальним підприємством П’ятихатської міської ради «Комунальний сервіс» не 

виконуються умови договорів щодо вивезення побутових відходів. З цього питання до 

райдержадміністрації надійшло 12 звернень. 

 

Для аналізу використані офіційні звернення громадян до райдержадміністрації, але 

фактично ситуація з забезпечення якісних умов проживання в місті П’ятихатки значно 

гірша. 

 

Але, незважаючи на всі проблемні ситуації, в 2018 році нам вдалося зробити багато 

важливих справ, забезпечити стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі та 

ефективний соціально-економічний розвиток. Я щиро вдячний голові П’ятихатської 

районної ради Галаган Раїсі Григорівні, народним депутатам України Березі Юрію 

Миколайовичу та Кришину Олегу Юрійовичу, депутату обласної ради Ісаєву Гілалу 

Міргасану огли, головам місцевих рад, депутатам всіх рівнів, керівникам підприємств всіх 

форм власності, керівникам установ та організацій району, нашій громаді, – усім тим, хто 

долучився до виконання програми економічного і соціального розвитку П’ятихатщини. 



 

Сподіваюсь і надалі на співпрацю та взаєморозуміння. 

 

 


