
 

 
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Васильківської районної державної адміністрації  
Дніпропетровської області «Підсумки діяльності за 2018 рік» 
 
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” районна державна 
адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території 
району та реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед яких 
найважливішими є виконання програм соціально-економічного розвитку, наповнення 

бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму 
та спорту. 
 
Враховуючи те, що спектр повноважень райдержадміністрації досить широкий і 
розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, посадовими 
особами районної державної адміністрації послідовно і наполегливо здійснювались 
заходи, спрямовані на забезпечення дієвого і результативного функціонування 
структурних підрозділів райдержадміністрації, їх тісної співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами, сільськими радами та іншими суб’єктами діяльності, що 
зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах 
практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення. 
Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищних та 
сільських рад, районних організацій та установ спрямована на забезпечення 
досягнення показників програми економічного і соціального розвитку району, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. 
За звітний період було розроблено та внесено на розгляд депутатів районної ради 4 
районних програми, до 18 програм - внесено відповідні зміни. На сьогоднішній день на 
виконанні в районній державній адміністрації перебуває 32 районних програми. 
Водночас фінансовий ресурс району не дає можливості передбачити фінансування всіх 
прийнятих районних програм, що в свою чергу не дозволяє забезпечити їх повне 
виконання.  
Відповідно до Регламенту Васильківської райдержадміністрації робота 
райдержадміністрації здійснювалась згідно з планами роботи , детальні звіти про їх 
виконання щомісяця оприлюднювалися на веб-сайті райдержадміністрації. 
Структура РДА сформована в чіткій відповідності до вимог чинного законодавства та 
забезпечує виконання наданих повноважень. Гранична чисельність керівництва, 
працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації 
становить 96,5 штатних одиниць. Протягом звітного року робота спрямовувалась на 

удосконалення кадрової політики, забезпечення державної служби кваліфікованими 
кадрами, здатними вирішувати важливі питання економічного і соціального розвитку 
району. 
 
Упродовж 2018 року проведено 14 засідань колегії районної державної  
адміністрації, де було розглянуто 91 питання, дієвість яких спрямовувалась на 
виконання схвалення проектів та виконання районних програм, формування районного 
бюджету. За результатами засідань колегій прийнято 86 розпоряджень. 
Існуюча в Васильківській РДА система контролю спрямована на покращення стану 
виконавської дисципліни в роботі з контрольними документами. Так на контролі 
знаходилося 729 документів, із них 696 документи органів вищого рівня, 144 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації та 534 прийнятих розпоряджень 
голови районної державної адміністрації. 
 
На особистих прийомах громадян до голови та заступників райдержадміністрації 
протягом 2018 року звернувся 71 громадянин. 
 
Протягом 2018 року головою райдержадміністрації та його заступниками було 
розглянуто 308 звернень, з них 128, які надійшли на Урядову гарячу лінію та 107 



звернень до гарячої лінії голови ОДА. Серед питань, які порушувалися найчастіше це 
питання соціального захисту, комунального благоустрою, аграрної політики та 
земельних відносин. Як свідчить аналіз найчастіше в категорії соціального захисту 
порушувались питання надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат, 
соціального захисту громадян, які потребують підтримки. В категорії аграрної політики 
та земельних відносин порушувалися питання власності на землю, земельних 
конфліктів, розрахунків за надані в оренду майнові та земельні паї.  
 
Для забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення району, в полі 
зору районної державної адміністрації систематично знаходяться питання забезпечення 
громадської безпеки, територіальної оборони, запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій та забезпечення громадської безпеки. 
 
Охорона громадського порядку на території Васильківського району здійснюється 
Васильківським відділенням поліції Синельниківського відділу Головного Управління 
Національної поліції у Дніпропетровській області в цілодобовому режимі та однією 
групою швидкого реагування поліції.  
 
Відповідно до районної Програми по організації та проведенню приписки громадян 
району до призивної дільниці Васильківського районного військового комісаріату та 
призову на строкову службу у 2018-2022 роках у 2018 році було організовано та 
проведено в повному обсязі: приписку громадян 2002 року народження до призовної 
дільниці, а також весняний та осінній призови громадян України 1991-1998 років 
народження на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових 
формувань України. В 2018 році організовано та проведено 12 чергових та 

позачергових засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, на яких було розглянуто 26 питань з прийняттям відповідних 
рішень. 
 
В районі склалася ділова, дієва співпраця райдержадміністрації з органами місцевого 
самоврядування у вирішенні існуючих в районі проблем, забезпечено в межах 
можливостей постійну участь керівництва райдержадміністрації у пленарних засіданнях 

сесій, засідання постійних комісій районної ради. 
 
Об’єм зведеного бюджету району в 2018 році за доходами склав 240679.5 тис.грн. 
Власних доходів загального фонду бюджету району надійшло 31670.6 тис.грн. при 
плані 28262.1 тис.грн., виконання становить 112.1 відсотка. У порівнянні з 2017 роком 
надходження збільшилися на 4348.8 тис.грн. або 15.9 відсотків. 
Основними джерелами надходжень є: 
- податок на доходи фізичних осіб - 15717 . 7 тис.грн., питома вага якого в загальному 
обсязі доходів складає 49.6 % . 
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників - 7770.5 тис.грн., питома 
вага в загальному обсязі доходів 24.5 %, 
- плата за землю - 5345.8 тис грн.. , питома вага в загальному обсязі доходів 16.8 %. 
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Доходи загального фонду районного бюджету за 2018 рік виконані в сумі 15864.9 
тис.грн., або 111.8 % до планових показників. 
 
Видатки зведеного бюджету району складають 247517.1 тис.грн., в т.ч. по основних 
галузях бюджетної сфери: Ø Освіта – 55627.1 тис.грн. 
Ø Охорона здоров`я – 15098.6 тис.грн. 
Ø Соціальний захист та соціальне забезпечення – 137163.1 тис.грн. 
Ø Культура і мистецтво – 4018.4 тис.грн. 
Ø Фізична культура і спорт - 154.4 тис.грн. 
Ø Житлово-комунальне та дорожнє господарство – 1912.4 тис.грн. 
Ø Правоохоронна діяльність - 1152.5 тис.грн. 
Ø Державне управління - 12475.9 тис.грн. 

Видатки зведеного бюджету району 2018 року, тис.грн 
 

 
 
Виконання та перевиконання дохідної частини районного бюджету дали можливість 
збільшити видатки в 2018 році бюджетним установам на поліпшення матеріально-
технічної бази, енергоефективності будівель, протипожежні заходи та інші. 



 
Так додатково виділено кошти на заміну котла, насосів та утеплення теплотраси в 
Письменській СЗШ, заміну лічильника в Дебальцівській НВК, утеплення димохідної 
труби в Павлівській СЗШ, ремонт даху котельні в Авангардській СЗШ та інші заходи 
підготовки до зими на загальну суму 580,8 тис.грн. 
Проведення протипожежних заходів – 330,8 тис. грн., на придбання для приведення 
їдалень шкіл до санітарно-епідеміологічних норм – 113,6 тис. грн., придбання меблів, 
дидактичного матеріалу та комп’ютерної техніки для початкових класів – 208,7 тис. 
грн., придбання лінолеуму для проведення ремонту підлоги Чаплинської та Павлівської 
шкіл – 130,0 тис.грн., на забезпечення невідкладної допомоги ЦПМСД – 69,9 тис. грн., 
придбання медикаментів та видачу безоплатних рецептів 184,9 тис. грн., забезпечення 
сімейних лікарів комп’ютерною технікою – 290 тис. грн., придбання медобладнання – 

234,1 тис. грн. До 50-ти річчя районного будинку культури придбанно крісла, 
оновлено сцену, освітлення глядацької зали районного будинку культури на суму 
347,6 тис.грн. 
Також 979,2 тис.грн. направлено додатково за рахунок коштів сільських та селищних 
бюджетів закладам освіти та охорони здоров’я на проведення ремонтних робіт, 
придбання апаратури, покращення надання якісних послуг населенню завдяки 
співпраці з сільськими та селищними радами.  
 
В 2018 році передбачено кошти на фінансування місцевих регіональних програм в 
галузях освіти, охорони здоров’я, культури, соціального забезпечення, житлово-
комунального господарства, фізкультури та спорту, зв’язку та телекомунікації на 
загальну суму 10 963,8тис.грн. Видатки спрямовувалися на оздоровлення та 
відпочинок 479 дітей - на суму 613,8 тис. грн., забезпечено проведення культурно - 
масових заходів на території району - на 88,8 тис.грн., придбано ПММ та запчастини 
для шкільних автобусів - 68,3 тис.грн., продукти харчування, шкільну форму дітям – 
сиротам – 2026,1 тис.грн., забезпечено підтримку двох хореграфічних колективів 
району «Барбарики» та «Клас-Денс» - 100,0 тис.грн., надано матеріальну допомогу 
молозабезпеченим верствам населення, чорнобильцям, афганцям, хворим на 
туберкульоз, виплачено грошові компенсації фізичним особам, що надають соціальні 
послуги на суму 549,1 тис.грн., учасникам АТО – 402,1 тис.грн.  
За рахунок коштів обласного бюджету та переданих коштів державного бюджету 
здійснено видатки: 
 
· на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали 
безпосередньо участь в антитерористичній операції та членам сімей загиблих 
учасників бойових дій в сумі 95,0тис. грн.; 
· на облаштування кабінетів інклюзивно-ресурсного центру на загальну суму 206,1 

тис.грн. та придбання засобів навчання для дітей з особливими потребами на суму 
75,0 тис.грн.; 
· за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з обласного бюджету придбано 
обладнання та витратні матеріали для початкової школи -105,8 тис.грн. та оснащено 
опорну школу засобами навчання 1339,5 тис. грн.; 
 
Управлінням соціального захисту населення за 2018 рік перевірено та зареєстровано 

38 колективних договорів та доповнень до них. За оперативними даними розмір 
середньомісячної заробітної плати за 2018 рік склав 6500 грн., що на 35,5 % більше 
проти 2017 року.  
На початок 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту населення 
перебувало 1061 внутрішньо переміщених осіб. 
 
Надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення 139 чол. на суму 
270 тис. грн. Крім того, протягом року управлінням соціального захисту населення 
було оброблено 6948 справ на призначення житлово-комунальної субсидії та 695 справ 
на призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу. За 2018 рік 
виплачено готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 1651,2 
тис. грн., виплачено допомог на суму 52377,6 тис. грн., яку отримали 2936 чол., 



надано пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних 
послуг, профінансовані видатки на суму 69360,7 тис. грн.. 
В районі діє «Програма по забезпеченню соціального захисту населення на 2017-2019 
роки». Згідно заходів програми: надано компенсаційні виплати особам, які надають 
соціальні послуги на суму 234.0 тис.грн., надано пільг за телекомунікаційні послуги на 
суму 51,2 тис.грн., надано пільги на проїзд залізничним транспортом на суму 85,7 
тис.грн., профінансовано діяльність ветеранської організації на суму 53,4 тис.грн., а 
також чорнобильці та афганці отримали матеріальну допомогу на суму 2,4 тис.грн. 
 
Відповідно до районної програми «По забезпеченню соціального захисту учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки» забезпечено 
безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО на суму 71,0 тис.грн., безкоштовно 

оздоровлено дітей учасників АТО на суму 148.4 тис.грн., забезпечено учасників АТО та 
членів сімей загиблих учасників АТО безкоштовними ліками за рецептами лікарів на 
суму 30.1 тис.грн., надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов члену 
сім’ї загиблого учасника АТО на суму 40,0 тис.грн., надано адресну допомогу на 
покращення витрат на житлово-комунальні послуги членам сім'ї загиблих учасників 
АТО 3,6 тис.грн. 
Крім того в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету батькові загиблого 

учасника АТО Решетняку І.П. перерахована грошова компенсація на придбання 
квартири в сумі 479,6 тис. грн.. 
Забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 108 осіб з інвалідністю на 
загальну суму 797,2 тис. грн.  
 
Надано санаторно-курортне лікування 4 особам з інвалідністю загального 
захворювання на суму 27,2 тис. грн. та одній особі з інвалідністю спинального профілю 
на суму 20,7 тис. грн. 
 
У 2018 році промисловість Васильківського району представляють підприємства, що 
відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів - ТОВ «Кварцит ДМ», 
ТОВ «Демурінський ГЗК», сфери постачання електроенергії, пари та кондиційованого 
повітря - ДП «Васильківкатеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» ДОР». Протягом 
звітного періоду ними виготовлялися концентрати кольорових металів, мінерали інші та 
забезпечувалися потреби підприємств у опаленні приміщень. 
 
За звітний період підприємствами гірничодобувної промисловості сплачено податків та 
зборів на загальну суму 21463,1 тис.грн. в т.ч.: 
 
Ø ТОВ «Демурінський ГЗК» - 19392,0 тис.грн., з них до державного бюджету – 13486,8 
тис.грн., до місцевого бюджету – 5905,2 тис.грн.; 
Ø ТОВ «Кварцит-ДМ» - 2071,1 тис.грн., з них до державного бюджету – 1319,2 
тис.грн., до місцевого бюджету – 751,9 тис.грн. 
 
Сфера малого бізнесу вносить свій посильний вклад у випуск промислової продукції. 
Протягом звітного періоду малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями 
вироблялись: борошно, олія соняшникова нерафінована, корм для 

сільськогосподарських тварин та свійської птиці.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн. 

 
За січень-листопад 2018 року промисловими підприємствами району реалізовано 

продукції на суму 195.2 млн.грн., що на 52.7 % більше відповідного періоду 2017 року. 
Станом на 01 січня 2019 року на території району налічується 223 об’єкти торгівлі в 
яких забезпечуються потреби населення у соціально значущих продовольчих та 
непродовольчих товарах першої необхідності, збережено мережу закладів 
ресторанного господарства.  
 
Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є 
роздрібна торгівля, за січень-вересень 2018 року по Васильківському району склав 
25,1 млн.грн., що становить 95,1 % у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.  
 
Станом на 01.01.2019 року на території району зареєстровано 321 малих та 5 середніх 
підприємств. У межах Програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Васильківському районі, з метою створення сприятливих умов для започаткування та 

ефективного провадження підприємницької діяльності створено максимально зручні і 
доступні умови для отримання адміністративних послуг. Для ознайомлення заявників з 
інформаційними матеріалами, зокрема, щодо порядків та умов надання 
адміністративних послуг, на сайті райдержадміністрації створено рубрику «Центр 
надання адміністративних послуг». Протягом року центром надано 5182 послуги.  
В агропромисловому комплексі району площа угідь, яка використовується для 
сільськогосподарського виробництва в районі складає 126,6 тис. га в тому числі рілля 
– 96,4 тис. га.  
 
У 2018 році вироблено сільськогосподарської продукції на суму 370,1млн. грн. що 
менше на 10% від 2017 року. Так, у 2018 році вироблено 134,2 тис. тон зерна, середня 
урожайність склала 25,6 ц/га, в тому числі озимої пшениці вироблено – 80,1 тис. тон, 
із середньою урожайністю 27,1 ц/га, ячменю – 16,5 тис. тон – 17,6 ц/га, кукурудзи – 
32,7 тис. тон - 30,0 ц/га, соняшника – 52,5 тис. тон – 17,5 ц/га. 
За 2018 рік вироблено валової продукції по сільгосппідприємствах району у галузі 
тваринництва 28,5 млн. грн., що більше на 1,4 млн. грн. проти 2017 року.  
Галуззю тваринництва займаються 4 сільгосппідприємств району з них 2 молочним 
скотарством і 2 виробництвом свинини.  
У 2018 році по сільгосппідприємствах району утримувалось 590 голів ВРХ, з них 240 
голів корів, 10400 голів свиней та було вироблено 771 тонн молока і 634тонн м’яса.  
Є певні результати в інвестиційній діяльності. Так згідно статистичних даних за січень-
вересень 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних 
інвестицій на суму 157,3 млн.грн. В розрахунку на одну особу постійного населення 
району приходиться 4866,7 грн. 



Структура капітальних вкладень, тис.грн. 

 
 

 
За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено ремонт вулиць та доріг комунальної 
власності на загальну суму 2963,9 тис. грн. В цілому відремонтовано 10584 м2 доріг та 
вулиць. 
За рахунок коштів обласного бюджету розпочато капітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення Васильківка – Миколаївка. 
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.2018 року №Р-
773/0/3-18 на капітальний ремонт дороги з обласного бюджету виділено кошти в 
розмірі 98627,0 тис.грн. 
Для забезпечення безперебійної роботи водо каналізаційної системи сел. Васильківка, 
проведено капітальний ремонт ділянки підводного водогону Вовчанського водозабору, 
використано 600,0 тис.грн. бюджетних коштів. 
З метою забезпечення жителів Павлівської сільської ради якісним водопостачанням у 
2018 році здійснено будівництво водогону, на що спрямовано кошти з обласного 
бюджету 350,0 тис.грн грн. та співфінансування з районного бюджету 98,6 тис. грн. з 
бюджету сільської ради 56,6 тис. грн.; 
За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт водопровідної 
мережі по вул. Восточна в сел. Васильківка. Відремонтовано 446,0 м водопровідної 

мережі. Освоєно 180,0 тис.грн. бюджетних коштів. 
У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету Миколаївської територіальної 
громади було здійснено капітальний ремонт ліній вуличного освітлення в населених 
пунктах: Дубовики, Добровілля, Крутеньке, Миколаївка, Очеретуване, Таранове. В 
цілому відремонтовано 9,7 км електромережі, встановлено 100 енергозберігаючих 
світильників. Освоєно 1157,6 тис.грн. бюджетних коштів. З метою благоустрою, 
здійснено облаштування 493,0 кв. м пішохідних доріжок та ремонт огорожі 

центрального парку смт. Васильківка. Використано 399,4 тис.грн. місцевого бюджету 
Васильківської територіальної громади. У 2018 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток громади розпочато реконструкцію 
центрального бульвару по вулиці Спортивна у сел. Васильківка. Загальний обсяг 
фінансування – 4398,9 тис.грн., використано у 2018 році – 2954,23 тис. грн. Також у 
звітному періоді розпочато реконструкцію будівлі та стадіону опорного закладу 
Васильківського навчально-виховного комплексу №1 ім. М.Коцюбинського. Загальна 

кошторисна вартість проекту - 42 720,4 тис.грн. з обласного бюджету. 

Проектом передбачається капітальний ремонт шиферної покрівлі, комплексне 
утеплення фасаду з застосуванням теплоізоляційного матеріалу, а також заміна вікон 
на металопластикові енергозберігаючі, опоряджувальні роботи в коридорі з 



влаштуванням системи освітлення. Реконструкція відкритих спортивних споруд, до 
складу яких входять: поле для міні-футболу (27м*42м), майданчик для баскетболу, 
майданчик для волейболу, бігові доріжки навколо поля для міні-футболу з гумовим 
покриттям, сектору для стрибків в довжину і висоту, прямої бігової доріжки довжиною 
60м, смуги перешкод, майданчики для воркауту, майданчик для настільного тенісу та 
спортивних тренажерів. Також передбачено встановлення огорожі та комплексне 
освітлення території майданчиків. 
Реалізація даного проекту забезпечить створення належних умов для всебічного та 
повноцінного розвитку 690 дітей, в тому числі 40 дошкільнят.У рамках програми 
енергозбереження, коштами інвестора в районі збудовано нову модульну котельню на 
альтернативному паливі. В якості палива використовуються пелети із соняшникового 
лушпиння. Два котли потужністю 1,5 мВт кожен, одночасно обігрівають 18 окремих 

будівель. Теплом забезпечують навчально-виховний комплекс №1, дитячо-юнацьку 
спортивну школу, відділ освіти виконкому селищної ради, лікарню. Тепло від пелетів 
значно дешевше за газові тарифи. Робота котельні – автоматизована, за добу 
споживається близько 5 тон палива. 

Для покращення надання житлово-комунальних послуг, за рахунок коштів обласного 
бюджету для Васильківського районного комунального підприємства «Джерело» 

придбано міні навантажувач "ВОВСАТ" з обладнанням вартістю 3409,0 тис.грн. та 
комбіновану дорожню машину зі змінним обладнанням вартістю 8850,0 тис.грн. 
 
За кошти державного та місцевого бюджетів, з метою популяризації спорту та 
здорового способу життя у 2018 році реалізовано 2 проекти:  
«Улаштування покриття зі штучної трави на спортивному майданчику для міні – 
футболу» в сел. Васильківка, освоєно 99,93 тис.грн.; 
«Капітальний ремонт покрівлі будівлі та заміна вікон спортивної зали Васильківської 
дитячо-юнацької спортивної школи». Освоєно 1385,0 тис.грн. 
Здійснено поточний ремонт фасаду будівлі Васильківської дитячої музичної школи, 
освоєно 200,0 тис.грн. 

Заходи з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2018- 2019 років 

здійснено згідно графіку, проведено весь комплекс пуско-налагоджувальних робіт, 
розпочато роботу 17 котелень дошкільних, учбових закладів та закладів охорони 
здоров’я. Всі котельні знаходяться в задовільному технічному стані. На постійному 
контролі господарства своєчасне проведення ремонтних робіт та модернізація 
обладнання за рахунок підприємств та організацій, які є власниками об’єктів. В 2018 
році було проведено заміну котлів, виконано капітальний ремонт та реконструкцію 
котлів з заміною існуючих пальників на нові сучасні виробництва. Проведено заміну 
600 метрів тепломережі, ревізія та ремонт мережних насосів. Виконано поточні 
ремонти будівель та покрівель котелень. На виконання цих робіт в 2018 році було 
витрачено 3 278,9 тис.грн. коштів підприємства. 
 
З метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення 
екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 

середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи, рішенням районної 
ради затверджено Програму охорони навколишнього природного середовища у 
Васильківському районі на 2016 – 2020 роки. 

Для покращення стану природного фонду Дніпропетровським обласним управлінням 
водних ресурсів виготовлено проектно-кошторисну документацію на об’єкт 
«Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Верхня Терса Павлівської 

сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області.  
 
Основна мета проекту – відновлення природного стану водної та навколо водної 
екосистеми річки Верхня Терса, поліпшення умов проживання та відпочинку жителів 
навколишніх населених пунктів. Реалізація проекту передбачається в поточному році. 



 
У 2018 навчальному році у Васильківському районі функціонувало 19 закладів освіти, в 
яких навчалося 3007 дітей.  
Дошкільну освіту діти отримують в 9 дошкільних навчальних закладах та 9 навчально-
виховних комплексах. У 2018 році в Зеленогайській середній загальноосвітній школі 
було відкрито дошкільне відділення, розраховане на 20 місць. 
 
В районі функціонує один позашкільний заклад КЗ «Центр позашкільної освіти» в 
якому навчається 230 вихованців. 

З метою створення оптимальних умов для навчання учнів та педагогів забезпечено 
безкоштовним підвезенням до школи та в зворотному напрямку за програмою 

«Шкільний автобус». 

Гарячим харчуванням забезпечено 100% учнів. Діти 1-4 класів пільгових категорій 
забезпечувались гарячим харчуванням безкоштовно. 

Для підвищення рівня доступності до якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами відповідно до проекту «Особлива дитина» в районі 
створено та функціонує Васильківський інклюзивно-ресурсний центр, введено посаду 
вчителя – дефектолога, у 4 закладах введені посади асистента вчителя інклюзивних 
класів.  
Усі загальноосвітні навчальні заклади забезпечено комп’ютерними класами та 
підключено до мережі Інтернет. 
Відповідно до Закону України «Нова освітня школа», в поточному році для створення 

освітнього середовища для загальноосвітніх закладів району (враховуючи ОТГ) 
придбано 14 комплектів сучасного комп’ютерного обладнання, 70 планшетів, 37 
портативних комп’ютерів, 6 багатофункціональних пристроїв на загальну суму 844,5 
тис грн. 
 
В поточному році забезпечено оснащення опорних шкіл району засобами навчання, в 
тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, початкових класів, 
української мови та літератури, інтерактивного робочого місця вчителя на що 
витрачено 2399,9 тис. грн. бюджетних коштів. 

Придбано меблі (парти, стільці, столи, шафи) для загальноосвітніх закладів району на 
суму 2556,9 тис.грн. 
Протягом звітного періоду для покращення матеріально – технічної бази закладів 
освіти району використано 1324.0 тис.грн. бюджетних коштів. 

Значна увага приділялася розвитку закладів культури, поліпшенню організації 
культурного дозвілля молоді. Протягом 2018 року на проведення та організацію 
районних мистецьких заходів використано 201,42 тис. грн. Згідно плану роботи силами 
творчих колективів та аматорів мистецтва було проведено 860 масових заходів, які 
були спрямовані на забезпечення дозвілля всіх верств населення та відродження 

національних традицій. 
У звітному періоді Павлівською сільською радою започатковано фестиваль-конкурс 
пам’яті героїв АТО «З Україною в серці». На цей фестиваль виділено з місцевого 
бюджету 10 тис. грн. 

Вперше проведено Міжрегіональний фестиваль – конкурс дорослої аматорської 
творчості «Струни душі» - залучено 100 учасників. Фестиваль планується проводитися 

щорічно за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
У квітні 2018 року 15 колективів району взяли участь в обласному фестивалі дитячої 
творчості «Z-ефір». До фіналу вийшов хореографічний колектив «Барбарики» 
(сел.Чаплине). 
 
У травні 2018 року близько 300 колективів взяли участь у Міжрайонному фестивалі - 



конкурсі дитячої творчості «Ранкова зірка» (сел. Васильківка), 50 з яких стали 
переможцями у п’яти номінаціях (вокал, хореографія, оригінальний жанр, театральне 
мистецтво, інструментальний жанр). 

В травні-червні 2018 року пройшли звіти-концерти колективів художньої 

самодіяльності перед населенням. Кращими колективами району були визнані: 
«зразковий» танцювальний колектив «Сузір’я» Гришаївського сільського клубу, 
хореографічний колектив «Барбарики» сел. Чаплине, «народний» вокальний ансамбль 
«Гармонія», студія танцю «Клас-Денс» Павлівського СБК та зведений танцювальний 
колектив «Армада» Васильківського селищного будинку культури. 

У червні 2018 року вихованці Васильківської ДМШ взяли участь та вибороли I місце у 
Всеукраїнському фестивалі – конкурсі «Топ-Топ» (м. Бердянськ). 
Хореографічна студія «Клас – Денс» (Павлівський СБК) прийняла участь у 
Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі в місті Кітен (Болгарія), де вони вибороли 
II місце. 
 
На покращення матеріально-технічної бази закладів культури району із коштів 

місцевих бюджетів використано 853,1 тис.грн. 
Крім того на ремонт пам’яток історії (Другої світової війни) з місцевих бюджетів 
виділено кошти в сумі 71,7 тис.грн. 

З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і 
спортом в поточному році забезпечено функціонування 143 спортивних споруд, в т.ч. 
23 футбольне поле, 17 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять та 21 

спортивний зал (2 належить ДЮСШ), 2 майданчика зі штучним покриттям, 74 
спортивних майданчиків, 4 тренажерних зали. 
 
Функціонує спортивний комплекс «Олімпієць» в селищі Васильківка. Заняття з 
фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту для населення району проводять 13 
професійних тренерів. 

Вихованці Васильківської ДЮСШ брали активну участь у міжнародних, всеукраїнських, 
обласних та районних змаганнях де стали переможцями та призерами і отримали 
почесні звання : 
 
- Олександр Лобко - бронзовий призер Чемпіонату Європи, чемпіон України, 
багаторазовий чемпіон області з греко-римської боротьби, член збірної України. 

- Станіслав Соболь - срібний призер чемпіонату України, багаторазовий чемпіон області 
з греко-римської боротьби, учасник чемпіонату Європи, член збірної України. 

- Євген Сєдих - срібний призер чемпіонату України, багаторазовий чемпіон області з 
греко-римської боротьби, член збірної України. 

- Гаркуша Дар’я - 6 місце на чемпіонаті світу, багаторазова чемпіонка України, член 
збірної України, майстер спорту України з легкої атлетики. 

- Валентина Воротніченко - член збірної України з волейболу (U-14). 

- Команда дівчат з волейболу U-14 - срібний призер чемпіонату України серед 
сільських ДЮСШ. 

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послуг та ефективного 
його обслуговування у 2018 році: 
забезпечено функціонування Васильківського центру первинної медико – санітарної 
допомоги, до складу якого входять: 10 амбулаторій загальної практики сімейної 



медицини, 10 фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів та 10 кабінетів 
виїзного прийому лікаря в селах, де відсутні підрозділи Центру. 
організовано виїзні прийоми сімейних лікарів в населені пункти району, де відсутні 
підрозділи Центру або відсутні медичні працівники в медичних підрозділах. 
У 2018 році, відповідно урядової програми «Доступні ліки» на відшкодування вартості 
медикаментів виділено 882,7 тис. грн. бюджетних коштів, які використані в повному 
обсязі. 
 
Підводячи підсумки, треба зазначити, що робота районної державної адміністрації 
проводиться відкрито та гласно. Заходи, які ми вживали протягом минулого року, були 
направлені на забезпечення економічного розвитку, реалізації державної політики у 
всіх сферах діяльності. Вважаю, що Васильківський район, з його потенціалом, може та 

повинен бути одним з найкращих. Розуміючи проблеми району, необхідно шукати нові 
шляхи їх вирішення та лише спільними зусиллями можливо подолати всі перешкоди та 
забезпечити покращення якості життя населення. 

 

 

 


