
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

 голови Томаківської районної державної адміністрації 

Дніпропетровської області за 2018 рік  
 

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про державну службу», діючи на засадах 

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенство 

права, законності пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних 

та місцевих інтересів, Томаківська районна державна адміністрація в межах 

своїх повноважень забезпечує виконавчу владу на території району. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 

втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України, їх практичної 

реалізації на місцях. 

Районна державна адміністрація працює над реалізацією власних і 

делегованих повноважень на принципах прозорості, підвищення ефективності 

прийнятих управлінських рішень і її діяльність спрямована на всебічне 

задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних і духовних запитів.  

Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів 

місцевого самоврядування, районних організацій та установ протягом 2018 

року спрямовувалася на забезпечення досягнення показників програми 

соціально - економічного і культурного розвитку району  з урахуванням 

пріоритетів, визначених Стратегією розвитку Томаківського району на період 

до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради   від 25 березня   2015  року 

№ 372-32/VІ. 

Серед основних напрямків діяльності є сприяння  впровадженню 

реформи децентралізації влади. В нашому районі вже багато зроблено в цьому 

напрямку та ще процес продовжується і в наступному періоді необхідно його 

завершити. В числі одних із перших районів Дніпропетровської області на 

території нашого району створено дві об’єднані територіальні громади: 

Томаківську та Мирівську. Протягом останніх років значну роботу проведено 

Виводівською, Вищетарасівською, Зеленогайською сільськими радами спільно 

з Мирівською та Томаківською об’єднаними територіальними громадами по 

продовженню процесу приєднання громад. Результатом якої стало проведення 

в кінці 2018 року додаткових виборів депутатів до Мирівської сільської ради 

від територій, що приєднуються: Виводівської та Вищетарасівської сільрад.  

Крім того, вже з 29 листопада 2018 року населені пункти Новокиївської 

сільської ради приєднано до м. Марганець. 

Розраховуємо на призначення у 2019 році таких же додаткових виборів 

депутатів до Томаківської селищної ради від Зеленогайської сільської ради та 

остаточне формування територій об’єднаних громад.  

Це буде доброю передумовою для реалізації головних пріоритетів 

розвитку території завдяки ефективній співпраці усіх гілок влади.  
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Соціально-економічний розвиток району 

Відповідно до пріоритетів розвитку нашої території, визначених у 

Стратегії розвитку Томаківського району на період до 2020 року, робота 

проводилась у трьох основних напрямах: 

– створення умов для  сталого економічного розвитку; 

– розвиток сільських населених пунктів; 

– розвиток людського капіталу. 

Щодо розвитку сільських населених пунктів району, то слід детально 

зупинитись на зазначеному пріоритетному напрямку діяльності. З метою його 

реалізації заплановано будівництво та реконструкція низки  об’єктів 

життєзабезпечення і соціальної сфери.  

Перш за все,  це продовження роботи щодо покращення водопостачання 

населених пунктів. В 2018 році виготовлено робочий проект на будівництво 

водопровідної мережі по вулицях Гагаріна, Дубини та Костюченко в                  

с. Виводове. Крім того, Томаківська селищна рада профінансувала 

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

водопровідної мережі с. Преображенка та запропонувала даний об’єкт 

включити до Програми соцекономрозвитку на 2019 рік. Органами місцевого 

самоврядування вживаються заходи щодо утримання в належному стані вже 

існуючі водопровідні мережі. Так, Мирівською сільською радою реалізовано 

проект «Капітальний ремонт ділянки підвідного водогону для водопостачання 

Мирівської сільської ради Томаківського району». Томаківською селищною 

радою виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 

водопровідної мережі по вулицях Матросова Садова та Тиха в смт Томаківка. 

Якщо є в наявності проектно-кошторисна документація, то є підстави для 

залучення ресурсів на саме будівництво з бюджетів вищих рівнів чи грантових 

коштів. 

В більшості населених пунктів Томаківської об’єднаної громади 

здійснювалися роботи по ремонту вуличного освітлення. Так, ремонтували 

освітлення в селах Кисличувата, Преображенка, Новокатьощине, Гарбузівка, 

Крутеньке, Чумаки, Китайгородка, Зелений Клин. 

Продовжувалися роботи по покращенню інфраструктури села, зокрема, 

залучення коштів на капітальні ремонти місцевих доріг. На ремонт дороги по 

вулиці Вишнева с. Зоря Мирівської об’єднаної територіальної громади 

залучено субвенцію з державного бюджету, яка виділяється територіям, що 

знаходяться в зоні ризику Запорізької АЕС. Крім того, Мирівською сільською 

радою освоєно цільову субвенцію з державного бюджету на формування 

інфраструктури громад на капітальний ремонт дороги по вул. Річкова в с. Зоря. 

Томаківською селищною радою проводились роботи по капітальному ремонту 

доріг по вулицях Томаківки: Козацька та Весняна.  

Значна увага приділяється модернізації об’єктів освіти, культури, 

соціальної сфери. З метою створення умов для надання якісної освіти, освіти, 

яка відповідала б вимогам сьогодення в рамках проведення освітньої реформи 

на базі Томаківської ЗОШ № 1 створено першу і поки що єдину  в районі 
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опорну школу. В попередні роки відбулося значне оновлення матеріально-

технічної бази даного закладу. В 2018 році реконструйовано шкільну котельню, 

що дасть змогу економити енергоресурси. В Кисличуватській філії 

Томаківського НВК в попередньому році розпочато будівництво шкільної 

їдальні, яке планується завершити у 2020 році. Мирівська об’єднана 

територіальна громада ніколи не обходить увагою галузь культури. Так, в 2018 

році виконувалися роботи по капітальному ремонту будинку культури с. Зоря. 

За два роки 2018-2019 планується також  відремонтувати Мирівський будинок 

культури, а в 2020 році провести утеплення його фасадів. 

  

Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів 

економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від 

імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на 

енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою. 

В районі затверджена та діє «Програма підтримки населення в 

енергозбереженні житлового сектору Томаківщини на 2016-2020 роки».  

          В рамках реалізації Державної цільової економічної програми 

енергоефективності  у 2018 році мешканцям району через  АТ Ощадбанк 

надано 6 кредитів на суму 131,70 тис. грн на купівлю матеріалів для утеплення 

будинків, заміну вікон та інше. 

 

Одним з напрямків галузі житлово-комунального господарства є 

благоустрій населених пунктів району.  

За результатами проведення щорічної  Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» та проведення заходів з благоустрою: 

- прибрано близько 130 км. доріг та  565,0 тисяч кв. м. тротуарів; 

- очищено від сміття 48,5 км. берегів водоймищ; 

- висаджено 398 дерев та 200 кущів; 

- ліквідовано 72 несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 

Найважливішим та багатовекторним пріоритетним напрямком є розвиток 

людського капіталу. Це і демографічно-ресурсний розвиток, і зайнятість та 

доходи населення, соціальний захист та якісні освітні і медичні послуги, 

фізичне виховання та організоване дозвілля, а також захист прав та свобод 

громадян і інше. 

 

Податково-бюджетна діяльність 

За січень - грудень 2018 року до зведеного бюджету Томаківського 

району   надійшло 191448,3 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду при 

плані 189682,4 тис. грн виконано в сумі  190841,2 тис. грн або на 100,6%, 

спеціального фонду - в сумі 607,0 тис. грн, або на  191,5% до уточненого плану 

на рік. 

З державного бюджету надійшли базова дотація в сумі 1574,6 тис. грн, 

освітня субвенція – 13196,0 тис. грн, медична субвенція – 6041,9 тис. грн, 
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субвенції на фінансування виплати допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

державної допомоги дітям, пільг та субсидій – 126603,0 тис. грн, субвенція на 

виплату державної соціальної допомоги 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’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 

– 3971,6 тис. грн, субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань – 299,0 тис. грн, субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально – економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 

1095,0 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 

236,3 тис. грн, та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

– 2005,8 тис. грн, субвенція на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 

житлових умов – 784,9 тис. грн, субвенція на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 0,2 тис. грн. 

З обласного бюджету надійшли субвенція на виконання доручень 

виборців депутатами обласної ради у 2018 році у сумі – 439,9 тис. грн, 

субвенція на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій у сумі – 

21,0тис.грн, та інша дотація у сумі – 800,0 тис. грн. 

З бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських бюджетів до 

районного бюджету надано субвенцію на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 

2495,6тис.грн,  субвенцію на утримання об’єктів спільного користування у сумі 

6791,8 тис. грн та іншу субвенцію у сумі 522,5 тис. грн. 

Власні доходи загального фонду бюджету району за січень - грудень 2018 

року виконано в обсязі 23732,1 тис. грн, що становить 109,7% до уточнених 

планових показників місцевих органів влади на рік. В порівнянні з 

надходженнями доходів (без урахування трансфертів) за відповідний період 

попереднього року надходження за 2018 рік збільшилися на 3,6%, або на 815,5 

тис. грн. 
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Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень  мають 

податок на  доходи фізичних осіб – 55,8%, єдиний податок – 24,5% та податок 

на майно – 19,0%. 

      За січень - грудень 2018 року план виконано: 

- по податку на доходи фізичних осіб   на  116,4%; 

- по податку на прибуток підприємств на 161,4%; 

- по акцизному податку на 117,5%; 

- по єдиному податку – 106,9%; 

         - по платі за надання адміністративних послуг на 182,6%. 

Крім того, до бюджету району надійшли надходження, які не планувались 

в сумі 143,1 тис. грн.  

 Доходи загального фонду районного бюджету (без урахування 

трансфертів) за січень - грудень 2018 року, при планових показниках в сумі 

11327,2 тис. грн,  склали  13304,4 тис. грн,  що становить 117,5%. 

          Видаткову частину загального та спеціального фондів бюджету району  

виконано  у обсязі 192 213,2 тис. грн, або на 97,1% уточненого плану на рік. 

      За січень – грудень 2018 року здійснено виплату заробітної плати з 

нарахуваннями усім працівникам бюджетної сфери згідно з чинним 

законодавством. В цілому по району на ці цілі спрямовано 32 556,4 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати станом на                    

1 січня 2019  року  відсутня.  

  Бюджетними установами, що фінансуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, забезпечено розрахунки за спожиті у звітний період енергоносії. 

Видатки на ці цілі  склали  3 220,5  тис. грн. Заборгованість станом на  1 січня 

2019  року  відсутня. 

Агропромисловий комплекс  

Томаківський район – сільськогосподарський, тому агропромисловий 

сектор є основним народногосподарським комплексом та відіграє важливу роль 

в економіці району. Його значення полягає не лише в забезпеченні населення 

харчовими продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення, 

наповнення бюджету та ефективний розвиток району. 

Загальна площа, яку займає  Томаківський  район, складає 119,1 тис. га,                  

з них площа сільськогосподарських угідь – 94,6 тис. га, в т.ч. ріллі –84,5 тис. га.  

За  2018 рік виробництво валової продукції в сільгосппідприємствах 

району склало 324,7 млн грн, що на 12,0 % менше, ніж у  2017 році.  

Господарствами району зібрано 98,5 тис. тонн зернових та зернобобових 

культур при середній урожайності 25,5 ц/га. Кукурудзи на зерно – 16,5 тис. 

тонн при середній урожайності 36,7 ц/га. Крім того, зібрано соняшника 46,7 

тис. тонн при середній урожайності 20,7 ц/га. Зібрано 15,8 тис. тонн ріпаку при 

врожайності 23,0 ц/га.  

Посіяно озимих культур під урожай 2019 року 40,0 тис. га. Озимої 

пшениці – 25,8 тис. га, ячменю – 4,2 тис. га, ріпаку – 9,8 тис. га. 

Станом на 1 січня 2019 року у порівнянні з показниками на 1 січня  2018 

року на сільськогосподарських підприємствах району збільшилося поголів’я   
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великої рогатої худоби - на 2,0  %  і склало -1713 гол.; в т.ч. корів -752 гол; на 

50% збільшилося поголів`я птиці і склало 789,6 тис. гол. Поголів`я свиней 

зменшилося на 10%  і склало - 9193 гол, овець  - на 33 % - 847 гол.  

Господарствами району за  2018 рік  вироблено 1319 тонн м’яса, що на 

11,0 % менше, ніж у 2017 році. Виробництво молока залишилося майже на тому 

ж рівні 4006 тонн.  На 4% більше вироблено яєць  – 158,4 млн. штук. 

 

Освіта 

У зв’язку з впровадженням реформи децентралізації усі загальноосвітні 

навчальні заклади, які розташовані на території населених пунктів, що увійшли 

до складу Томаківської та Мирівської об’єднаних територіальних громад, 

передані відповідно в підпорядкування Томаківської селищної та Мирівської 

сільської рад. 

У  підпорядкуванні райдержадміністрації знаходяться: дошкільні 

навчальні заклади - 1; загальноосвітні навчальні заклади – 5, в т.ч. навчально-

виховні комплекси – 3.  

У 2017-2018 навчальному році в  закладах загальної середньої освіти 

району освіту здобували 568 учнів, з них учнів початкової школи – 221, 

основної – 284, старшої – 63. 

У  навчальному році 73 випускники отримали документи про повну та 

базову загальну середню освіту, з них 30 випускників здобули повну загальну 

середню освіту та 43 випускники здобули базову загальну середню освіту. 

Свідоцтво з відзнакою отримав 1(2%) випускник 9-х класів. 

Одним з напрямків роботи є розвиток та підтримка обдарованих дітей. 

Потрібно відзначити належний фаховий рівень учителів, що дав 

позитивний результат у роботі з обдарованою учнівською молоддю. 

Досягнення дітей – результат  майстерності, творчої праці наставників.  

Серед інтелектуальних змагань найвагоміше місце посідають учнівські 

предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, 

талант кожного школяра. Це не тільки один із головних напрямків роботи з 

обдарованими школярами, а ще й один із чинників, що підтверджує учнівські 

досягнення з базових дисциплін.  

В 2018 році учениця 9 класу Глухівського НВК Кисла Поліна виборола 

третє місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання. 

Велику увагу освітяни і здобувачі освіти приділили проектній діяльності. 

У 2018 році учні Глухівського НВК взяли участь у Міжнародному ІX дитячому 

кінофестивалі, який проходив у м. Харків і стали фіналістами, в номінації 

«Самоврядування» з роботою «Облаштування спортивно-ігрового 

майданчика». 

Учні Добронадіївського НВК Криворучко Вікторія та Галайда Мирослава 

брали участь у роботі Молодіжної Академії з проектом «Досліджуємо і 

зберігаємо разом» на базі Національного університету «Львівська політехніка» 
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у м. Львів. Робота учасниць «Відродження джерел духовності» опублікована на 

сайті кафедри УМСК «Національна політехніка». 

Протягом 2018 року відділом освіти райдержадміністрації  проводилась 

планомірна робота для поліпшення матеріально-технічної бази  закладів освіти 

району. 

   У п’яти закладах загальної середньої освіти району проведено поточні 

ремонти класних кімнат та інших приміщень на суму 293,9 тис. грн. за рахунок 

коштів органів місцевого самоврядування, благодійних та спонсорських коштів. 

Найбільше коштів витрачено в у Вищетарасівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (150 тис. 

грн.) та Зеленогайському НВК (82 тис. грн). 

Серед заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року і 

опалювального періоду проведено: 

- повірку і технічне обстеження манометрів і сигналізаторів газу - 26,7 тис. 

грн; 

- обстеження димових і вентиляційних каналів  на суму 15,5 тис. грн; 

- по здійсненню заходів протипожежної безпеки в навчальних закладах 

району було придбано  24 вогнегасники на суму 12,0 тис. грн та 

перезаряджено 89 вогнегасників на суму 6,2 тис. грн; 

- технічне обстеження автоматики котелень – 48.0 тис. грн; 

- перевірку заземлення у закладах освіти на суму 5,4 тис. грн; 

- ремонт та заміну електрообладнання – 2.9 тис. грн; 

- атестація операторів газових котелень закладів освіти; 

- дослідження питної води – 0,6 тис. грн; 

- санітарна обробка басейнів – 0,4 тис. грн; 

- придбання вагів на харчоблоки – 6,8 тис. грн; 

- затвердження паспортів на шкільні автобуси у патрульній поліції – 2,1тис. 

грн; 

- придбання унітазів у внутрішні туалети Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 26, 8 тис. грн. 

Загальна сума проведених заходів складає 153,4 тис. грн. 

     Завезено 40 тонн вугілля    (на суму 180 тис. грн.) в Глухівський НВК. 

На 2018 рік з державного бюджету виділено коштів освітньої субвенції 

Нова українська школа в сумі 227,84 тис. грн та співфінансування з місцевого 

бюджету в сумі 40,921 тис. грн  та залишки освітньої субвеціїї на початок року 

в сумі 809,66551 тис. грн на придбання сучасних меблів, дидактичного 

матеріалу та комп’ютерного та мультимедійного обладнання для початкових 

класів. 

Протягом 2018 року закуплено одномісних парт (62 шт.) на суму 168,952 

тис. грн, дидактичного матеріалу на суму 99,889 тис. грн, комп’ютерного та 

мультимедійного обладнання на суму 756,7 тис. грн. 

  В зв’язку з переведенням опалення у Виводівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

газового на альтернативне (твердопаливне) закуплено 12 т. пелетів на суму 36,7 

тис. грн. 
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Охорона здоров’я  

 

Медичну допомогу мешканцям району надають: комунальний заклад 

„Томаківська центральна районна лікарня” Дніпропетровської обласної                  

ради та комунальне некомерційне підприємство „Томаківський центр 

первинної медико - санітарної допомоги” Томаківської селищної ради.  

Комунальний заклад “Томаківська центральна районна лікарня 

“Дніпропетровської обласної ради” є установою охорони здоров’я, що 

забезпечує вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу дорослому та 

дитячому населенню. 

Томаківська ЦРЛ – це лікувально-діагностичний комплекс, де надається 

допомога за 30 спеціальностями. Лікарня оснащена сучасним діагностичним та 

лікувальним обладнанням, в ній працюють кваліфіковані медичні працівники. 

Забезпеченість кадрами центральної районної лікарні характеризується 

наступними показниками. Всього штатних посад лікарів – 61,25,   

забезпеченість на 10 тис. населення –  24,2. Фізичних осіб лікарів – 36, 

забезпеченість на 10 тис. населення – 13,9. Укомплектованість штатних посад – 

59 %. Атестація лікарів: всього атестовано – 21 лікар – 84 %, в тому числі 

мають вищу категорію – 10 – 48 %, першу категорію – 9 – 48 %, другу – 1- 4 %. 

 Всього шатних посад молодших медичних спеціалістів – 115,5, 

забезпеченість на 10 тис. населення – 46,4. Фізичних осіб молодших медичних 

спеціалістів – 105, забезпеченість на 10 тис. населення – 42,0. 

Укомплектованість штатних посад молодшими спеціалістами – 91,3 %. 

Атестація молодших спеціалістів: всього атестовано – 85 осіб – 84 %. 

Підвищили кваліфікацію в закладах післядипломної освіти лікарів – 13, 

молодших спеціалістів –  25. 

На утримання Томаківської ЦРЛ на 2018 рік заплановано 25 781 тис. грн, 

профінансовано 24 887 тис. грн (96,5 %). Видатки на заробітну плату склали  19 

636,8 тис. грн. (100 % від запланованих). Видатки на медикаменти склали 439,1 

тис. грн (100 % від запланованих).  Вартість 1 ліжко/дня по медикаментам 

склала 7,48 грн, для інвалідів війни – 64,97 грн, в реанімаційному відділенні 

87,28 грн. 

Видатки на харчування склали 357,1тис.грн (100 % від запланованих). 

Вартість 1 ліжко/дня по харчуванню склала 8,52 грн,  для інвалідів війни – 

54,93 грн. 

Виконано робіт по пільговому зубному протезуванню на суму 14,5 тис. 

грн. На оплату енергоносіїв  профінансовано 2 761,9 тис. грн (96,4 % від 

запланованих видатків). Кредиторської заборгованість станом на 01.01.2019 

року не існує. 

Особлива увага приділяється зміцненню матеріально–технічної бази ЦРЛ.  

Протягом 2018 року з різних джерел фінансування придбана діагностична 

апаратура, медичний інструментарій. 

 В 2019 році  планується продовження робіт з капітального ремонту 

лікарні   в рамках  «Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
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України» Європейського Інвестиційного Банку.  Виготовлена  проектно–

кошторисна документація на реконструкцію котельні Томаківської ЦРЛ, 

отриманий позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза», при наявності 

фінансування роботи плануються провести в 2019 році. 

 За 2018 рік  до лікарів консультативної поліклініки звернулось 78336 

осіб, з них сільських жителів - 41658 – 53 %. 

З приводу захворювань прийнято 35084 осіб – 45% : дорослих ,  дітей та 

підлітків 8263-10.5%. З приводу профілактичних оглядів – 34931осіб - 44.6 %. 

Профілактичні медичні огляди: всього підлягало за рік профоглядам 2662 

осіб,оглянуто 2662 – 100 %, в тому числі працівників з шкідливими умовами 

праці – 719 осіб, декретованих  контингентів – 1696 осіб. 

Робота діагностичної служби: протягом року проведено 5444 

електрокардіографій, 5463  ультразвукових досліджень, 539 фіброгастроскопій, 

68 цистоскопій. Амбулаторні операції: за 2018 рік в консультативній 

поліклініці проведено 637 амбулаторних  операцій. 

Ліжковий фонд району складає 113 ліжок. Показник забезпечення 

ліжками – 46,1 на 10 тис. населення (міжрайонний показник – 38,2 на 10 тис. 

населення). Існуюча потужність ліжкового фонду та структура відділень по 

профілям ліжок дозволяє надавати медичну допомогу належної якості хворим, 

в тому числі тим, які перебувають в тяжкому стані або потребують екстреного 

оперативного втручання. 

Показник забезпеченості населення стаціонарною допомогою  складає 

18,1 (по районах – 13,2). 

В стаціонарах району протягом року проліковано 4 386 хворих, що на 64 

хворих або 1,4% менше проти минулого року. Проведено ліжко-днів – 37 433 

37 660, що на 227 ліжко-днів або 0,6% менше проти минулого року. План 

ліжко-днів виконаний  на 98,6%  

Показник роботи ліжка зменшився у порівнянні з минулим роком, 

становить 331,3  та перевищує показник по районах області – 306,6. 

Показник середньої тривалості перебування хворого в стаціонарі  склав 

8,4 дні, що практично на рівні минулого року.  

Показник обігу ліжка зменшився, склав 39,4  проти  39,9 у 2017 році (по 

районах – 34,1). 

В стаціонарах лікарні померло 75   хворих, що на 7 хворого або на 10,2% 

більше (2017р. – 68 чол.). Летальність склала 1,69%  (2017р. – 1,51%; по 

районах – 1,66%).  

В структурі летальності переважають хвороби системи кровообігу (23 

вип.) – 30,7% (2017р. – 42,6%), церебро-васкулярної патології (19 вип.) – 25,3% 

(2017р. – 23,5%), онкопатології (8 вип.) – 10,7% (2017р. –  19,1%), 

гастроентерологічної (7 вип.) – 9,3% (2017р. –  10,3%), хвороби органів дихання 

(7 вип.) – 9,3%. 

Протягом  2018 року проведено 817 операцій (на 83 операцію менше, ніж 

у 2017 році - 900), у тому числі дітям – 149 (18,2%). Частка операцій сільським 

жителям склала 64,5%. 
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Показник хірургічної активності зменшився – 17,8% (2017 – 19,28). 

В реанімаційному відділенні активно впроваджується тромболізисна 

терапія при гострому інфаркті міокарду, на протязі року проведено 6 сеанси 

тромболізису, летальних випадків після проведення тромболізису – 1.  

Проводиться певна робота по впровадженню досягнень медичної науки в 

практичну діяльність лікувальних закладів. Протягом року у відділеннях ЦРЛ 

впроваджено 10 методик по лікуванню та обстеженню хворих. 

В продовження процесів децентралізації у 2018 році здійснено заходи 

щодо передачі комунального закладу „Томаківський центр первинної медико - 

санітарної допомоги” Томаківської районної ради Дніпропетровської області 

Томаківській об’єднаній територіальній громаді і створення комунального 

некомерційного підприємства „Томаківський центр первинної медико - 

санітарної допомоги” Томаківської селищної ради. Томаківською районною 

радою рішенням від 23.02.2018 № 198-14/VІІ „Про передачу комунального 

закладу „Томаківський центр первинної медико - санітарної допомоги”                      

зі спільної власності територіальних громад району до комунальної власності 

Томаківської об’єднаної територіальної громади” передано, а рішенням 

Томаківської селищної ради від 20.06.2018 № 1218-37/VІІ „Про зарахування до 

комунальної власності Томаківської селищної об’єднаної територіальної 

громади комунального закладу „Томаківський центр первинної медико - 

санітарної допомоги” Томаківської районної ради Дніпропетровської області” 

прийнято вищезазначений заклад. 

Протягом 2018 року проводилась робота щодо забезпеченості та 

відповідності закладу вимогам матеріально-технічного  оснащення.  Так, за 

2018 рік закуплено медичного обладнання на загальну суму 336 тис.136 грн. 

Починаючи з  квітня, заклад активно розпочав роботу щодо підписання 

декларацій населення з лікарями первинної ланки.  Станом на 01.01.2019 року   

в Томаківському районі підписано 18 627декларацій, що становить 75,5 %. 

Для кожного лікаря закуплені ноутбуки в  кількості 12 штук на загальну 

суму 166 тис. 236 грн. Лікарі пройшли навчання щодо реєстрації декларацій.  

           У грудні заклад пройшов державну акредитацію та з 17.01.2019 отримав 

акредитаційний сертифікат на першу категорію.  

Протягом року в районі успішно  впроваджувалась  урядова програма 

«Доступні ліки». 

На відшкодування лікарських засобів виділена державна субвенція в сумі 

658 тис. 330 грн. Пацієнтам з гіпертонічною хворобою виписано 18275 

рецептів, з цукровим діабетом – 3252  рецептів,  хворим на  бронхіальну астму 

– 580. Всього залучено до урядової програми «Доступні ліки» – 3490  хворих. 

Виписано 22107 (2017 рік - 17695) рецептів. 

   У 2018 році Томаківським ЦПМСД кількість відвідувань до лікарів в 

амбулаторних умовах становить 75257, вдома  9791. 

Основним напрямком діяльності Центру ПМСД – проведення  

профілактичних заходів,своєчасне виявлення та діагностика захворювань. 
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Виявлення туберкульозу здійснюється шляхом проведення 

флюрографічного обстеження дорослих та підлітків, дітей шляхом проведення 

туберкулінодіагностики. 

   Підлягало обстеженню дорослих та підлітків у 2018 році 12613, 

обстежено 12199  дітей, виконання річного плану –  96,7 %. План проведення  

туберкулінодіагностики на рік 3704, обстежено 3333 дітей, виконання плану   

90 %, що становить 881.9 на 1000 дітей. За рахунок місцевого бюджету 

придбано туберкулін на суму 96 тис.700 грн. 

          Протягом 2018 року виявлено 9 випадків активного туберкульозу, 

показник захворюваності становить 36.7 на 100 тис. населення, у порівнянні з 

2017 роком збільшилась на 23% (7 випадків,показник 28.7) 

    Серед виявлених осіб на туберкульоз 1 дитина, показник 25.2 ( у 2017 

році 3 дітей, показник 75.6). 

     В порівнянні з аналогічним періодом у 2018 році  збільшились  показники 

захворюваності на онкологічні хвороби, показник на 100 тис. населення 217 .7   

( 2017- 153.0 ) у  2018 році  виявлено вперше злоякісних   захворювань у 55 

чоловік.  

         Серед них,  17  випадків візуальних форм ,показник на 100 тис. населення 

– 67.3 (2017 -28.6 ), що свідчить про задовільну роботу по виявленню 

злоякісних новоутворень у населення. 

     Активна робота  проведена  щодо виявлення ВІЛ-інфекції серед 

населення. 

Медичними працівниками Центру ПМСД активно обстежено 745  осіб, 

виявлено 2  випадки  ВІЛ-інфекції. Показник на 100 тис. населення становить 

7,9 . 

Для профілактики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених від ВІЛ- інфікованих 

матерів, за рахунок місцевого бюджету закуплено молочні суміші на суму         

9 тис. грн. 

          У 2018 році видатки  на пільгове лікування становили 238 тис.698 грн, у 

тому числі на проведення  гемодіалізу хронічним хворим з нирковою 

недостатністю 145 тис. 610 грн, спеціальне харчування хворому на 

фенілкетонурія 119 тис. грн, дитини хворої на вроджений бульозний 

епідермоліз 17 тис. грн. 

Для придбання виробів медичного призначення видатки за 2018 рік на 

підгузки становили  23тис.694 грн, калоприймачі 16 тис.118 грн. 

 

Культура 

Основними напрямками роботи Томаківської райдержадміністрації у галузі 

культури впродовж 2018 року були: 

- виконання основних показників соціально-економічного розвитку району 

у галузі культури; 

- збереження та сприяння розвитку існуючої мережі закладів культури в 

умовах децентралізації району; 

- забезпечення змістовного дозвілля різних верств населення; 
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- проведення заходів щодо відзначення державних, календарних, 

народознавчих свят; 

- сприяння розвитку народно-ужиткового мистецтва; 

- моніторинг стану міжнаціональних відносин та роботи релігійних громад 

на території району. 

  На території Томаківського району діє 33 заклади культури, які внесено до 

базової мережі закладів культури району, та 2 шкільні музеї, які працюють на 

громадських засадах. 

  У результаті децентралізації на території району утворено 2 об’єднані 

територіальні громади, до яких увійшло 24 заклади культури.  

  У виконкомі Томаківської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади утворено орган управління закладами культури - відділ культури, 

національностей, релігій та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету Томаківської селищної ради, до сфери управління якого відійшло 20 

закладів культури. У звітному 2018 році мережа бібліотек в Томаківській ЦБС 

змінилась.   Рішенням Томаківської селищної ради №1132-35/VII від 26.04.2018 

року «Про закриття Сергіївської сільської бібліотеки-філії КЗ «Томаківська 

централізована  бібліотечна  система», за  погодженням  Міністерства  культури 

України (лист від 08 червня 2018 року) припинена  діяльність Сергіївської 

сільської бібліотеки-філії. 

 До сфери управління Мирівської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади належать 4 заклади культури: 2 сільські будинки культури і 2 сільські 

публічні бібліотеки. Виконком Мирівської сільської ради поки що не утворив 

свій орган управління закладами культури і їх діяльність продовжує 

координувати відділ культури, туризму, національностей та релігій 

райдержадміністрації. 

 На балансі 4 сільських рад, які не увійшли до складу об’єднаних 

територіальних громад, перебували 6 клубних закладів і 4 сільські публічні 

бібліотеки,  управління яких також  проводив відділ культури, туризму, 

національностей та релігій райдержадміністрації. 

    Фактичні видатки на галузь «Культура» з бюджетів всіх рівнів у  2018 

році склали 12082.6 тис. грн (у 2017 році -  9377.9 тис.  грн.). При плані 

фінансування у сумі 13189.4 тис.  грн  фактично було профінансовано 91,6 %. У 

тому числі, капітальні видатки -   2255.6 тис. грн  (у 2017 році -  1343.3 тис. 

грн), із них: проведення капітальних ремонтів – 1639.9 тис. грн, придбання 

основних засобів – 440.3тис. грн. Видатки на заробітну працю працівникам 

культури склали 9069.1 тис. грн. 

    Протягом звітного періоду були проведені капітальні ремонти 

Мирівського і Зорянського сільських будинків культури; виготовлено 

документацію на земельні ділянки під клубними закладами Томаківської 

селищної ради; проведено  поточні ремонти частини приміщень Томаківської 

центральної бібліотеки, частини приміщень і електропроводки Томаківського 

центрального будинку культури, заміна дверей і ремонт електропроводки 

Володимирівського сільського будинку культури, електропроводки і ганку 
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Михайлівського сільського будинку культури, електропроводки 

Преображенського сільського будинку культури, освітлення у Чумаківському 

сільському будинку культури на загальну суму близько 1888.1 тис. грн, у тому 

числі субвенція із державного бюджету – 1619,7 тис. грн.  

    Було придбано основних засобів для закладів культури і проведено робіт 

на суму близько 440.3 тис. грн, а саме: проведено нові мережі Інтернет для 

Томаківської ЦБ і Томаківського ЦБК, збільшено електричну потужність на 

лічильнику Томаківській ЦБ, здійснено підписку періодичної літератури; 

придбано ноутбук, мультимедійне обладнання і сценічні костюми для клубних 

закладів Вищетарасівської сільської ради, комплект звукової апаратури і 

ноутбук для Мирівського СБК, книги для Вищетарасівської і Виводівської 

бібліотек.  

 Значно покращили матеріальну базу заклади культури Томаківської 

сільської ради. Для усіх клубних закладів придбано ноутбуки. Для Томаківської 

центральної бібліотеки придбано офісні стільці, формуляри, подаровано столи, 

дитячі меблі, 3 ноутбуки із програмним забезпеченням, принтер, БФП, книги. 

Для Томаківського ЦБК придбано проектор, електролічильники, меблі, 2 рації, 

банер, подаровано ноутбук, офісні стільці, сценічні костюми. Для 

Володимирівського СБК придбано пасивну акустичну систему. 

 Для Томаківської ДМШ придбано музичні інструменти (цифрове піаніно, 

баян, акордеон, синтезатор, класична гітара),  шкільну дошку, мольберти, 

офісні стільці, дві радіосистеми. 

    У клубних закладах району на даний час налічується 116 клубних 

формувань (в сільській місцевості – 100), з них: 35 – для дітей (в сільській 

місцевості – 31). У порівнянні з минулим роком кількість клубних формувань 

збільшилася на 3 одиниці. Серед клубних формувань 69 колективів та гуртків 

художньої самодіяльності, які налічують 746 учасників (в сільській місцевості – 

62 колективи, учасників – 659), з них: для дітей – 27 та 374 учасників (в сіль-

ській місцевості – 26 та 339 учасника). Дані показники свідчать, що у 

порівнянні з минулим роком кількість гуртків та учасників збільшилася 

відповідно на 3 колективи і 18 осіб. 

      В клубних установах району діє 47 клуби за інтересами (38 – у сільській 

місцевості), членами яких є 678 осіб (565 – у сільській місцевості); з них: 8 – 

дитячих, які налічують 112 учасників (в сільській місцевості діє 5 дитячих 

клуби, в них учасників – 70). У порівнянні з минулим роком клубних об’єднань 

стало більше на 3 одиниці. 

     Протягом звітного періоду в закладах культури відбулося 1767 ку-

льтурно-масових заходів (у 2017 році – 1499), з них  – 1655 у сільській 

місцевості (у 2017 році -1420). У порівнянні з минулим роком загальна 

кількість заходів збільшилася на 268 одиниць. Протягом року на заходах, 

організованих працівниками клубних установ, побувало 120291 відвідувач. 

            Протягом року в клубних установах району відзначалися  знаменні дати, 

проводилися тематичні масові заходи, театралізовані свята, вистави та 

концерти художньої самодіяльності, а також професійних колективів, 
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спортивно-масові заходи, виставки, культурно-освітні заходи, бесіди, 

танцювальні вечори для молоді та інші. 

Протягом звітного періоду аматори клубних закладів культури  брали 

участь у заходах обласного рівня:  у дитячо-юнацьких фестивалях „Веснограй 

2018” та „Дивограй 2018” в м. Дніпро, обласному дитячо-юнацькому фестивалі 

„Z_ефір”,  фестивалі талантів м. Дніпро,  обласному фестивалі „Петриківський 

дивоцвіт”, де вибороли призові місця.  

 

Фізична культура та спорт 

 В рамках реалізації Цільової  комплексної  Програми  розвитку фізичної  

культури  та  спорту  в  Томаківському  районі забезпечено функціонування 

мережі  спортивних  об’єктів,  яка  включає  в себе 42 спортивних  майданчиків, 

1стадіон, 20 спортивних залів, 3 майданчика з тренажерним обладнанням. 

 В  районі  працює  2 ДЮСШ  та МО ГО «ВФСТ «Колос». 

    Сільські спортивні ігри Томаківського району проводяться по 13 видах 

спорту і спартакіада «Краще спортивне село». 

         Найбільша кількість змагань, за традицією, проводилися з чоловічого 

волейболу, футболу, футзалу, пляжного волейболу. Постійно проводилася 

робота по розширенню географії  змагань, які проводяться. Традиційними стали 

матчеві зустрічі з командами Солонянського, Нікопольського, Апостолівського, 

Широківського, Криворізького, Синельниківського, Межівського, 

Новомосковського районів.   

       Так, у 2018 році за підсумками участі у обласних сільських спортивних ігор 

успішно виступили команди з футзалу,  волейболу,  пляжного волейболу серед 

чоловічих та жіночих команд, сімейних стартах та ін.  Крім  обласних сільських 

спортивних ігор команди району прийняли участь у обласних змаганнях та 

турнірах серед ветеранів  волейболу (+40) , футболу 40+.  

На виконання плану заходів на 2018 рік щодо реалізації в Томаківському 

районі Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 

року „Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” по МО ГО 

ВФСТ «Колос» у Томаківському районі проведено 48 спортивних змагань.  

Крім того, організація ВФСТ «Колос» разом з федерацією футболу, 

федерацією шахів, федерацією волейболу, федерацією армреслінгу, федерацією 

настільного тенісу, проводили активну спортивну роботу серед молоді та 

ветеранів району. Неодноразово проводились Кубки пам’яті знаних 

спортсменів, ветеранів спорту району. 

 Складовою частиною обласної та районної організації ВФСТ «Колос» є 

Дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» Томаківської селищної ради, яка 

має певні здобутки. Вихованці ДЮСШ «Колос» постійно приймали участь  у 

обласних та районних пошукових змаганнях з футболу та волейболу, такі як 

Олімпійський день бігу, Олімпійський тиждень, заходи до Дня Європи, Дня 

захисту дітей, Дня незалежності України та Дня фізичної культури та спорту. 
  

Соціальний захист населення 
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 Соціальний захист – це система економічних, соціальних та 

організаційних заходів, які здійснюються державою для підтримки 

незахищених верств населення - пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, 

багатодітних сімей та інших малозабезпечених громадян. 

Станом на 01.01.2019 року в управлінні соціального захисту населення 

районної державної адміністрації на персоніфікованому обліку осіб, які мають 

право на пільги, знаходяться  4943 чол.  

Станом на 01.01.2019 року кількість одержувачів усіх видів державної 

допомоги становить 2090 осіб, протягом 2018 року кількість звернень склала 

2587, профінансовано з державного бюджету на виплату допомоги - 49675тис. 

грн. 

Відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

отримали допомогу 1135 чол. на загальну суму 22332,2 тис. грн. 

Відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” отримали допомогу 316 сімей на загальну суму 

11982,4 тис. грн.  

Відповідно до Закону України „Про державну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам” отримали допомогу 392 особи на загальну суму 

8145,4 тис. грн. 

Виплачено допомогу 4 прийомним сім’ям на суму 632,3 тис. грн  та 7 

будинкам сімейного типу на суму 3339,1 тис. грн. 

Надано тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце 

проживання їх не відоме - 6 особам, на загальну суму 107,8 тис. грн. 

Заборгованість станом на 01.01.2019 року по виплаті допомоги відсутня. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебуває 2176 осіб з інвалідністю різних категорій і груп. 

Протягом 2018 року 82  особам з інвалідністю видано направлення  для 

забезпечення протезними виробами  та іншими засобами реабілітації,  45 

особам  - видано технічні засоби реабілітації.    

У рамках обласної та місцевої програм соціального захисту населення 

проводиться виплата  стипендії 1 учаснику війни, якому виповнилось 100 років. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

затвердження Порядку надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги 

членам сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної 

операції» виплата допомоги проводиться  18 особам. 

Протягом січня – грудня  2018  року видано 5 санаторно-курортних 

путівок для учасників бойових дій в АТО, закуплених за державні кошти до 

санаторіїв:  курорт «Орлівщина», «Орізонт» та «Арктика».  

2 учасника АТО пройшли психологічну реабілітацію в санаторії  «Токарі» 

Сумської області. 

         Протягом січня – грудня   2018  року видано 11 санаторно-курортних 

путівок, отриманих через Міністерство соціальної політики для: 6 ветеранів 

війни до санаторію «Перемога» м. Київ, санаторію «Батьківщина»                     
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м. Трускавець, санаторію «Салют» м. Одеса та  5 санаторно-курортних путівок 

для осіб з інвалідністю загального захворювання  до санаторію «Перемога»      

м. Київ та санаторію «Слава» м. Миргород. Видано 1 санаторно-курортну 

путівку для особи з інвалідністю загального захворювання закуплену за кошти 

обласного Фонду інвалідів до санаторію «Сонячний». 

Закуплено 4 санаторно-курортні путівки  за рахунок коштів місцевого 

бюджету на суму 27288,00 грн  для осіб з інвалідністю до санаторію «Курорти 

Приазов’я» м. Бердянськ. 

На виконання Комплексної Програми соціального захисту населення 

Томаківського району на 2015-2019 роки через районну комісію з питань 

надання матеріальної допомоги  незахищеним верствам населення та особам, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, надано допомогу 129 чол. на 

суму 202 450.00грн за рахунок коштів місцевого бюджету ( з них учасники АТО 

–  20 чол. на суму 74 000,00грн, член сім’ї загиблого в АТО – 8чол. на суму 

22 000,00грн) та 232 чол. на суму 380 938,80грн (за рахунок коштів обласного 

бюджету).  

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017р.     

№ 256 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету надано допомогу             

29 особам  на суму  20 745,50 грн.  

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 

№1445 «Про затвердження Порядку  проведення  безоплатного поховання 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові  

заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій  і інвалідів війни» 

виплачено грошову компенсацію відшкодування витрат на поховання  членам 

сімей загиблого учасника бойових дій та особи з інвалідністю війни  4 чол. на 

суму  5048,00 грн. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785  

«Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким категоріям громадян» виплачено грошову 

компенсацію 3 особам з інвалідністю внаслідок війни в сумі 1203,00грн. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. 

№228 «Про Порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, 

ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування»  

грошова компенсація на бензин виплачена 11 особам з інвалідністю на суму 

3 410,22 грн, та грошова компенсація на транспортне обслуговування -             

14 особам з інвалідністю на суму 5 721,24 грн. 

В 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету нараховано 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що 

потребують постійної сторонньої допомоги на суму 132,57 тис. грн.  

Виплачено допомогу особам, які проживають разом з інвалідом І, ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, в сумі 984,0 тис. грн. 
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Станом на 01.01.2019 року в Томаківському районі знаходиться на обліку 

60 осіб з числа переселенців, в т.ч. з території Криму - 6 чол., з Донецької 

області – 42 чол., з Луганської області – 12 чол. Зазначені сім’ї влаштовані в 

помешканнях близьких родичів, знайомих.   

Проводиться виплата державної допомоги за новим місцем перебування 

тимчасово переміщених осіб:  

- 2 сім’ям – допомога на дітей одиноким матерям,  щомісячна допомога 

при народженні дитини та державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям; 

- 2 жінкам призначено допомогу при народженні дитини; 

- 13 інвалідів з дитинства, які перебувають в інтернатних установах 

району отримають державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям 

інвалідам; 

- 18 осіб (станом на 01.01.2019 року) отримують грошову адресну 

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

комунальних послуг.  

Станом на 01.01.2019 року до управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації звернулося за призначенням  субсидії для відшкодування   

витрат  на   оплату житлово - комунальних послуг 2102 громадян, призначено 

субсидію 1945 особам, отримують житлову субсидію 4416 осіб., нараховано 

житлової субсидії на суму 50503 тис. грн, 456 громадянам призначено готівкою 

субсидію для придбання скрапленого газу та твердого палива на суму 1572 тис. 

грн. 

По кожній родині, яка потребує житлової субсидії, але з поважних причин 

зареєстровані члени сім’ї не проживають, проводиться обстеження 

матеріального стану сім’ї та враховуючи всі обставини, що склалися, 

приймається рішення щодо призначення житлової субсидії. З початку 2018 

року проведено 24 засідання комісії з питання призначення та надання 

населенню пільг та субсидій  для  відшкодування витрат на оплату житлово – 

комунальних послуг, придбання скрапленого твердого та рідкого пічного 

побутового палива, на яку звернулося 2614 громадян.   

Також створено комісію з питань призначення(відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам (розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 25.07.2017 № 174-р) та робочу групу з перевірки 

фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи 

(розпорядження  голови    районної  державної   адміністрації   від  02.02.2018  

№32-р). З початку 2018 року проведено 4 засідання  комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, на яку звернулося 5 громадян.   

 Одним з показників рівня життя є заробітна плата. За  січень-вересень 

2018 року середня заробітна плата штатних працівників району склала 6000,33 

грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників району в серпні 

попереднього року склала 3637 осіб. Станом на 01.01.2019 року заборгованість 

з виплати заробітної плати (згідно статистичних даних) відсутня.  
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За січень-грудень  2018 року зареєстровано  25 колективних договорів та 

додатків до них. 

            

     Пенсійне забезпечення  

Чисельність пенсіонерів станом на 01.01.2019 року складає  7,3 тис. чол. 

 Середній розмір пенсії за звітний період  складає 2037,87 грн., що в 

порівнянні з 2017 роком більше на 3,4 %  (66,95 грн).  

 Станом на 01.01.2019 року заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного 

фонду України по Томаківському району відсутня.  

 

Зайнятість населення та ринок праці 

         Протягом  2018 року у пошуку роботи до відділу надання соціальних 

послуг в Томаківському районі Нікопольського міськрайонного центру 

зайнятості звернулося 711  осіб з числа громадян незайнятих трудовою 

діяльністю,  що на 122 особи  менше, ніж в попередньому році.  

Протягом січня-грудня  2018 року працевлаштовано службою зайнятості 

654 незайнятих  осіб, що на 56 осіб більше в порівнянні з відповідним періодом 

2017 року.  Рівень  працевлаштування   безробітних становить 56,8% проти 

46,8% в попередньому році.  Працевлаштовано  137 осіб, які потребують 

соціального захисту, що на 14 осіб більше, ніж у 2017 році.  Одноразову 

виплату допомоги для започаткування власної справи отримала 1 безробітна 

особа. Протягом січня-грудня  2018 року в  пошуку   роботи   до центру 

зайнятості звернулося   3 особи з обмеженими  фізичними  можливостями, які 

були працевлаштовані на підприємства Томаківського району.  

             Протягом січня - грудня 2018 року   направлено на проходження 

навчання, підвищення кваліфікації  (шляхом стажування)  223 безробітних.  

           В  громадських та  інших роботах тимчасового характеру приймали 

участь 284 особи. Тимчасові роботи проходили на ринкоутворюючих 

підприємствах району. Громадські роботи проводились  в Томаківській та 

Мирівській ОТГ - було укладено 7 договорів на 66 робочих місць. В 

громадських роботах за 12 місяців попереднього року  взяли участь 65 

безробітних осіб. 

         У відділі надання соціальних послуг у Томаківському районі 

Нікопольського міськрайонного центру зайнятості   за січень-грудень 2018 року   

профорієнтаційними послугами охоплено 2121 особу, надано 5862 послуги, з 

них 2326 – профконсультаційні та 3534 – профінформаційні послуги. 

Проведено 263 семінари для незайнятого населення, в них взяли участь 804 

особи.  

Протягом  січня-грудня 2018 року зареєстровано 707 вільних   робочих 

місць. В порівняні з 2017 роком кількість зареєстрованих вакансій збільшилась 

на 31 одиницю.  
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Підтримка дітей та молоді 

 

Одним із пріоритетних напрямків реалізації політики стосовно дітей в 

Україні у цілому та в Томаківському районі зокрема є забезпечення їх якісними 

оздоровчими та відпочинковими послугами. Відповідні заходи спрямовуються 

на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, 

відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для 

продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей. 

При цьому, головну увагу зосереджено на оздоровленні дітей, які 

потребують особливої соціальної підтримки, а також на збереженні мережі 

дитячих закладів оздоровлення та максимальному їх використанні під час 

оздоровчого сезону, створенні належних умов для творчого, інтелектуального, 

культурного і фізичного розвитку дітей.  

В районі проводились організаційні заходи для забезпечення якісного 

оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема забезпечено реалізацію районної 

програми «Про оздоровлення та відпочинок дітей Томаківського району  у 

2018-2021 роках».  

Влітку 2018 року на базі закладів освіти працювало 14 закладів 

відпочинку з денним перебуванням дітей, де було забезпечено відпочинком 

1200 дітей пільгових категорій. 

Всього в оздоровчий період охоплено послугами оздоровлення та 

відпочинку  1389 дітей або 97,7% від запланованої кількості(1421 дітей), з них 

послугами відпочинку – 1214 дітей (96% від запланованої кількості) та 

послугами оздоровлення – 175 дітей пільгових категорій або 111,5% від 

запланованої кількості.  

Для забезпечення оздоровчої кампанії в 2018 році з місцевого бюджету 

використано – 641,8 тис. грн, залучених коштів - 79,0 тис.грн.    

Протягом 2018 року на території Дніпропетровської області діти 

оздоровлювались в   КЗ «ДОЦСРСТ «Перлина Придніпров’я» ДОР-37 чол.,  за 

межами регіону - в ДП „УДЦ „Молода гвардія”-12 чол., ДП «МДЦ «Артек»-15 

чол.,  ДЗОВ «Прометей» - 1 чол., ДСОК «Чемпіон» - 5 чол. 

 

В Томаківському  районі  проживає  4587  дітей,  з  них  142 дитини-

сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування виховуються 

в сімейних формах виховання. 

Під опікою та піклуванням в сім’ях громадян виховується 76 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 В районі функціонує 7 (сім) дитячих будинків сімейного типу, в яких 

виховується 54 дитини-вихованця. 

 Також в районі функціонує 4 (чотири)  прийомні сім’ї,  в яких 

виховується 11 прийомних дітей. 
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 Протягом 2018 року статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування  набули  4 дітей. Всі вони влаштовані до сімейних 

форм виховання.  

Службою у справах дітей постійно контролюються умови проживання 

дітей в родинах, порушень з боку опікунів чи піклувальників, прийомних 

батьків та батьків-вихователів протягом 2018 років не виявлено.  

На постійному контролі  в службі у справах дітей райдержадміністрації 

знаходиться питання виплат соціальної допомоги 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’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною», жодних порушень чи не виплат  соціальної допомоги  не виявлено.  

В 2018 році одну дитину, з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, усиновлено громадянами України. 

 Протягом минулого року службою у справах дітей райдержадміністрації 

підготовлено та подано до суду 4 (чотири) справи щодо позбавлення 

батьківських прав, стягнення аліментів. 

Крім того, служба у справах дітей райдержадміністрації брала участь у   

10  справах щодо захисту прав та інтересів дітей. 

На обліку в службі у справах дітей  РДА перебуває 16 дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, протягом року за результатами 

проведеної роботи з обліку знято 6 дітей зазначеної категорії, які проживали в 5 

родинах, 1 (одна) дитина набула статусу – позбавленої батьківського 

піклування,  та взято на облік  8  дітей, які проживають в  6 (шести) родинах. 

Службою у справах дітей РДА спільно з представниками  центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  відділу освіти, відділу поліції, 

виконкомів селищної та сільських рад  проведено  39 профілактичних рейдів, 

під час яких обстежено умови проживання дітей у 102 сім’ях. За результатами 

рейдів  46 батьків попереджено про відповідальність за виховання та створення 

належних умов проживання дітей, по відношенню до 8 батьків ініційовано 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Проведено 12 перевірок щодо дотримання  чинного законодавства, 

охорони прав та інтересів дітей, організації виховної роботи та з метою надання 

методичної допомоги. 

Протягом 2018 року службою у справах дітей РДА підготовлено                        

40 розпоряджень голови Томаківської районної державної адміністрації з 

питань щодо захисту прав дітей. 

          

Підтримка учасників АТО 

          Серед пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації є 

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально - правового 

захисту учасників АТО і  членів їхніх сімей  та організація роботи, спрямованої 

на всебічне сприяння у вирішенні їх проблемних питань.  
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Райдержадміністрація тісно співпрацює з районною громадською 

організацією «Союз ветеранів АТО  Томаківщини». Проводяться зустрічі, 

круглі столи з учасниками  АТО та  сім’ями загиблих для вирішення соціальних  

питань, а також зустрічі з волонтерами, на яких обговорюються питання  

допомоги воїнам  на передовій. 

Крім того, проводяться різноманітні культурно-освітні заходи. 

За сприяння Центру надання допомоги учасникам АТО Томаківської 

районної державної  адміністрації учасники АТО та родини   загиблих беруть 

участь в обласних заходах. На території району проводяться спортивні 

змагання, до яких залучаються учасники антитерористичних дій, соціальні акції 

для сімей учасників АТО та сімей загиблих. Через організацію «Рідне коло» у 

2018 році сім’ї загиблих оздоровлені на Азовському морі, пройшли обстеження 

та лікування в військовому шпиталю імені Мечникова м. Дніпро. 

За підтримки  Центру  допомоги учасникам АТО  при Дніпропетровській 

облдержадміністрації, волонтерів області, Центру надання допомоги учасникам 

АТО Томаківської районної державної  адміністрації учаснику  бойових дій –

Писанці Олегу, який в результаті контузії в АТО отримав пошкодження хребта, 

надана медична допомога (оперативне втручання). Наразі Олег проходить 

реабілітаційний курс. 

Не залишаються поза увагою і діти учасників АТО. Понад 400 дітей 

Томаківського району у м. Дніпро  відвідали  дитячу філармонію, концерт 

джазової музики, «Симфонію пісочної анімації» у Дніпропетровській 

філармонії ім. Л.Б. Когана, завітали на циркову програму. Також  для 

зазначеної категорії дітей організовано проведення новорічного свята із 

запрошенням аніматорів-новорічних персонажів та  вручення  подарунків. 

 За поданням голови Томаківської райдержадміністрації з нагоди Дня  

матері 6 матерям загиблих бійців АТО, що виховали гідних громадян-

захисників рідної країни, за їх любов та самовіддане милосердя нагороджено 

відзнакою Всеукраїнського об’єднання «КРАЇНА» – «Орденом матері бійця 

АТО».  З нагоди  Дня волонтера нагороджено відзнакою Президента України     

4 волонтерів Томаківського району. 

Ми   завжди пам’ятаємо  про наших воїнів,  які зараз на передовій. За 

допомогою населення району зібрано та відправлено  продукти  та побутові  

товари.  

 

Робота апарату та відділів райдержадміністрації 

 

Організаційна та кадрова робота  

Організаційна робота районної державної адміністрації спрямовувалась 

на здійснення повноважень, наданих законами України, виконання актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень 

голів обласної, районної державних адміністрацій, Програми економічного і 

соціального розвитку та бюджету району, цільових програм.  
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Так, протягом звітного періоду відділом організаційної роботи та 

управління персоналом апарату райдержадміністрації опрацьовано і 

підготовлено місцеві нормативно-законодавчі акти: 

1) розпорядження від 04.07.2018 № 159-р «Про затвердження 

Регламенту Томаківської  районної державної  адміністрації»; 

2) розпорядження від 01.02.2018 № 28-р «Про затвердження 

Положення про апарат Томаківської районної державної 

адміністрації»; 

3) розпорядження від 04.09.2018 № 198-р «Про розподіл 

функціональних повноважень керівництва районної державної 

адміністрації. 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали 

відповідно до перспективного (річного), поточних  (квартальних), оперативних 

(місячних) планів, які затверджуються головою районної державної 

адміністрації.  

Протягом  минулого року відділом організаційної роботи та управління 

персоналом апарату забезпечено планування роботи Томаківської 

райдержадміністрації на 2018 рік та інформаційної відкритості її діяльності 

шляхом: 

1) опрацювання та підготовки за пропозиціями апарату та 

структурних підрозділів райдержадміністрації 4 поточних 

(квартальних) планів роботи РДА; 

2) підготовки 12 календарних планів заходів РДА; 

3) підготовки 12 звітів про виконання календарних планів заходів 

РДА; 

4) розміщення на офіційному веб-сайті району поточних 

(квартальних) планів роботи РДА, перспективного плану засідань 

колегії на 2018 рік.   

Відзначення державних свят та пам’ятних дат календаря проходило із 

залученням широкого кола громадськості. 

В Томаківській районній державній адміністрації робота з кадрами 

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

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

нормативно-правових документів, що регламентують її діяльність. 

Станом на 01.01.2019 року до структури Томаківської районної державної 

адміністрації входять:   

апарат,  чисельністю 19 штатних одиниць,  з них  13 посад державної 

служби; 
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структурні підрозділи, з них 2 управління (фінансове управління та 

управління соціального захисту населення), 6 відділів (відділ агропромислового 

розвитку, відділ культури, туризму, національностей та релігій, відділ  освіти, 

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

будівництва, відділ з питань організації діяльності центру надання 

адміністративних послуг, відділ з питань державної реєстрації), 4 сектора 

(сектор економічного розвитку і торгівлі, сектор взаємодії з правоохоронними 

органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи, сектор з 

питань АТО, молоді та спорту, архівний сектор),  служба у справах дітей.  

Разом чисельність райдержадміністрації складає 90,5 штатних одиниць, з 

них 76 – державні службовці. 

З метою заповнення вакантних посад в апараті та структурних 

підрозділах райдержадміністрації,  добору осіб, здатних професійно виконувати 

посадові обов’язки, протягом 2018 року проведено 4 конкурси на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В».  

Значна увага райдержадміністрацією приділяється навчанню державних 

службовців та підвищенню їх кваліфікації. 

З метою виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених 

державних службовців, удосконалення їх знань і професійного рівня районною 

державною адміністрацією  проведено  І тур щорічного Всеукраїнського 

конкурсу “Кращий державний службовець” серед державних службовців 

району. 

За звітний період  підвищили кваліфікацію за обласною професійною 

програмою, програмами тематичних постійно діючих семінарів всього 9 

державних службовців апарату та структурних підрозділів РДА, з них – за 

професійною програмою - 5 чол., тематичними семінарами - 4 чол.  

 

Відділ діловодства, контролю та правового забезпечення 

За 2018 рік головою районної державної адміністрації було прийнято            

318 розпоряджень з основної діяльності, 105 розпоряджень з питань кадрової 

політики та 47 доручень голови районної державної адміністрації, 207 наказів 

керівника апарату районної державної адміністрації. 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації в цілому 

забезпечують виконання покладених на них завдань відповідно до Положення 

про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 

України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 року. 

За 2018 рік у районній державній адміністрації опрацьовано                      

4804 документів, із них: вхідної кореспонденції - 2172 документів,                 

вихідної кореспонденції - 2632.  

За цей період забезпечено опрацювання 916 контрольних документів. 

Протягом січня-грудня 2018 року проведено 12 засідань колегії районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто 32 питання, в тому числі:  

- на виконання актів та доручень Президента України                    - 10  
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- виробничого, економічного та фінансового характеру                 - 4  

- соціально - економічного та культурного розвитку району         - 5  

- соціального захисту населення                                                        - 3  

- розвитку агропромислового комплексу                                         - 4  

- на виконання державних, галузевих, обласних і районних програм - 6  

 

  

Робота зі зверненнями, прийом громадян 

 В райдержадміністрації забезпечено проведення особистого прийому 

громадян керівництвом районної державної адміністрації не рідше чотирьох 

разів на місяць, у тому числі двох особистих виїзних прийомів.  

Протягом 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 44  

звернення, з них – письмових – 8 звернень. 

За характером основних питань, що порушили громадяни у зверненнях, 

які надійшли в 2018 році до райдержадміністрації переважну більшість 

займають питання соціального захисту – 63,6%, житлово - комунального 

господарства – 15,9%, транспортного сполучення – 4,6% від загальної кількості 

звернень.  

У відсотковому співвідношенні 9 % звернень громадян від загальної 

кількості в ході розгляду порушених питань вирішено позитивно, на                   

91 % - дано роз’яснення. 

З багатоканальної телефонної лінії контакт - центр „Гаряча лінія голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації” від жителів району надійшло 148 

звернень, з них 17,57% (26 звернень) вирішено позитивно,                             

82,43 % -  надано роз’яснення (122 звернень). 

З державної установи „Урядовий контактний центр” за 2018 рік надійшло 

197 звернень, з них 52 звернення вирішено позитивно (26,4%), на 145 звернень 

надано роз’яснення (73,6%). 

На офіційну електронну адресу Томаківської районної державної 

адміністрації надійшло 1 електронне звернення. Звернення опрацьовано 

відповідно до внесених змін в законодавство. За результатами розгляду 

електронного звернення заявнику надано роз’яснення. 

 Забезпечується оприлюднення інформації про стан роботи зі зверненнями 

громадян на офіційному веб-сайті Томаківського району та в місцевій газеті 

«Наш край». Графіки особистого прийому громадян, графіки виїзних прийомів 

за місцем праці і проживання громадян, графіки проведення «гарячих ліній» 

керівництвом райдержадміністрації оприлюднюються та по мірі необхідності 

оновлюються  в місцевій газеті «Наш край» та на офіційному веб-сайті 

Томаківського району.   

 Керівництво райдержадміністрації під час роботи зі зверненнями 

громадян передусім спрямовує свою діяльність на більш уважне ставлення 

органів влади району до потреб населення, повного розгляду порушених у 

зверненнях питань та більш відповідального ставлення до особистих прийомів 

громадян. 
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 З метою забезпечення безумовного виконання структурними 

підрозділами районної державної адміністрації Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в 

районній державній адміністрації проводиться відповідна робота щодо 

реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію. 

 Протягом звітного періоду до районної державної адміністрації               

надійшло 17 запитів на інформацію. Із загальної кількості запитів на 

інформацію, що надійшли протягом звітного періоду до районної державної 

адміністрації, 14 запитів на інформацію задоволено в повному обсязі, 

задоволено частково - 1 запит, відмовлено згідно чинного законодавства  в 

наданні інформації - 2 запитувачам. Відповіді на інформаційні запити 

запитувачам інформації надані в терміни визначені Законом України „Про 

доступ до публічної інформації”.  

 Проведена робота з запитами на публічну інформацію відображається в  

щомісячних звітах, які регулярно оприлюднюються на веб-сайті Томаківського 

району. 

 На виконання статті 15 Закону України „Про доступ до публічної 

інформації” постійно розміщується і оновлюється на офіційному веб - сайті 

Томаківського району інформація, розпорядником якої є Томаківська районна 

державна адміністрація. 

 

 Робота відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

районної державної адміністрації 

 Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які 

містять передбачені Законом ”Про Державний реєстр виборців” відомості, та 

користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян 

України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. 

 Протягом 2018 року відділом було зареєстровано 408 відомостей 

періодичного поновлення від суб’єктів подання відомостей, з яких фактична 

кількість подань – 181, пусті відомості – 227. Відповідно до них на території 

району було зареєстровано 681 виборця, знято з реєстрації 426 виборців, 

померло  506 виборців, змінено ПІБ 219 виборцям, встановлено відмітку про 

недієздатність 13 виборцям, включено до Реєстру в зв’язку з досягненням 18 

років 183 особи, припинено громадянство 1 виборцю, набула громадянства 1 

особа . Зареєстровано 3 заяви від виборців: щодо зміни ідентифікаційних даних 

– 2, щодо зміни виборчої адреси — 1. 
 Зареєстровано та надано відповіді на 6 запитів виборців, щодо змісту 

особистих персональних даних виборця у Реєстрі. 

 Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату Томаківської 

районної державної адміністрації створено та надіслано за 2018 рік 59 запитів 
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до суб’єктів подання відомостей періодичного поновлення, щодо уточнення 

персональних даних виборців, у яких виявлено розбіжності. Після отримання 

відповідей оброблено розбіжності в повному обсязі. 

 За 2018 рік видано 396 наказів керівника органу ведення Реєстру, з яких 

на знищення записів, строк збереження яких закінчився – 82, внесення змін до 

персональних даних виборця – 112, внесення запису до бази даних Реєстру – 73, 

внесення службової відмітки про вибуття – 55, зміни виборчих адрес за 

зверненнями ВВ – 70, зміни в місці народження, в зв’язку зі змінами  в 

адміністративно-територіальному устрої України – 1, вилучення кратних 

включень за дорученням РР — 2, зміни у виборчих адресах при змінах в 

геонімах/будинках — 1. 

 Попередні списки виборців та запрошення, а також уточненні списки 

виборців на додаткові вибори депутатів Мирівської сільської ради 23 грудня 

2018 року було виготовлено та передано в зазначені строки. 

 

Робота відділу з питань організації діяльності центру надання 

адміністративних послуг  районної державної адміністрації 

Серед основних завдань даного відділу є реалізація державної політики у 

сфері надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності. 

У  2018 році Центром зареєстровано 8400 звернень громадян, проведено 

майже  4000 консультацій за різними напрямками та надано  8255 послуг, у 

тому числі: 

-  5164 послуги, які надаються відділом у Томаківському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області  

(державна реєстрація земельних ділянок, довідка з державної статистичної 

звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками, витяг з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, надання 

відомостей з державного земельного кадастру  у формі витягу з державного 

земельного кадастру та ін.); 

- 340 послуг, які надаються відділом містобудування,  архітектури, 

житлово-комунального господарства та будівництва  РДА (погодження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки, видача паспорта прив’язки тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності ); 

- 610  послуг, які надаються Томаківським районним сектором ГУ ДМС 

України  в Дніпропетровскій області (вклеювання фотокартки до паспорту 

громадянина України у 25-  та 45-річному віці; 

- 2286 послуги надано відділом з питань державної реєстрації РДА. 

Слід зазначити, що Центри надання адміністративних послуг також 

створено у Томаківській селищній та Мирівській сільській об’єднаній 

територіальних громадах. Протягом 2018 року проводилась відповідна робота 
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по створенню об’єднаного селищно - районного інтегрованого Центру надання 

адміністративних послуг „Прозорий офіс”. 

 

Робота відділу з питань державної реєстрації районної державної 

адміністрації 

Серед основних завдань даного відділу є забезпечення реалізації 

державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 

території Томаківського району. 

Протягом 2018 року до відділу надійшло 2286 заяв у сфері державної 

реєстрації  речових прав на нерухоме майно це: 723 заяви у сфері державної 

реєстрації іншого речового права з них: 279 заяв про внесення змін до іншого 

речового права, 1192 заяви у сфері державної реєстрації права власності, 90 

заяв у сфері надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, скасування державної реєстрації  - 7.   

До відділу з питань державної реєстрації  РДА за звітний період 

звернулося з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень за консультацією 1258 осіб (щодо реєстрації іншого речового права 

(реєстрація договорів оренди) щодо оформлення права власності на будинок та 

ін.).  

З питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців 

за 2018 рік було надано такі адміністративні послуги: 

зареєстровано юридичних осіб – 10; 

зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 53; 

внесено зміни  до відомостей про юридичну особу – 22; 

внесено зміни  до установчих документів юридичних осіб – 26; 

внесено зміни до фізичних осіб-підприємців – 23; 

внесено рішення  про припинення юридичних осіб – 8; 

припинено юридичних осіб – 5; 

припинено фізичних осіб-підприємців – 50.  

Видано витягів – 41. 

Надано 761 консультацію з питань державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців (питання стосовно реєстрації фізичної особи-

підприємця, стосовно припинення фізичної особи-підприємця та ін.) 

 

Робота архівного сектору  районної державної адміністрації 

 Серед основних завдань архівного сектору є реалізація державної 

політики у сфері архівної справи і діловодства, внесення до Національного 

архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх 

обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться, здійснення 

контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства. 

Всього за звітний період описано управлінської документації                         

520 одиниць зберігання (далі – од.зб.) та особового складу - 219 од. зб. 
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- проведено 6 засідань експертної комісії архівного сектору районної 

державної  адміністрації. На засіданні  розглядалися   питання  про  схвалення  

описів справ  постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти 

про вилучення для знищення  документів не  внесених до  Національного 

архівного фонду  списків №1, погодження номенклатур справ  та описів справ 

постійного зберігання , з кадрових питань (особового складу) та  інструкції з 

діловодства установ. 

До архівного сектору  надійшли документи фонду списку №1:     

 -Ф. № 1 «Томаківська районна рада» за 2007-2011 роки надійшов  в 

кількості  97 од. зб. 

 

 Суспільно-політична ситуація в районі, заходи щодо забезпечення її 

стабільності  

Головним спеціалістом з питань інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю районної державної адміністрації протягом 2018 року постійно 

проводився аналіз суспільно-політичної ситуації в районі. Відповідні 

інформації щоденно збиралися та передавалися до облдержадміністрації. 

Аналіз суспільно-політичної ситуації в районі протягом зазначеного періоду 

свідчить, що вона залишається стабільною та контрольованою. 

У районі станом на 01.01.2019 зареєстровано 166 районних організацій 

політичних партій та 35 громадських організацій та об’єднань.  

Найактивнішими в районі є районні організації політичних партій та 

громадських організацій: ВО «Батьківщина», політична партія «Блок Петра 

Порошенка», «Відродження», «Укроп», громадська організація “Томаківщина” 

Томаківського району Дніпропетровської області (об’єднує представників всіх 

політичних партій та громадських організацій району), громадська організація 

“Союз. Чорнобиль Україна”, громадська організація «Томаківський 

молодіжний актив козацького краю» та громадська організація «Союз ветеранів 

АТО «Козаки Томаківщини», Томаківська районна громадська організація 

«Організація ветеранів України». 

Райдержадміністрація співпрацює з осередками районних громадських 

об'єднань, районних осередків політичних партій. Керівники партійних та 

громадських організацій активно залучаються до заходів, які проводяться в 

районі. Публічних заяв з боку основних політичних сил району з негативною 

оцінкою діяльності керівництва райдержадміністрації не було. Стосунки між 

представниками політичних кіл врівноважені, цивілізовані, встановився 

контакт, спірні питання вирішуються у рамках політичного діалогу. На основі 

порозуміння між місцевою владою і учасниками політичного життя 

узгоджуються проблеми, які відповідають суспільно-політичним настроям. 

Співпраця партійних осередків між собою носить діловий характер, 

конфліктів між лідерами районних організацій політичних партій або їх 

членами не спостерігається. 

З метою інформування населення району про діяльність 

райдержадміністрації в районній газеті "Наш край" постійно розміщуються 
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матеріали про роботу відділів, управлінь райдержадміністрації. Також 

проводиться робота щодо висвітлення інформації про діяльність Президента 

України, центральних органів виконавчої влади, діяльності керівництва 

облдержадміністрації, відкритої статистичної інформації та відповідей на 

найбільш поширені звернення громадян. 

Зусиллями районної державної адміністрації, районної ради та редакції 

газети, вдалося збільшити передплату на районну газету „Наш край” та обласну 

газету „Любий край”, в яких широко висвітлюється суспільно-політичне життя 

району. 

За 2018 рік на сторінках газети розміщено 38 публікації, у яких 

висвітлювалась діяльність виконавчої влади, розповідалось про заходи, 

проведені райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, соціально-

економічний розвиток району, виїзні прийоми громадян за місцем їх 

проживання головою, керівниками та спеціалістами структурних підрозділів 

райдержадміністрації, державні, районні та професійні свята, урочистості, 

проведені в районі, соціальні акції. 

Всього на сторінках районної газети за звітний період опубліковано 

2 інтерв’ю голови райдержадміністрації, 16 матеріалів, підготовлених 

керівниками підрозділів райдержадміністрації з актуальних питань 

життєдіяльності країни, області та району, 5 суспільно важливих  нормативно-

правових актів. 

Регулярно з’являються в газеті й матеріали про діяльність Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, обласних 

органів виконавчої влади.  

З метою науково-просвітницької за участю представників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, 

громадських організацій, закладів освіти та культури проводилися „круглі 

столи” на суспільно-політичні теми до державних свят та визначних пам’ятних 

дат в історії країни: Дня Соборності, Дня Свободи України, Дня 

Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня пам’яті жертв 

політичних репресій, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня 

Державного Прапора України, вшанування сучасників Революції гідності та 

Героїв Небесної Сотні тощо.  

Проведення подібних заходів ініціюється головним спеціалістом з питань 

внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю райдержадміністрації на базі 

освітніх закладів, бібліотек району та структурних підрозділів 

райдержадміністрації. 

Основним засобом реалізації державної інформаційної політики є 

офіційний сайт Томаківської районної державної адміністрації та Facebook, де 

оперативно розміщується  інформація про  діяльність керівництва району, 

структурних підрозділів райдержадміністрації, служб та установ району, 

матеріали про проблеми життєдіяльності, основні події суспільно - 

політичного  та соціально-економічного життя району, інформаційно-

роз’яснювальні матеріали для використання. 
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Робота по запобіганню корупції 

Протягом 2018 року робота щодо виконання вимог законів України «Про 

місцеві державні адміністрації», “Про державну службу”, «Про запобігання 

корупції» в Томаківській райдержадміністрації здійснювалась відповідно до 

чинного законодавства, планів роботи та заходів, спрямованих на запобігання 

корупції на 2018 рік. 

Проводяться роз’яснювальні роботи та  навчання з питань попередження 

проявів корупції. Державні службовці ознайомлені з правилами етичної 

поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 та неухильно їх 

дотримуються.  

Проведено семінар-навчання  щодо вимог та порядку заповнення е-

декларацій.  

Ведеться контроль за поданням суб’єктами декларування електронних 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

 

 Мобілізаційна підготовка та робота з мобілізації в районі 

 Мобілізаційна підготовка в районі здійснюється відповідно до Закону 

України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанов Кабінету 

Міністрів України від 26.05.2005 року  № 396-02 “Про затвердження порядку 

внесення змін до основних показників мобілізаційного плану національної 

економіки та мобілізаційних планів”, від 30.10.2008 року № 948-0015 “Про 

затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період”, з 

метою забезпечення виконання затверджених мобілізаційних завдань,  

створення необхідних умов для своєчасного та максимально можливого 

забезпечення потреб населення в основних продовольчих та непродовольчих 

товарах в Томаківському районі прийнято відповідні розпорядження голови 

райдержадміністрації і розроблено мобілізаційний план та план заходів з 

підготовки виконання мобілізаційних завдань з виробництва 

сільськогосподарської продукції та продовольства для забезпечення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань, функціонування галузі 

національної економіки та нормованого забезпечення продовольчими товарами 

для життєзабезпечення населення в особливий період. 

Проведено весняний та осінній призови на строкову військову службу до 

лав Збройних Сил України, які виконані на понад 50 % від Плану. 

 

 Фінансово-господарське забезпечення, система «Прозоро»  

 За 2018 рік Паспортом  бюджетної  програми  на  забезпечення  

діяльності  райдержадміністрації  за  загальним  фондом  було  затверджено  та  

проведено  видатків  на  суму  13 225,40 тис. грн. 
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 Згідно  з річним  планом  закупівель  через  систему  «Прозоро»  в 

звітному  році було  проведено  12  допорогових  закупівель  на  суму   236,7 

тис. грн. 

 В 2018 році   з місцевого бюджету для фінансування заходів регіональних 

програм було виділено  коштів в  сумі – 530,3 тис. грн,  із них здійснено 

придбання: 

 - комп’ютерної техніки на суму 82,8 тис. грн; 

 - поповнено матеріальний резерв для запобігання  надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків в районі на суму 15,0 тис. 

грн (придбано бензин). 

 

Шановні присутні! 
 

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що районна 

державна адміністрація зосередила свою увагу на  найскладніших проблемах  

сьогодення району. Результати роботи районної державної адміністрації, 

органів місцевого самоврядування району за 2018 рік свідчить про закріплення 

позитивних тенденції та виконання основних заходів та показників програми 

соціально-економічного розвитку району.  

Хочу висловити подяку за проведену роботу апарату та структурним 

підрозділам районної державної адміністрації, керівникам ОТГ, сільським 

головам, депутатам, керівникам сільськогосподарських та промислових 

підприємств, керівникам установ та організацій району.  

Попри позитивні результати роботи, залишається ще багато проблем, які 

ми маємо вирішувати спільно, тому закликаю всіх до продовження плідної 

співпраці. Бо тільки при консолідації сил і наполегливості усіх гілок влади – ми 

зможемо досягти успіху та забезпечити стабільний розвиток району.  

Переконаний – це дасть нам можливість розвиватися і сповна 

використати внутрішні резерви в інтересах жителів нашого району. 
 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                                                       В.О.ХВЕДЧУК 

 

 

 

 


