
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ СОФІЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

КИСІЛЬ АЛЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ ЗА 2018 РІК 
Шановні присутні! 

Сьогодні ми зібралися у цій залі, щоб спільно підвести підсумки року, що минув та 

озвучити завдання на 2019 рік.  

Звіт про проведену роботу пропоную розглянути через призму розробленої районною 

державною адміністрацією карти пріоритетів і цілей.  

Основною метою діяльності Софіївської районної державної адміністрації є 

забезпечення:  

- реалізації державної політики на території району, його соціально-економічного та 

культурного розвитку;  

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.  

Протягом 2018 року районна державна адміністрація спільно із місцевими та 

територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 

проводили цілеспрямовану роботу щодо виконання Стратегії розвитку Софіївського 

району на період до 2020 року, а також програми економічного і соціального розвитку у 

2018 році.  

Було визначено, базуючись на Стратегії розвитку району, 3 основні стратегічні цілі, на 

виконання яких районна державна адміністрація сконцентрувала у 2018 році свою 

діяльність.  

Перше –це економічний розвиток території.  

В реальному секторі економіки по основних показниках район стабільно демонструє 

позитивну динаміку.  

Так, обсяг реалізованої промислової продукції за січень –листопад 2018 року склав 

14546,6 тис. грн., що становить 158,5 % до показників 2017 року. 

В сільському господарстві виробництво валової сільськогосподарської продукції склало 

449,4 млн. грн, що становить 125,9% обсягів 2017 року.  

Валовий збір зернових становив 160,2 тис. тонн (у минулому році 134,1 тис. тонн) та 

збільшився на 26,1 тис. тонн. Соняшнику зібрано 50,2 тис. тонн, що більше 2017 року на 

12,1% або на 5,4 тис. тонн. 

Закладено основу під урожай 2019 року – посіяно озимих культур на площі 40,1 тис. га, 

що становить 102,6% до запланованого та 116,6% до минулого року. 

Жителям району забезпечено вчасно і в повному обсязі виплату орендної плати за 

використання земельних та майнових паїв. Укладено 8404 договорів оренди земельних 

часток загальною площею 62,96 тис га.  

Середній розмір земельного паю становить 7,5 га. Нараховано і виплачено  

73,9 млн. грн орендної плати за оренду земельних паїв, що майже на 12,4 млн. грн більше 

проти минулого року.  

Одним із пріоритетів економічного і соціального розвитку є питання залучення 

інвестиційних ресурсів, подальше формування позитивного інвестиційного іміджу району. 

У січні – вересні 2018 року на розвиток економіки району було спрямовано 128,6 млн. 

грн. капітальних інвестицій. Проти відповідного періоду 2017 року обсяг освоєних 

інвестицій збільшився у 2,8 раза. В цілому у 2018 році за рахунок усіх джерел 

фінансування (за оперативними даними) освоєння капітальних інвестицій склало більше 

266,0 млн. грн.  

У 2018 році з метою покращення стану забезпечення населення централізованим 

водопостачанням завершено: 

будівництво водоводу с. Новоолексіївка - с. Вакулове Вакулівської сільської ради, який 

впроваджувався за рахунок коштів обласного бюджету протягом 2017-2018 років. Введено 



в дію 13,2 км підвідних водопровідних мереж; 

реконструкцію розвідних водопровідних мереж с. Жовте. 

Введення об’єктів в дію дає можливість централізовано отримувати питну воду більше 1,5 

тис. жителям 3 сіл Вакулівської ОТГ. 

Забезпечено вуличне освітлення 23 вулиць 14 населених пунктів району. 

На покращення матеріально-технічного стану закладів освіти направлено 52,1 млн.грн., у 

тому числі на: 

капітальний ремонт будівлі Софіївської опорної школи; 

капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївський центр творчості». 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на розвиток 

інфраструктури ОТГ проведено І чергу капітального ремонту Мар’ївського сільського 

клубу Вакулівської ОТГ. 

 

Кам’янська сільська рада за власні кошти здійснила капітальний ремонт Ізлучистого 

сільського клубу та виготовила проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт Олексіївського сільського клубу. В звітному році Кам’янська сільська рада 

виготовила генеральні плани населених пунктів. 

У 2018 році виконані масштабні роботи по капітальному ремонту доріг району. На заходи 

в дорожньому будівництві з обласного бюджету, з коштів субвенцій з державного та 

місцевого бюджетів виділено 75,2 млн. грн. 

Вакулівська ОТГ у звітному році виготовила проектно-кошторисну документацію на 12 

об’єктів розвитку інфраструктури, що будуть реалізуватись у 2019 році. 

Важливу роль в економіці району відіграє мале і середнє підприємництво. В цій сфері 

працює 184 суб’єкти господарювання та зайнято35,9 % від загальної кількості 

працюючих. 

Значна увага в звітному періоді приділялась виконанню завдань щодо надання якісних 

адміністративних послуг.  

Забезпечено роботу відділу з питань організації діяльності Центру надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації. Через ЦНАП здійснюється надання 

адміністративних послуг громадянам і видача документів дозвільного характеру суб’єктам 

господарювання. 

Забезпечено роботу Центру надання адміністративних послуг у Вакулівській ОТГ, який 

надає послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, послуги соціального 

характеру. 

Адміністратори Софіївської ОТГ надають 60 видів послуг. Серед них послуги по 

реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомого майна, реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання, соціальні послуги. 

Доходи зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів з Державного бюджету за 

звітний період виконано в сумі 165,6 млн. грн., що більше запланованих показників на 

0,8%. Додатково до затверджених сільськими радами планових показників за 2018 рік 

мобілізовано 1,3 млн. грн. 

 

 

До районного бюджету надійшло 10,1 млн. грн; що становить 118,3% до запланованих та 

61,6% до обсягів надходжень минулого року 

Завдяки отриманому фінансовому ресурсу ми змогли профінансувати видатки в сумі 

166,1млн. грн, з яких 29,5 % - це кошти, на фінансування соціально-культурної сфери, 

зокрема, освіту профінансовано на 34,2 млн. грн, охорону здоров’я на 12,2 млн. грн., 



культуру – 1,7 млн. грн., фізичну культуру і спорт – 0,8 млн. грн 

З метою економії бюджетних коштів всі структурні підрозділи райдержадміністрації, 

бюджетні установи, які фінансуються з районного бюджету працювали через систему 

Прозоро. В 2018 році проведено 112 електронних торгів, з них 84 - допорогових. Всього 

економія коштів становить 1,81 млн. грн, з яких 5,4%, або 97,9 тис. грн – економія від 

допорогових закупівель.  

 

2. Підвищення стандартів життя населення. 

Перше - це забезпечення його життєдіяльності.  

В цьому напрямку робота була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з 

питань оборонної діяльності, дотримання законності, правопорядку, виконання заходів з 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Хочу зазначити, що завдяки спільним зусиллям влади та військового комісаріату у 2018 

році нам вдалося організувати та провести військовий призов на строкову службу та 

укласти 18 контрактів. Нажаль, ми уже в І кварталі 2019 року недовиконуємо планового 

завдання, а цього допустити ніяк не можна.  

Крім того, велика увага приділялась інвентаризації та приведенню до відповідних вимог 

захисних споруд та укриттів. У 2018 році проведено зняття з обліку 4 неіснуючих споруд 

цивільного захисту. 

Район брав участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з територіальної 

оборони, які допомогли набути навичок з практичного виконання завдань, організації 

взаємодії всіх сил та їх готовності в «особливий період».  

 

Окрім того, інспекторами обласного управління ДСНС проведено контрольну перевірку 

спеціалізованих служб району на предмет готовності району до ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру.  

Правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування 

вживались заходи щодо профілактики та протидії злочинності. В результаті проведеної 

роботи на 17,9 % збільшилась кількість розкритих злочинів.  

З метою здійснення послідовної політики енергозбереження, скорочення споживання 

природного газу нами здійснювались відповідні заходи, а саме:  

введено в дію котельню ТОВ «Теплотрансзбут», яка працює на альтернативних видах 

палива та надає тепло: первинній і вторинній лікарні, ДНЗ «Чайка», ДНЗ «Берізка», 

Софіївській опорній ЗОШ, Софіївському Центру творчості, Територіальному центру 

соціального обслуговування, професійному ліцею, соціальному гуртожитку; 

з метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом 

відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного 

обладнання, Ощадбанком надано 6 кредитів фізичним особам на придбання „негазових” 

котлів, енергоефективного обладнання на суму 124,3 тис. грн. 

Одним із основних пріоритетів в роботі районної державної адміністрації та районної ради 

є забезпечення якісних послуг у сфері охорони здоров’я.  

За рахунок обласного та районного бюджетів у лікарняні заклади надійшло комп’ютерної 

техніки на 293,0 тис. грн. 

Протягом звітного року в рамках реформування галузі охорони здоров’я первинною 

ланкою медицини було забезпечено: 

реорганізацію первинної медичної допомоги з бюджетної установи у комунальне 

некомерційне підприємство, яке уклало договір з Національною службою здоров’я 

України та отримує через неї пряме фінансування за надані послуги з Державного 



бюджету; 

підписання декларацій про вибір лікаря.  

Для забезпечення часткового фінансування ЦПМСД розроблено та затверджено рішенням 

районної ради від 05.10.2018 № 251-27/УІІ «Програму фінансової підтримки КНП 

«Софіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Софіївської 

районної ради Дніпропетровської області на 2018 рік». 

Надавалася медична допомога хворим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним 

особам. Взято на диспансерний облік 180 учасників АТО, 160 пройшли амбулаторне 

лікування, 25 осіб отримали безоплатні санаторно-курортні путівки.14 осіб з числа ВПО 

взято на диспансерний облік. 

Зросли видатки: 

на харчування (на 1 ліжко/день) – на 55,2% до 12,26 грн.; 

на медикаменти – на 25,9% до 8,18грн. 

 

Значна увага у звітному періоді приділялась екологічній безпеці та охороні 

навколишнього середовища.  

Реалізація проекту «Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. 

Кам’янка в смт Софіївка Дніпропетровської області» дасть змогу забезпечити захист 

більше 100 садиб від підтоплення. У 2018 році освоєно 10,8 млн. грн. Завершення 

розчистки русла річки та благоустрій берегів планується на 2019 рік (близько 7,0 млн. грн. 

капіталовкладень).  

Відбуваються процеси формування сучасної інфраструктури споживчого ринку, 

підвищення якості торговельного обслуговування населення. Так, на 6,2 % збільшився 

обсяг роздрібного товарообороту і становить 37,9 млн. грн. (13 позиція в області).  

3. Забезпечення духовного та культурного розвитку жителів району. 

Велика увага в районі приділялась розвитку соціальної сфери.  

У 2018 році було забезпечено стабільний розвиток освіти. В районі функціонує 14 

закладів дошкільної освіти, у яких виховується 820 дітей, що складає 80% дітей віком від 

3 до 6 років.  

Освітні потреби дітей шкільного віку задовольняють 13 закладів загальної середньої 

освіти, в яких навчається 2678 учнів та 1 навчально-виховний заклад обласного 

підпорядкування.  

Цілеспрямована та системна робота учителів району дозволила отримати певні результати 

на обласному рівні.  

Нами забезпечено 100 % підвіз дітей до 13 навчальних закладів.  

Усі учні 1-4 класів та учні пільгових категорій забезпечені безкоштовним харчуванням.  

На ремонти та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти використано 54,8 

млн. грн  

Державну політику у сфері культури реалізують 50 закладів культури.  

Створення об'єднаних територіальних громад дало поштовх для започаткування нових 

конкурсів, фестивалів. Так, Вакулівська ОТГ третій рік поспіль проводить фестиваль 

«Талановита Вакулівщина», шкільний фестиваль «Мелодія серця». Софіївська ОТГ 

проводить відкритий фестиваль дитячо-юнацької творчості «Софіївщина талановита». 

Проведено, започаткований Софіївської селищною радою, децентралізаційний фестиваль-

конкурс «Різдвяна зірка», в якому прийняли участь 16 колективів Дніпропетровщини. 

Для забезпечення комфортних умов проведення дозвілля жителям громад проведено 

капітальні ремонти закладів культури. 

 



Що стосується спортивного життя району, то слід зауважити, що протягом року ряд 

спортивних заходів відбулося на території КЗ «Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІст.» та на базі 

Вакулівської ЗОШ І-ІІІст., а саме: турніри по баскетболу серед юнацьких команд 

загальноосвітніх шкіл району, змагання з волейболу серед юнаків та серед дівчат. В 

листопаді 2018 року у Вакулівській опорній школі пройшли змагання з настільного тенісу 

на Кубок Вакулівської сільської ради, присвячені Дню Свободи і Гідності.  

Переможці районних змагань (учні Вишневої ЗОШ І-ІІІст.) прийняли участь у зональних 

змаганнях з волейболу, де зайняли 5 місце.  

Також проведено футбольний турнір в залік виконання навчально-тренувального процесу 

ДЮСШ, змагання з мас-рестлінгу. Спортивна робота велася з таких видів спорту: 

баскетбол, волейбол, важка атлетика, футбол.  

Загалом за рік на території району проведено 43 спортивних заходів, в яких взяли участь 

936 осіб різного віку. 

В районі збережена належна спортивна база, яка складається з 1 стадіону, 13 спортивних 

залів, 12 футбольних полів, 107 спортивних майданчиків. Проводиться реконструкція 

стадіону «Колос» та приміщень ДЮСШ, в цьому році освоєно 10,7 млн. грн. Кількість 

спортивних майданчиків у звітному році зросла на 3 одиниці(с. Запорізьке, с. Любимівка, 

с. Петрове). 

Важливим пріоритетом діяльності влади є забезпечення соціального захисту громадян. 

Житловими субсидіями користуються 3291 сім’я. Протягом 2018 року виплачено 5,8 млн. 

грн житлових субсидій, державних допомог, пільг та компенсацій пільговим категоріям 

громадян. 

Нарахована та виплачена адресна допомога 18 внутрішньо переміщеним особам в сумі 

306,3 тис. грн.  

Приділяється увага військовослужбовцям, що брали участь в антитерористичній операції: 

за укладеними договорами з санаторно-курортними закладами оздоровлено 19 учасників 

бойових дій АТО; 

двох учасників бойових дій направлено на психологічну реабілітацію; 

два учасника бойових дій за рахунок бюджетних коштів пройшли навчання та отримали 

професію «Водій транспортних засобів категорії В»; 

за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів учасникам АТО надано матеріальну 

допомогу; 

211 учасникам АТО за рахунок бюджетних коштів виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на земельні ділянки, у тому числі у 2018 році – 25 особам. 

Вживались заходи щодо забезпечення оздоровлення пільгових категорій в санаторно-

курортних закладах 

 

Протягом 2018 року оздоровлено:  

8 ветеранів війни та осіб з інвалідністю;  

19 учасників антитерористичної операції;  

2 ліквідатори та постраждалих від Чорнобильської катастрофи І категорії. 

В районі забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних забезпечень.  

На обліку перебуває 6,2 тис. пенсіонерів. Середній розмір пенсії збільшився у порівнянні з 

минулим роком на 427,49 грн. та склав 2065,40 грн. (ріст 26,1%).  

Одним із пріоритетів в роботі органів влади є охорона дитинства, зокрема, організація 

оздоровлення і відпочинку дітей, попередження і подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності. Нами оздоровлено 38 дітей з числа пільгових категорій.  

На первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 



перебуває 94 дитини, з яких 92 дитини забезпечені альтернативними формами сімейного 

виховання.  

 

З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, зниження 

темпів зростання заборгованості із виплати заробітної плати у 2018 році: 

здійснювався постійний контроль за своєчасною і не нижче визначеного державою 

мінімального розміру оплатою праці на підприємствах району; 

проведено 4 засідання робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за результатами яких 

прийняті рішення та пропозиції щодо визначення шляхів вирішення проблемних питань, 

керівники підприємств попереджені про персональну відповідальність за порушення 

законодавства про оплату праці; 

здійснено реєстрацію колдоговорів та змін і доповнень до них. Надаються рекомендації з 

доповнення змісту договорів заходами, що передбачають підвищення рівня заробітної 

плати, її своєчасну виплату, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та умови 

зростання фондів оплати праці. 

 

Середньомісячна заробітна плата у ІІІ кварталі 2018 року дорівнювала 5726 грн, що 

становить 62,9% до середнього рівня заробітної плати по області та на 53,8% більше 

законодавчо визначеного рівня мінімальної заробітної плати. В порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року середньомісячна заробітна плата зросла на 7,1%. На жаль, через 

інфляційні процеси рівень заробітної плати по району не забезпечує реальне зростання 

рівня життя населення.  

На підприємстві-банкруті ДП «Агроцех «Саксаганський» станом на 01 січня 2019 року 

існує заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 311,4 тис. грн. (кошти, котрі 

належить виплатити персоналу підприємства, що знаходиться на стадії банкрутства). 

На зареєстрованому ринку праці протягом року перебувало 1441 особа, що на 201 особу 

більше, ніж у 2017 році. За направленнями служби зайнятості протягом 2018 року 

працевлаштовано 708 осіб. Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали послуги служби 

зайнятості протягом звітного року становить 17 осіб, з них 8 осіб з обмеженими 

функціональними можливостями отримали роботу. 

Послугами з професійної підготовки та перепідготовки незайнятого населення охоплено 

130 безробітних. Для них було організовано стажування безпосередньо на робочому місці 

на підприємствах та організаціях Софіївського району. 

За 2018 рік 146 безробітних прийняло участь в роботах тимчасового характеру. 

 

Основними напрямками, спрямованими на розвиток місцевого самоврядування, 

децентралізації влади та міжбюджетних відносин, є розвиток інфраструктури 

територіальних громад.  

За період з 2015 року в районі створено 3 об’єднані територіальні громади: Вакулівську, 

Девладівську, Софіївську. В результаті бюджетної децентралізації підвищився їх рівень 

самодостатності і соціального розвитку. Бюджети громад виросли за цей період в 5-6 

разів.  

Держава надала громадам фінансову допомогу – субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури. За ці роки отримано 19,7 млн. грн. 

державної допомоги. Об’єднаними територіальними громадами реалізовано 62 

інфраструктурних проекти.  

На сьогодні кожна громада визначає свої пріоритети у розвитку, інвестиційні перспективи 



територій. 

В 14 населених пунктах району проведено роботи з вуличного освітлення. Виконано робіт 

з будівництва, ремонту та модернізації ліній електропередач протяжністю 50,5 км. З 

різних джерел фінансування освоєно 3,5 млн. грн. 

Вирішенню соціально-економічних проблем населених пунктів району сприяло залучення 

інвестицій шляхом участі територіальних громад в грантових програмах.  

Співпраця об'єднаних громад з швейцарсько-українським проектом «Підтримка 

децентралізації в Україні «DESPRO» сприяла покращенню якості послуг, що надаються 

громадам, забезпеченню питним водопостачанням , розробленню стратегічних 

документів.  

Участь у проекті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) дала змогу нашим громадам 

краще керувати своїми ресурсами, підвищити якість комунальних послуг, стимулювати 

місцеву економіку та підвищити залученість громадян до справ громади. 

За участі у Програмі U-LEAD з Європою створено центри надання адміністративних 

послуг та покращено якість надання послуг населенню. 

Поряд із певними досягненнями, в районі залишається ряд проблем, що потребують свого 

вирішення.  

Зупинюсь на основних:  

Перш за все - це незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних доріг. Не 

зважаючи на те, що за останні 4 роки на ремонти та експлуатаційне утримання доріг 

комунальної власності використано понад 87,0 млн. грн, дорожня інфраструктура 

потребує значно більшого фінансування та поліпшення якості ремонтних робіт. 

Друге – залишається високий рівень енергозатратності в закладах соціальної сфери, 

оскільки більшість будівель, інженерних, електричних, теплових систем у закладах 

бюджетної сфери технічно застарілі.  

Третє і дуже важливе стосується недостатнього кадрового забезпечення закладів охорони 

здоров'я первинного рівня, особливо в сільській місцевості. Дана проблема існує у зв’язку 

з тим, що у молодих фахівців відсутня мотивація працювати на селі через відсутність 

належних побутових умов для них.  

Що стосується пріоритетних напрямків роботи у 2019 році, то вони, як і в минулому році, 

будуть спрямовані на покращення рівня життя жителів району, забезпечення їх 

економічних та соціальних гарантій та безпеки життєдіяльності.  

Зокрема: по першому пріоритету: Економічний розвиток територій.  

Нами очікується зростання основних показників економічного розвитку шляхом:  

збільшення обсягу виробництва промислової та сільськогосподарської продукції;  

підтримки розвитку підприємницької діяльності;  

збільшення обсягу роздрібної торгівлі, експорту товарів та інших показників.  

Щодо реалізації конкретних інвестиційних проектів.  

Передбачена реалізація проектів:  

будівництво сонячних електростанцій в смт Софіївка та с. Вакулове; 

забезпечення питним водопостачанням жителів Девладівської ОТГ та Ордо-Василівської 

сільської ради; 

придбання обладнання та створення підприємств з виробництва паливних пелет, 

тротуарної плитки, асфальтобетону. 

 

Для забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища:  

на постійному контролі перебуватиме питання ліквідації стихійних сміттєзвалищ та 



формування системного підходу до роздільного збору твердих побутових відходів по 

Вакулівській та Софіївській ОТГ;  

завершиться реалізації проекту по розчистці русла річки Кам’янка; 

реалізація проекту «Капітальний ремонт об’єкта «Протиповеневі заходи та поліпшення 

гідрологічного стану акумулюючої водойми с.Вакулове Софіївського району 

Дніпропетровської області»; 

реалізація проекту «Капітальний ремонт водоскидної споруди на Кам’янському 

водосховищі на території Кам’янської сільської ради Софіївського району 

Дніпропетровської області». 

По другому пріоритету: 

для створення безпечних умов життя населення передбачено реалізацію проектів із 

створення Центрів безпеки для забезпечення доступності у сфері надання пожежної та 

техногенної безпеки , цивільного захисту громадян на територіях населених пунктів 

Вакулівської, Девладівської та Софіївської ОТГ та проектів із встановлення комплексів 

відеоспостереження за публічними місцями населених пунктів; 

будуть визначені конкретні завдання щодо зберігання резервів індивідуального та 

колективного захисту, матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій;  

буде проводитись постійна профілактично-просвітницька робота серед населення району з 

питань цивільного захисту та протидії диверсійним загрозам;  

планується вжити відповідні скоординовані заходи усіма правоохоронними органами, 

органами державної влади і місцевого самоврядування щодо протидії злочинності в 

районі;  

удосконалено систему військово -патріотичного виховання молоді.  

 

В соціальній сфері, зокрема в галузі освіти, буде вестись конкретна робота по 

формуванню ефективної мережі навчальних закладів, що забезпечать належну якість 

освіти:  

завершення капітального ремонту будівлі Софіївської опорної ЗОШ І-ІІІ ст.;  

устаткування Інклюзивно-ресурсного центру при Вакуліській опорній ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

проведення капітального ремонту з благоустрою на території Вакулівської опорної ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Вакулівської сільської ради та санвузлів цієї школи. 

 

В галузі охорони здоров‘я передбачається: 

завершення будівництва амбулаторії з житлом для лікаря в с. Вакулове; 

проведення капітального ремонту електромережі третього корпусу ЦПМСД; 

В подальших планах об'єднаних територіальних громад, відповідно до президентської 

програми сільської медицини, – розвиток телемедицини. 

 

Будуть впроваджуватися заходи щодо розвитку культурно-туристичної галузі, що 

передбачає реалізацію проектів:  

створення культурно-економічного та туристичного простору на території Софіївської 

ОТГ; 

створення туристично-освітнього об’єкту на базі майбутнього рибного господарства в смт 

Софіївка; 

реконструкцію Жовтянського сільського клубу Вакулівської ОТГ; 

реконструкцію й комплексний благоустрій "Парку мрій" як складової частини освітньо-

культурно-спортивного простору с. Вакулове; 



капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони відпочинку в 

смт Софіївка. 

 

Буде проводитись робота зі збереження і розвитку мережі закладів фізичної культури та її 

матеріально-технічного забезпечення , а саме:  

завершення реконструкції комплексу Софіївської ДЮСШ; 

придбання та облаштування спортивного майданчика в Мар’є-Дмитрівській ОЗОШ І-ІІІ 

ст. 

 

Багато роботи планується виконати для забезпечення комфортного проживання людей 

похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання, 

забезпечення житлом дітей з дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт. 

 

В 2019 році особлива увага буде приділена:  

- соціальному захисту населення, в тому числі учасникам АТО;  

- удосконаленню надання адміністративних послуг;  

- розвитку інфраструктури територіальних громад;  

- всебічне сприяння подальшому об’єднанню територіальних громад.  

Також будуть здійснюватись заходи щодо упровадження технологій електронного 

урядування.  

Шановні колеги! Дорогі земляки!  

Наша держава знаходиться в процесі дуже важливих реформ, ускладнених зовнішнім 

збройним конфліктом та іншими міжнародними чинниками. Софіївський район, як вагома 

складова Дніпропетровщини, відчуває всі позитивні та негативні наслідки цього 

складного, болісного, але безумовно перспективного процесу змін українського 

суспільства.  

Ми тримаємо руку на пульсі громадських настроїв, робимо все можливе у соціальній та 

економічній сферах, відчуваємо зростаючий потенціал місцевого самоврядування.  

Переконана, що разом, конструктивно і зважено, послідовно і прагматично ми здатні 

успішно виконати всі завдання, озвучені в заключній частині мого публічного звіту.  

І хай всемогутній Господь допоможе нам досягти омріяної мети – добробуту всіх 

громадян!  

Слава Україні! 


