
 

Публічний звіт 

голови Межівської районної державної адміністрації Гребцова В.І. 

про підсумки діяльності районної державної адміністрації 

за 2018 рік 

 

Сьогодні ми зібралися у цій залі, щоб підвести підсумки нашої спільної 

роботи за  2018 рік.  

Звіт про проведену роботу пропоную розглянути через призму розробленої 

районною державною адміністрацією карти пріоритетів і цілей. 

Основною метою діяльності Межівської районної державної  адміністрації є 

забезпечення:  

- реалізації державної політики на території району, його соціально-

економічного та культурного розвитку;  

- надання доступних і якісних адміністративних послуг.  

Протягом 2018 року районна державна адміністрація спільно з органами 

місцевого самоврядування, керівниками установ та організацій, представниками 

малого та середнього бізнесу  працювала над вирішенням першочергових завдань, 

поставлених Президентом України Порошенком П.О., Урядом держави, 

проводили цілеспрямовану роботу щодо виконання стратегії розвитку 

Межівського району до 2020 року, затвердженою рішенням Межівської районної 

ради від 09 квітня 2015 року № 566-34/VІ, районними галузевими програмами, 

програмою соціально-економічного та культурного розвитку Межівського 

району, затвердженою рішенням Межівської районної ради від 12 березня 2018 

року № 375-22/VII «Про програму соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2018 рік». 

Робота Межівської  районної державної адміністрації у звітному періоді 

спрямовувалася у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, 

в умовах збалансованого ефективного використання наявних природних, 

трудових та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у 

пріоритетні галузі економіки для вирішення актуальних проблем життєдіяльності 

району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. 

 Для ефективного вирішення районною державною адміністрацією 

поставлених завдань протягом звітного 2018 року проведено: 

-    18 засідань колегії районної державної адміністрації; 

- 28 розширених оперативних нарад за участю керівників установ, 

організацій району, структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

засідання консультативних і дорадчих органів, які діють при 

райдержадміністрації;  

- тематичні наради (згідно окремо затверджених планів); 

- взято участь  у 6 засіданнях сесії районної ради 

Протягом року посадовими особами районної державної адміністрації 

здійснювались об’їзди населених пунктів, проводились зустрічі та наради у 

територіальних громадах, на яких обговорювались актуальні проблемні питання 

життєдіяльності громад.  
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За звітний 2018 рік районною державною адміністрацією прийнято 603 

розпоряджень та 55 доручень, дія яких спрямована на вирішення питань з 

забезпечення законності, охорони  прав,   свобод  і  законних  інтересів  громадян;    

соціально-економічного розвитку району; бюджету, фінансів та обліку; сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості, сільського господарства, будівництва, 

транспорту і зв’язку; здійснення державної регуляторної політики; освіти, 

культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей; 

використання землі та природних ресурсів, охорони довкілля; оборонної роботи 

та мобілізаційної підготовки; соціального захисту, зайнятості населення, праці та 

заробітної плати. 

Крім того необхідно відзначити, що відповідно до вимог законодавства 

України, нормативно-правові акти державних адміністрацій, що зачіпають права, 

свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, 

підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому 

порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення. 

Протягом 2018 року таких розпоряджень прийнято 16, всі вони пройшли 

державну реєстрацію у Головному територіальному управлінні юстиції у 

Дніпропетровській області.  

Протягом 2018 року у райдержадміністрації зареєстровано 2927 вхідних 

документа.  

Поставлено на контроль 1050 вхідних документів (з них 970 директивних), 

48 розпоряджень та 12 доручень голови районної державної адміністрації. 

Своєчасність реагування районною державною адміністрацією на 

розпорядження і доручення голови обласної державної адміністрації за 2018 рік 

становить 100 відсотків, своєчасність виконання контрольних документів 

становить 99,9 відсотки. 

Важливим напрямком роботи керівництва районної державної адміністрації, 

її структурних підрозділів є розгляд звернень громадян, адже вони є 

відображенням тих соціально-економічних, морально-правових та інших проблем, 

що мають місце у нашому сьогоденні. 

Так за  2018 рік до районної державної адміністрації надійшло  35 звернень 

громадян,  у т.ч. на особистих прийомах громадян керівництвом районної 

державної адміністрації отримано 16 звернень, поштою надійшло 14 звернень, на 

«гарячу» телефонну лінію – 5, електронною поштою  зверення  не надходили. Всі 

звернення вчасно розглянуто у межах чинного законодавства.  

З них дано роз’яснення – 23 (66%), вирішено позитивно – 7 (20%), надіслано 

на розгляд за належністю іншому органу влади – 5 (14%).  

Кількість громадян, що звернулись у 2018 році, зросла за рахунок 4 

колективних звернень, які стосувались питань коммунального господарства, 

аграрної політики та земельних відносин, діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

Всього до районної державної адміністрації протягом року звернулося 84 

громадян. У зверненнях було порушено 35 питань. 

Серед основних питань, які порушували громадяни у 2018 році: 
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- аграрної політики стосувалося 10 звернень (28 % від загальної кількості 

питань), 

- соціального захисту – 9 (25%), 

- комунального господарства – 5 (14 %), 

- сімейної та гендерної політики – 5 (14 %), 

- освіти – 2 (6%), 

- охорони здоров’я – 1(2 %), 

- транспорту і зв’язку – 1 (2%), 

- діяльності органів місцевого самоврядування – 1 (2%),  

-забезпечення законності та охорони правопорядку – 1 (2%).  

Усі звернення, що надійшли до Межівської районної державної 

адміністрації, своєчасно розглянуті та опрацьовані.  

Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян, які є у компетенції 

районної державної адміністрації, вирішуються. В інших випадках громадянам 

надається обґрунтоване письмове роз’яснення, куди вони мають звернутись для 

вирішення питання, за якою адресою та які матеріали для цього необхідні.  

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 травня  

2016 року № Р-235/0/313-16 затверджено графік особистого прийому громадян 

головою районної державної адміністрації, першим заступником та заступником 

голови районної державної адміністрації. 

Визначено дні прийому громадян, розроблено і доведено до населення 

графіки прийому громадян. 

Згідно з графіком виїзного та особистого прийомів громадян, головою 

районної державної адміністрації та його заступниками протягом 2018 року  було 

проведено72 виїзних прийоми . 

Протягом 2018 року проводилась робота щодо неухильного дотримання та 

правильного застосування законів та інших нормативно-правових актів. 

Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось представництво 

районної державної адміністрації в судах під час розгляду правових питань і 

спорів. За  2018 рік взято участь у 24 судових засіданнях. 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, в районі 

надавалась значна увага питанням, пов’язаним із захистом населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. 

Протягом 2018 року на території району виникали лише некласифіковані 

незначні надзвичайні події.  

Найбільш характерними були випадки гідрометеорологічного характеру: 

загоряння сухої трави, стерні, буревій,  снігові замети, дорожньо-транспортні 

пригоди.  

Більшість даних негативних явищ були усунуті завдяки реалізації районної 

програми щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків у Межівському районі, фінансування заходів якої у 2018 році становили 

39,1 тис. грн. 

Протягом 2018 року на території району сталося 79 пожеж проти 91 пожеж 

у  2017 році. 
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На постійному контролі Межівської районної державної адміністрації 

знаходиться питяння підготовки  і проведенню мобілізації  та призову громадян 

до лав Збройних Сил України. Для підтримки діяльності Межівського районного 

військового комісаріату  діє районна програма щодо сприяння підготовці і 

проведенню мобілізації  та призову громадян до лав Збройних Сил України на 

2018 рік, заходи якої було профінансовано у розмірі 21,2 тис. грн. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації протягом 2018 року проводилась робота щодо організаційного 

забезпечення виборчого процесу в районі.  

Постійно забезпечувалося оновлення та наповнення бази даних Державного 

реєстру виборців, складання та уточнення списків виборців під час виборчого 

процесу. 

Станом на 01 січня 2019 року у Межівському районі  налічується 17275 

виборців, що на  253 виборці менше станом на 01 січня 2018 року. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг при Межівській районній 

державній адміністрації. 

Центр надання адміністративних послуг діє за принципом «Єдиного вікна», 

центр обслуговують 4  особи, два  адміністратори мають доступ в межах 

компетенції до роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,  

три мають доступ  до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань.  

Усі адміністратори у роботі використовують засоби посиленого 

криптографічного захисту інформації «Ключ електронний «Алмаз – 1К».   

У Центрі  облаштовано робоче місце для державного реєстратора 

нерухомого майна. 

На офіційному веб-сайті Межівської районної державної адміністрації 

створено і постійно оновлюється сторінка Центру надання адміністративних 

послуг, на якій можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру 

та з питань оформлення відповідних документів.  

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою 

роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів 

у Центрі та високу якість обслуговування. 

Приємно зазначити, що Центр надання адміністративних послуг стає ще й 

місцем, де громадянам прищеплюється повага до державних свят та національних 

традицій. 

За ініціативи департаменту економічного розвитку облдержадміністрації у 

2018 році у ЦНАПі проводилися тематичні флеш-моби:  

- до Новорічних та Різдвяних свят; 

- до Дня закоханих; 

- до свята 8 березня; 

- вітаємо з Великоднем; 

- ЦНАП у вишиванці; 

- ЦНАП щиро люблячий дітей ; 

- ЦНАП з повагою до Конституції України; 



5 
 

-  ЦНАП вітає з Днем незалежності України; 

-  ЦНАП вітає з Днем козацтва. 

За 2018 рік адміністраторами ЦНАПу Межівської районної державної 

адміністрації було прийнято 6171 заяву (2017 рік – 8222 заяви) від громадян, 

установ та господарств району, у тому числі: 

- 3450 заяв про надання довідок, витягів та відомостей відділом 

Держгеокадастру у Межівському районі; 

- 2109 заяв про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

реєстраційних дій щодо реєстрації бізнесу; 

- 399 заяви щодо послуг РС ГУДМС України у Дніпропетровській 

області; 

- 149 заяв про надання сектором житлово-комунального господарства,  

будівництва, містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, будівельного паспорта забудови земельної ділянки чи містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки; 

- 57 заяв про видачу посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї. 

У поточному році відбулося зменшення кількості наданих послуг 

порівнянно з 2017 роком, але, це саме той випадок, коли зменшення статистичних 

показників не є свідченням погіршення роботи, а скоріше навпаки – 

вдосконаленням та покращенням. 

Безперечно, відкриття у березні 2018 року центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради сприяло зменшенню 

кількості звернень до ЦНАПу районної державної адміністрації, та як позитив 

можна відмітити відсутність черги при подачі заяв і можливість вибору для 

заявників.    

На жаль, проблемним залишається питання державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно. 

Не зважаючи на те, що на сьогодні державні реєстратори речових прав є в 

районної державної адміністрації та в Межівській селищній раді (у 

Новопавлівській сільській раді – вакансія), попит на дані послуги значно 

перевищує можливості їх задоволення.  

У 2018 році державними реєстраторами виконано реєстраційних послуг на 

101 послугу більше ніж у минулому. 

Щодо роботи архівного відділу районної державної адміністрації, зазначу, 

що  на державному зберіганні налічується 74 фонди та знаходяться справи, з 

паперовою основою постійного зберігання, у кількості – 9393 одиниці,  374 

одиниць тимчасового строку зберігання. 

За 2018 рік надійшло 721 справа постійного строку зберігання, було 

прийнято і опрацьовано 449 зверненнь громадян та запити юридичних осіб, з 

позитивним результатом надано 401 довідку соціально-правового характеру. 

Діяльність Межівської районної державної адміністрації у напрямку 

соціального захисту населення була спрямована на зростання добробуту 

громадян. 
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Так, протягом 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам профінансовано виплату державних соціальних допомог 

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

інвалідам, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 

чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ними  

використано – 33,16 млн. грн. проти 35,73 млн. грн. у 2017 році.  

За 2018 рік виплачено державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення прийомним батькам 

на суму 647,3 тис. грн. проти 581,8 тис. грн. у 2017 році. 

Субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг та готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу у 2018 році 

скористалися 3528 сімей проти 4778 сімей у 2017 році, у т.ч.:  

- на оплату житлово-комунальних послуг – 2496 сімей на суму 22,1 млн. 

грн.;  

- на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1032 сім’ї на загальну 

суму 2,9 млн. грн.  

У районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на профілактику 

інвалідності.  

Майже стовідсотково задовольняється потреба осіб з інвалідністю по 

забезпеченню технічними засобами пересування та реабілітації.  

У 2018 році 55 осіб з інвалідністю району забезпечено 71 засобом 

реабілітації, видано 177 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами.  

Важливим є питання безоплатного забезпечення санаторно-курортними 

путівками інвалідів, що гарантовано ст. 38 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні».  

Протягом 2018 року оздоровлено 23 особи з інвалідністю, у т.ч. за рахунок 

коштів районного бюджету – 2 особи з інвалідністю та 2 ветерана війни на суму 

28,6 тис. грн.  

Хочу зазначити, що у районі  діє Комплексна програма соціального захисту 

населення Межівського району на 2015 – 2019 роки. 

На виконання заходів програми протягом 2018 року спрямовано коштів 

районного бюджету та бюджетів Межівської та Новопавлівської об’єднаних 

територіальних громад – 856,6 тис. грн. 

Протягом 2018 року надано матеріальну допомогу 176 сім’ям, які 

опинилися у складній життєвій ситуації на суму 445,4 тис. грн. (з них – 350,0 тис. 

грн. субвенція з обласного бюджету).  

Особливу увагу надаємо учасникам бойових дій у зоні АТО. 

У районі перебувають на обліку 4 члена сім’ї загиблих 

військовослужбовців, 225 учасників бойових дій та 8 осіб з інвалідністю 

внаслідок війни.  

Протягом 2018 року  15 учасникам антитерористичної операції надано 

матеріальну допомогу на суму 21,2 тис. грн. (з них – 6,0 тис. грн.. кошти з 

обласного бюджету).  
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Сім’ям 2 загиблих учасників антитерористичної операції за рахунок коштів 

обласного бюджету надано матеріальну допомогу на покращення соціально-

побутових умов у розмірі 5 тис. грн. кожній. 

За рахунок коштів обласного бюджету 4 членам сімей загиблих у зоні 

проведення АТО виплачується щомісячна соціальна матеріальна допомога у 

розмірі прожиткового мінімуму на одну особу на місяць. У 2018 році проведено 

виплату на суму 74,6 тис. грн. 

У 2018 році за рахунок коштів державного бюджету 2 внутрішньо 

переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, виплачено грошову компенсацію на придбання житла, 

учасникам бойових дій 528,9 тис. грн. та 972,1 тис.грн.  

Не залишається поза увагою районної державної адміністрації і підтримка 

сімей, дітей та молоді. 

Протягом 2018 року на обліку у службі у справах дітей районної державної 

адміністрації перебувало 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Продовжують свою роботу 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

проживає  8 дітей, та 2 прийомні сім’ї, в яких виховуються  3 дітей.  

Відповідно до запланованих завдань та заходів програми захисту прав дітей 

та розвитку сімейних форм виховання у Межівському районі  службою у справах 

дітей районної державної адміністрації систематично проводиться робота з 

організації привітання такої категорії населення з нагоди святкування Дня захисту 

дітей, новорічних та різдвяних свят.  

Необхідно зазначити, що у Межівському районі проживає 4222 дітей, у т.ч.; 

на території Зорянської та Слов’янських сільських рад – 725 дітей; 

на території Межівської об’єднаної  територіальної громади – 3015 дітей;  

на території Новопавлівської об’єднаної  територіальної громади – 482 

дитини. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, вжиття 

відповідних  заходів щодо дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

служба у справах дітей районної державної адміністрації у взаємодії з 

підрозділами кримінальної поліції у справах дітей, лікарнею, виконкомами 

сільських, селищної рад, Межівським районним ЦСССДМ проводить заходи 

щодо  соціального захисту дітей, шляхом надання соціальних послуг дітям та 

батькам.  

Протягом 2018 року проводились рейди «Діти вулиці». Обстежено 50 

родин, в яких виховуються 87 дітей. 

З батьками та дітьми проводилася індивідуальна робота, безпосередньо за 

місцем проживання.  

Щодо пенсійного забезпечення населення району. 

У районі  протягом 2018 року  забезпечено  своєчасне та стабільне 

фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. Протягом 2018 року 

призначено 208 нових пенсійних справи. 

Для виплати пенсій пенсіонерам Межівського району щомісячно 

витрачається 19533 тис.грн. при середньому розміру пенсії – 2522 грн. 
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Протягом 2018 року районною державною адміністрацією здійснювались 

повноваження у галузі зайнятості населення, посилення соціального захисту від 

безробіття.  

Так, на розширених  оперативних нарадах при голові районної державної 

адміністрації,  питання зайнятості населення розглядалось двічі, а з метою 

покращення ситуації на ринку праці у липні 2018 року прийнято доручення 

голови районної державної адміністрації № 37/0/316-18 «Щодо легалізації 

заробітної плати, зайнятості населеня та підвищення рівня заробітної плати».  

Протягом 2018 року робочою групою з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення проведено 12 засідань, здійснено 58 

перевірок  суб’єктів господарювання. Легалізовано 42 робочих місця, у т.ч. 

зареєстровано 42 найманих  працівники.  

Але, у даному напрямку нам всім разом є ще над чим працювати. 

Протягом 2018 року на обліку у Межівському відділі Павлоградського 

міськрайонного центру зайнятості перебувало 1021 безробітних, що на 5 осіб 

більше рівня 2017 року, у тому числі на обліку перебували 17 безробітних, які 

прибули з Донецької та Луганської областей та 12 осіб, звільнених  у запас після 

участі в АТО.  

Найважливішим чинником для досягнення цілей стратегії розвитку є 

фінансове підґрунття.  

Мені приємно зазначити, що обсяг доходів місцевих бюджетів району має 

постійну тенденцію росту. 

Після створення та відокремлення бюджету Межівської та Новопавлівської 

об’єднаних  територіальнихї громад, до зведеного бюджету Межівського району у 

2018 році входили  районний бюджет та  2 сільських бюджети.  

За 2018 рік виконання уточненого плану власних доходів загального фонду 

бюджету району становить 105,8 %. При уточненому плані 17,50 млн. грн. 

фактично надійшло 18,52 млн. грн.  

До затвердженого плану надходжень виконання становить 115,3 %. 

При цьому у порівнянні з уточненими плановими показниками доходи сільських 

бюджетів виконані на 110,6 % (у  т.ч. Зорянська с/р – 112,8 %, Словянська с/р – 

108,8), районного бюджету – на  100,7 %.  

Щодо виконання плану власних доходів загального фонду Межівської та 

Новопавлівської ОТГ, то він складає: 

Межівської ОТГ – 103,7 %; 

Новопавлівської ОТГ – 133,9 %,  при уточненому плані, Межівської ОТГ 

57,96 млн. грн., Новопавлівської ОТГ – 12,67 млн. грн., фактично надійшло  до 

Межівської ОТГ – 60,1 млн. грн., Новопавлівської ОТГ – 16,96 млн. грн. 

Бюджетний та Податковий кодекси України надали більші права органам 

місцевого самоврядування щодо самостійного розподілу значної частини 

бюджетних надходжень.  

Я хочу ще раз підкреслити, щоб кожен сільський, селищний голова району 

усвідомив, що з наданням прав підвищується відповідальність щодо виконання 

бюджету. 
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Кожна територіальна громада повинна зрозуміти, що лише перевиконання 

дохідної частини бюджету дасть можливість вирішити соціальні та культурні 

проблеми громади, а їх сьогодні у кожній громаді достатньо. 

З метою економії бюджетних коштів всі структурні підрозділи 

райдержадміністрації, бюджетні установи, які фінансуються з районного 

бюджету, сільські, селищна ради працювали через систему Прозоро. 

Основним бюджетоутворюючим чинником у районі є дохід від виробництва 

сільського господарства. Адже сільське господарство є домінуючим сектором 

економіки і його частка у валовій продукції району складає понад  98 %. 

Головний пріоритет розвитку сільського господарства становить галузь 

рослинництва, де основна перевага надається веденню зернового господарства. 

Сьогодні сільськогосподарським виробництвом у районі займаються: 

- 28 товариств  з обмеженою відповідальності, які обробляють 45444 га; 

- 71 фермерське господарство – 21307 га; 

- 52 приватних підприємця – 5052 га та одноосібники –  16130 га. 

Відносини влади й сільгоспвиробників базуються на трьох головних 

принципах: єдиній політиці на користь економічного зростання села, об’єднанні 

зусиль і на простому людському взаєморозумінні.  

Саме завдяки реалізації такої політики у районі з року в рік маємо непогані 

показники розвитку сільського господарства.  

Спекотливі умови  протягом весни, літа та восени  вплинули на врожайність 

сільськогосподарських культур, у той же час обсяг валової продукції по 

господарствах усіх форм власності району залишився майже на рівні 2017 року і  

склав – 401,7 млн. грн., що становить 95,9 % до 2017 року. 

Середня урожайність ранніх зернових культур у районі склала 26,3 ц/га. 

Отримано валового збору зерна 102,3 тис. тонн. Слід відзначити, що найбільшу  

урожайність зернових культур   отримали ТОВ « Перемога» – 51,0 ц/га, ТОВ АФ 

«Схід Агро» – 50,2 ц/га, ТОВ «АФ Обрій» – 29,9 ц/га, ТОВ «АФ Промінь» – 29,5 

ц/га. 

Валовий збір соняшнику склав   у цьому році 57,6 тис. тонн., що на 1,2 тис. 

тонн менше ніж у минулому році, це зумовлено тим, що господарствами району 

було посіяно соняшнику  на 3,7 тис. га менше ніж у 2017році (28,6 тис. га)  

середня  урожайність склала – 20,1 ц/га. 

У 2018 року агроформуванням району  вдалося збільшити поголів’я великої 

рогатої худоби. Збільшення відбулося по СФГ «Кипарис». 

З метою якісного та вчасного обробітку ґрунту, скорочення витрат паливно-

мастильних матеріалів, сільськогосподарськими формуваннями протягом 2018 

року було залучено внутрішніх інвестицій на придбання сільськогосподарської 

техніки на суму 39 млн. грн. 

Закуплено 31 одиниці високотехнологічних засобів виробництва, у т.ч.: 

- тракторів – 8 одиниць на суму 12,7 млн. грн.; 

- зернозбиральних комбайнів – 2 одиниці на суму 7 млн. грн.; 

-  іншої техніки – 21 одиниць на суму 19,3 млн. грн. 

Декілька слів, хотів би  сказати  про розрахунки орендної плати. 
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Основними орендарями сільськогосподарських земель є  

сільськогосподарські  підприємства  та селянсько-фермерських господарств, які 

орендують 10 тис. земельних паїв, загальною площею 66,8 тис. га. Базою  для 

визначення розміру орендної плати за земельний пай  є нормативно-грошова 

оцінка земельної  ділянки.  

Нормативно грошова оцінка  земельних ділянок не змінювалась протягом 

2017 – 2018 років, у той же час  розмір орендної плати значно збільшився,  і про 

це свідчать цифри: 2015 рік – 56 млн. грн.;  2016 рік – 93,8 млн. грн.; 2017 рік – 

123 млн. грн.; 2018 рік – 123 млн. грн. 

Окремо хочу зупинитися на рівні заробітної плати у галузі АПК.  

          За підсумками 2018 року у сільському господарстві рівень середньомісячної 

заробітної плати становить  7091 грн.  

Порівняно  до 2017 року відбулося зростання  показника   на  32 %.  

Найвищу заробітну плату мають, ТОВ «А/Ф Промінь», СТОВ «Росток»,  ТОВ 

«Межівське», де її рівень складає понад 9,0 тис. грн., а по  СФГ «Лад»  рівень 

середньомісячної заробітної плати становить понад 13 тис. грн. 

Але у цьому напрямку нам є ще над чим працювати. Це, в першу чергу, 

забезпечення підвищення рівня заробітної плати у   малих селянсько-фермерських 

господарствах та легалізація найманої праці. 

Користуючись нагодою, хочу запросити до співпраці сільські ради та 

об’єднані територіальні громади  у питанні легалізації найманої праці, реєстрації 

підприємницької діяльності. Адже сплата єдиного податку  фізичними особами 

підприємцями  та надходження податку на доходи фізичних осіб  є головним  

чинником наповнення  бюджету. 

 Сільськогосподарські товаровиробники району дбають не лише про 

формування власних статків. Вони є основними спонсорами закладів соціально- 

культурної сфери району та надають благодійну допомогу товариству Червоного 

хреста України.  

Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати всіх керівників, які не 

стоять осторонь від наших спільних проблем, які завжди відгукуються на наші 

пропозиції та прохання. Висловлюю надію на подальше порозуміння та 

співпрацю. 

Важливою ланкою розвитку  району є мале підприємництво, адже це 

істотна складова ринкового господарства, невід’ємний елемент конкурентного 

механізму. У малому бізнесі зайнято понад 10 % працездатного населення.  

Сьогодні чисельність СПД складає 547 осіб, які здійснюють діяльність  у 

сфері  торгівлі та  сільського господарства,  у сфері послуг та побутового 

обслуговування. 

Протягом 2018 року започаткували підприємницьку діяльність  65 фізичних 

осіб проти 89 осіб у минулому році,  у т.ч. по Межівській ОТГ – 51 особа, 

Новопавлівській ОТГ – 7 осіб, Слов’янській сільській раді – 3 особи, Зорянській 

сільській раді – 4 особи. 

Однак необхідно відзначити, що протягом 2018 року припинили  свою 

підприємницьку діяльність 75 СПД проти 145 у 2017 році, у т.ч. по Межівській 
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ОТГ – 61, Новопавлівській ОТГ– 6, Слов’янській сільській раді – 7, Зорянській 

сільській раді – 1.  

У районі функціонують 178 магазинів, 29 павільйонів та кіосків, 12 об’єктів 

ресторанного господарства.  

Протягом 2018 року мережа торгівельних закладів збільшилась на 8 

одиниць.  

У  населених пунктах с. Слов’янка, с. Веселе  та у смт. Межова відкрито 

магазини з продажу змішаної групи товарів «Аврора», парфумерії та косметики 

«Єва», магазин  «Водафон», «Продукти», «Сільгоспзапчастини»,  завдяки чому 

створено 15 додаткових робочих місць. 

У більшості сіл району торгівельне обслуговування забезпечують 

стаціонарні об’єкти торгівлі, окрім сіл з незначною кількістю населення. 

Необхідно зазначити, що у сфері споживчого ринку та розвитку малого 

підприємництва є проблемні питання, які потребують вирішення і над якими 

сьогодні працюємо. Це, в першу чергу, легалізація підприємницької діяльності та 

найманої праці у сфері торгівлі, це непорядність деяких підприємців у сплаті 

податків та безпідставне підвищення цін. 

Протягом 2018 року Межівська районна державна адміністрація  

неодноразово зверталась до правоохоронних та фіскальних органів щодо 

незаконної діяльності у смт. Межова за адресами: вул. Центральна, 1 (діяльность 

газозаправної станції), вул. Центральна, 24 та вул. Центральна, 40 (діяльність 

ігрових автоматів).          

У цьому напрямку ми будемо працювати і надалі. 

Зупинюся тепер на наступному пріоритеті у роботі – подальшому розвитку 

соціально-культурної сфери району. 

Збереження здоров’я населення і підвищення якості медичного 

обслуговування було і залишається надзвичайно важливим для нас питанням. 

Медичне забезпечення жителів району у 2018 році забезпечували: 

- комунальний заклад «Межівська центральна районна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради» на 83 ліжка; 

- комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Межівської селищної ради», 

- 7 лікарських амбулаторій ЗПСМ та 11 фельдшерсько-акушерських 

пунктів. 

Протягом 2018 року на стаціонарі проліковано 3167 осіб (2017 рік – 3027). 

Середня тривалість перебування хворого у стаціонарі склала 8,5 днів.  

Протягом 2018 року до лікарів КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Межівської селищної ради» КЗОЗ «Межівський РЦ ПМСД» було 

здійснено 63139 звернень на прийомі та 12309  відвідувань лікарями  вдома.  

З метою раннього виявлення туберкульозу протягом року проводились 

флюорографічні огляди дорослого населення та туберкулінодіагностика серед 

дитячого населення.   

Протягом  2018 року флюорографічно обстежено 10276 мешканців району, 

що становить 92,5 % до річного плану. 

Пересувним флюорографом було обстежено 3879 осіб (37,7%). 
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Нижче середньорайонного показника, відсоток оглянутих на територіях 

таких сільських, селищної рад та старостинських округів: Богданівський с/о – 

67,4%, Преображенський с/о у т.ч., с.Преображенка – 37,5 %, с. Новотроїцьке – 

33,6 %, с. Всесвятське – 63,1%, Новогригорівський с/о у т.ч: с. Водолазьке – 47,2 

%, Славянська с/р, у т.ч: с. Андронівка – 53,1%, Зорянська с/р, у т.ч: с. Миронове 

– 62,7 %, с. Маліївське – 34,0 %, Новопавлівська с/р – 44,8 %. 

Згідно відповідного розпорядження голови районної державної 

адміністрації щорічно проводяться медичні профілактичні огляди населення 

району.  

У 2018 році профілактичними оглядами охоплено 87,3 % населення, яке 

підлягає під  профогляди.  

Незадовільна організація проходження профілактичних оглядів серед таких 

організацій, підприємств, установ: ТОВ «Наталівське», СФГ «Зоряне», СФГ 

«Победа», СФГ «Надія», СФГ «Чайка», СФГ «Кипарис», СФГ «Мета», СФГ 

«Добриня», СФГ «Зоря» (Демуринський с/о), СФГ «Лан», СФГ «Дорошенко», 

СФГ «Ява Плюс», СФГ «Макара», ПСГТ «Еліта», ПП «АЯ і К», ФГ «Урожай», 

ФГ «Світоч-Т», Межівське відділення статистики, Межівський районний 

комісаріат, Зорянська  та  Словянська  сільські ради.  

Одним з пріоритетних напрямків у галузі  охорони здоров’я є материнство 

та дитинство. Медична допомога дітям надається лікарями ЗПСМ та лікарями 

педіатрами Межівської АЗПСМ. 

З метою  виявлення  та попередження захворювань протягом липня-вересня 

2018 року на базі Межівської АЗПСМ проведено стовідсотково профогляди 

школярів та дітей дошкільних закладів.  

Дітей, з вперше виявленою патологією, взято під «Д» нагляд, призначено 

обстеження. Призначено оздоровчі та відновлювальні заходи.  

Станом на 01 січня 2019 року під «Д» наглядом знаходиться 756 дітей та 

підлітків. Діти оглянуті протягом року 1 – 2 рази.  

Амбулаторне оздоровлення отримали 71 % дітей, стаціонарне лікування – 

29,0 %. 26 дітей (із них 5 дітей-інвалідів)  оздоровлені у  спеціалізованих 

санаторіях та реабілітаційних центрах області та України. 

Діти, які опинились у складних життєвих умовах, діти під опікою та з 

багатодітних сімей знаходяться під постійним наглядом сімейних лікарів за 

територіальним дільничним принципом. 

Робота проводиться в тісній співпраці із спеціалістами соціальних служб, з 

виконанням необхідних оздоровчих заходів. 

Для підвищення якості та доступності первинної медико-санітарної 

допомоги протягом 2018 року проведено  71 виїзд лікарських бригад у села 

району, оглянуто  1976 осіб на базі АЗПСМ та ФП, вдома – 388 осіб. 

На виконання Наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503 «Про 

затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу та 

форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» з 02 

квітня 2018 року проводилась робота щодо реєстрації пацієнтів з підписанням  

декларацій (електронний варіант). Станом на 28 січня 2019 року введено 16170 

декларацій. 
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Щодо виконання урядової програми «Доступні ліки»,  то зазначу, що 

протягом 2018 року виписано 8281 рецептів на загальну  суму 441,708  тис. грн.  

Щодо реформування  галузі охорони здоров’я протягом 2018 року Центр 

ПМСД реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство.  

З 01 жовтня 2018 року укладено договір з Національною службою здоров’я 

України щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій, – отримано ліцензію на медичну практику. 

12 грудня 2018 року Акредитаційною комісією при ДОЗ ОДА отримано 

Акредитаційний сертифікат №000438 та присвоєно другу категорію (термін дії 

сертифіката з 10.12.2018  по 09.12.2020). 

Щодо покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 

закладів району необхідно зазначити, що всі лікарі ЗПСМ забезпечені 

комп’ютерною технікою з доступом до Інтернету.  

Кожному  лікарю відкрито електронну пошту та скайп, що дає можливість 

користуватись нормативно-правовими документами Міністерства охорони 

здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради,  спілкуватися з 

пацієнтами, проводити попередній запис їх на прийом та, при необхідності, 

надсилати результати лабораторних досліджень пацієнтам.  

За рахунок коштів німецького товариства міжнародного співробітництва, 

Центр первинної допомоги отримав  матеріально-технічну допомогу у вигляді  11 

комплектів  обладнання для сімейних лікарів  на суму майже 400 тис. грн., у т.ч.:   

ноутбуки – 5; 

електрокардіографи – 11; 

сумка-укладка сімейного лікаря – 11; 

сумка-холодильник – 11; 

професійні тонометри – 11; 

портативний фетальний доплер – 11; 

діагностичний ліхтарик – 11; 

стетоскоп – 11. 

Для медичних закладів придбано 5 принтерів (Зорянська, Слов’янська, 

Межівська АЗПСМ) та  WI-FIроутер  (Слов’янська АЗПСМ).  

Протягом 2018 року  проведено  поточні ремонти: флюорокабінету (заміна 2 

вікон та дверей на металопластикові), ремонт кабінету лікаря ЗПСМ (заміна 2 

вікон та дверей на металопластикові), проведено ремонт 4 холодильників, 

пробурена свердловина для водопостачання у Демуринській АЗПСМ, проведено 

ремонт та техогляд пересувного флюорографа. 

У рамках реформи сільської медицини, ініційованої Президентом України 

Петром Порошенком, на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 06 

грудня 2017  року № 983 щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості, у листопаді  2018 року 

розпочалися роботи по будівництву амбулаторій у с. Слов’янці та с. Іванівці.  

Впевнений, що  у 2019 році об’єкти будуть завершені. 

Напередодні Нового року Центр первинної медико-санітарної допомоги  

отримав  2 автомобілі Renault Duster, які стали гарним передноворічним 
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подарунком для медиків. Загальна вартість придбаних автомобілів – майже 1000 

тис.грн. (999900 грн.) і це, до речі, кошти субвенції з державного бюджету. 

Медичними  препаратами для надання невідкладної медичної допомоги всі 

структурні одиниці КНП «ЦПМСД» МСР» забезпечувалися вчасно та у 

достатньому обсязі.  

Рівень середньомісячної заробітної плати у галузі медицини становить: 

вторинний рівень: лікарів –  9809,00 грн., середнього медичного персоналу – 5647 

грн., первинний рівень: лікарів – 6614,24 грн., середній медичний персонал –  

4602,53 грн. 

 Щодо демографічної ситуації треба відзначити, що протягом 2018 року 

народилось 157 дітей проти 200 немовлят у 2017 році, померло 408 осіб проти 462 

осіб у 2017 році.  

 Тезисно зупинюсь на розвитку освітньої галузі району.  

 Розвитку освіти  ми  завжди надавали особливої уваги  і ставили перед 

собою завдання створити рівні умови для школярів  всіх шкіл району.  

Освітня карта Межівського району протягом 2018 року  не змінилася та  

відповідає  рівню 2017 року.  

Усі заклади освіти працюють відповідно до програм розвитку освіти у 

Межівському районі. Продовжують свою діяльність Дитяча юнацько-спортивна 

школа, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, КЗ «Сільський 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія» Новопавлівської 

сільської ради. 

Педагогічні колективи закладів освіти району протягом  2018 року 

працювали над реалізацією Концепції «Нова українська школа». Це інший зміст 

освіти, методики навчання та освітнього середовища.  

Для успішної реалізації Концепції «Нова українська школа», через  

електронну систему закупівель «ProZorro», відділом освіти районної державної 

адміністрації, відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Межівської селищної ради, відділом освіти виконавчого комітету  

Новопавлівської сільської ради  закуплено нові меблі та мультимедійне 

обладнання, комп’ютери, фабрики друку, ламінатори, шкільні меблі (парти, 

стільці, столи). 

Усі учні перших класів безкоштовно отримали набори LEGO «Шість 

цеглинок» та ігрові набори LEGO «PLAY ВOX».   

У 2018 році відбулись позитивні зміни в освітньому середовищі закладів 

освіти Межівського району. 

Так, протягом 2018 року продовжувались роботи по реконструкції 

Межівської СЗШ №1  та будівництву спортивного майданчика. 

Лише у 2018 році на вищезазначених об’єктах за рахунок коштів обласного 

бюджету  виконані роботи на суму 18269,9 тис. грн. та 9574,8 тис. грн. відповідно. 

Проведено роботи по заміні вікон та проведено поточний ремонт покрівлі 

Слав’янської СЗШ І–ІІІ ступенів. 

Межівською селищною радою здійснено: 

«Капітальний ремонт котельні комунального закладу освіти 

«Новогригорівська  загальноосвітня школа І-ІIІ ступенів» (483 тис. грн.);  
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«Капітальний ремонт котельні комунального закладу освіти 

«Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної 

ради» (436 тис. грн.); 

«Капітальний ремонт котельні комунального закладу освіти 

«Демуринська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Межівської селищної 

ради» (342,1 тис. грн.); 

роботи по об’єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) 

Водолазького сільського комунального дошкільного навчального закладу 

освіти ясла-садок «Журавлик» у с. Водолазьке кошторисною вартістю 538,746 

тис. грн. (роботи виконані на 50%) та інші об’єкти, це заміна котлів, ремонт 

системи опалення, виготовлення ПКД і т.д. 

Новопавлівською сільською радою проведені роботи по «Капітальному 

ремонту з застосуванням  енергоефективних технологій  двоповерхового 

спального корпусу КЗ «Сільський позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Лілія» Новопавлівської сільської ради» (замінені вікна, двері, 

профлистом відремонтовано покрівлю, утеплено фундамент будівлі).  

Використано коштів субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури об’єднаннях територіальних громад  – 1693 тис. грн. 

Необхідно зазначити, що у капітальний ремонт, будівництво та 

реконструкцію закладів освіти протягом  2018 року вкладено  понад 31,256 

млн. грн. коштів державного, обласного та місцевого бюджетів і цей процес 

триває. Крім того у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету для галузі 

освіти отримали новий Шкільний автобус для підвозу учасників навчального 

виховного процесу, загальною вартістю – 1725 тис. грн. 

Необхідно зазначити щей той факт, що ми дійсно вкладаємо  у  галузь 

освіти, але і наші учні мають гарні показники у навчанні. 

Щорічно учні шкіл посідають призові місця в обласних  предметних 

олімпіадах.  

Призерами обласних олімпіад у 2018 році стали 2 учні РКЗО «Слав’янська 

СЗШ І-ІІІ ст.». 

Учні Межівської селищної територіальної громади показали високі 

результати в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад – 9 призових 

місць. 

У конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України – 7 призових місць, в обласному зльоті юннатів – 2 

перемоги.  

Маємо перемоги в обласних творчих конкурсах: «На кращого майстра 

народних ремесел», початкового технічного моделювання,  «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно», «Юних фотоаматорів «Моя Україна». 

У 2018 році закінчили  навчання у загальноосвітніх закладах району 88 

учнів, з них 67 випускників вступили до вищих навчальних закладів, тобто 76 %. 

Хочу зазначити, ще той факт, що останнім часом  відбувається оновлення 

педагогічних колективів. 
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Сьогодні середній вік педагогів становить 43 роки. За останні три роки 

залишилося працювати в  освітніх установах району 41 молодих фахівців,  а це  94 

% від кількості прибулих. 

Щодо оздоровлення дітей, то протягом 2018 року  у комунальному закладі 

«Сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія» 

Новопавлівської сільської ради» оздоровлено 135 дітей району, у т.ч.: 

Межівська ОТГ – 53 дітей; 

Новопавлівська ОТГ  – 24 дитини; 

Зорянська с/р – 9 дітей; 

Слов’янська с/р – 15 дітей. 

Хочу  наголосити на тому факті, що оздоровлення дітей нашого району 

триває не лише влітку. Протягом року оздоровлено  у ДП «УДЦ «Молода 

Гвардія» – 13 дітей, «Перлина Придніпров’я» – 26 дітей, «Артек» –  14 дітей, 

«Чемпіон» – 4 дітей та «Прометей» – 1 дитина. 

Щодо рівня середньомісячної заробітної плати по галузі  освіти то вона 

становить по відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради – 6138 

грн., у т.ч. педагоги – 7496 грн., по відділу освіти районної державної 

адміністрації  –  6576 грн., у т.ч. педагоги – 8773 грн. 

Для надання культурних та мистецьких послуг населенню у районі діють  

14 клубних, 18 бібліотечних закладів, школа естетичного виховання, історико- 

краєзнавчий музей. 

Протягом 2018 року зроблено низку важливих кроків у справі формування 

системи  організації  культурного життя  населення, визначено основні напрямки 

та заходи роботи, адже заклади  культури є осередками розвитку народної 

творчості та збереження народних традицій. 

Закладами культури району протягом 2018 року проведено урочистості до 

Дня соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного жіночого дня, 

Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня Конституції 

України, конкурс «Найкращий читач 2018 року», звітний концерт та бенефіс 

випускників зразкового танцювального колективу «Натхнення», ІV районний 

конкурс відеороликів «Полюби Межівщину, як люблю її я!», районний фестиваль 

«Театральна весна» та ІV районний конкурс «Райданс», День Державного 

Прапора України. У кожному  старостинському окрузі  та сільських, селищній 

радах проведено День села чи селища. Проведено VІІІ Міжрегіональний 

мистецький фестиваль хореографії, вокалу, декоративно-прикладної творчості 

«Степова перлина», День людей похилого віку,  День Гідності і Свободи, День 

вшанування жертв Голодомору 1932 – 1933 років, День працівників сільського 

господарства та інші. 

Колективи та виконавці району взяли участь в обласному дитячо-

юнацькому фестивалі «Z-ефір», майстри народної творчості – у святковій 

виставці на майдані перед будівлею обласної державної адміністрації до Дня 

вишиванки.  
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Делегація району у складі учасників АТО відвідала гала-концерт обласного 

фестивалю «Пісні, народжені в АТО». 

Колективи художньої самодіяльності району  та окремі виконавці  є 

постійними учасниками загальнорайонних громадських, освітніх, галузевих, 

професійних культурно-мистецьких заходів. 

Влада району дбає і про активний відпочинок громадян. 

Для цього у районі збережена належна спортивна база, яка складається з 1 

стадіону, 102 спортивних майданчиків, 14 спортивних залів, 15 приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять. 

Важливою складовою частиною соціально-економічної політики є розвиток 

фізичної культури і спорту. 

Протягом 2018 року  проведені усі заплановані заходи згідно календаря 

спортивно-масових змагань. 

 За допомогою сільських, селищного голів, керівників 

сільськогосподарських формувань та Федерації футболу Межівського району 

проведена першість Межівського району з міні- футболу, турнір з міні-футболу 

серед ветеранів, Кубок відкриття сезону з футболу, І коло чемпіонату 

Межівського району з футболу.  

Організовано та проведено: районні турніри з волейболу серед жінок, 

районний турнір з волейболу серед чоловіків, зональні обласні змагання  з 

волейболу серед жінок, турнір з волейболу серед ветеранів, чемпіонат з волейболу 

серед чоловіків та інші спортивні змагання. 

Команда дівчат з футболу взяла участь в обласних змаганнях (ІІ місце) та у 

всеукраїнських змаганнях, де посіла ІV місце та інші спортивні заходи. 

У районі постійно проводиться робота з реалізації державної політики у 

сфері патріотичного виховання населення.  

Згідно із затвердженими планами заклади освіти та культури у населених 

пунктах Межівського району протягом 2018 року  проводились тематичні 

урочисті, інформаційні, навчально-виховні, мистецькі та спортивні заходи за 

участю керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, 

ветеранів АТО, членів родин загиблих учасників АТО, спрямовані на вшанування 

мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності 

України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння зміцненню 

патріотичного духу мешканців району.  

З метою подальшого розвитку фізичної культури та спорту протягом 2018 

року  розпочаті роботи з реконструкції стадіону на території КЗО «Межівська ЗШ 

І-ІІІ ступенів №1» Межівської селищної ради». Проведено облаштування 

футбольного поля, спортивних майданчиків, бігових доріжок, встановлено 

спортивний інвентар, облаштовано глядацькі трибуни кріслами та огорожу. 

На 90 % виконані  роботи по об’єкту «Реконструкція будівель фізкультурно-

спортивного комплексу у с. Слов’янка Межівського району» та виконано 

«Технічне переоснащення системи опалення з встановленням твердопаливного 

котла 98 кВт в фізкультурно-спортивному закладі по вул. Центральна, 38, с. 

Слов’янка Межівського району Дніпропетровської області». Фінансування 
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проведено за рахунок коштів  бюджету Слов’янської сільської ради (449,985 тис. 

грн.).  

Межівською селищною радою у 2018 році проведені роботи  по об’єкту: 

«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. 

Спортивній, 33Б смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області – 

будівництво», загальною кошторисною вартістю 1498,0 тис. грн. Фінансування, 

якого здійснювалося за рахунок  державного та місцевого бюджету у рівних 

частинах (50 % * 50%). 

У районі продовжує діяти  «Цільова комплексна програма розвитку 

фізичної культури і спорту в Межівському районі», на виконання заходів якої   за 

2018 рік   використано коштів районного бюджету – 15,5 тис. грн. та понад  40 

тис. грн. спонсорської допомоги . 

Думаю, що ми і надалі будемо розвивати спорт. Я впевнений, що лише 

спорт дасть можливість виростити здорову українську націю. 

Тож користуючись нагодою, побажаю нашим спортсменам успіхів, нових 

рекордів та  олімпійського здоров’я. 

Нагальною проблемою протягом останніх десятиліть для Межівського 

району, яка потребує вирішення на загальнодержавному рівні, залишається 

водопостачання населених пунктів району.  

Рівень забезпечення населення питною водою залишається на сьогодні 

самим низьким у регіоні і складає 11 %.  

Межівською районною державною адміністрацією  протягом останніх років 

розроблено ряд проектів інвестиційного характеру, над реалізацією яких 

працювали у 2018 році та надані пропозиції для реалізації їх у найближчі роки, це 

реалізація проектів: 

Будівництво водонапірної башти в смт. Межова Межівського району 

Дніпропетровської області та  будівництво водогону балка Широка – смт. Межова 

Межівського району Дніпропетровської області, які спрямовані на розв’язання 

основної проблеми, це  стабільне централізоване водопостачання в смт. Межова. 

У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету (245,019 тис. грн.) 

завершені роботи по об’єкту  «Будівництво водогону протяжністю 730 м. 

Україна, 52930, Дніпропетровська область, с. Веселе, вул. Капустіна, 4». 

Декілька слів хочу сказати про автомобільні шляхи району.  

Ремонт доріг комунальної власності – один з головних пріоритетів 

діяльності Межівської районної державної адміністрації. І мені сьогодні приємно 

відзначити, що протягом  останніх років за підтримки обласного бюджету, ми 

почали  ремонтувати дороги комунальної власності.  

2018 рік не є винятком, так за рахунок коштів обласного бюджету 

відремонтовано вул. 40 років Перемоги у смт. Межова, вул.Учительська – 

Лермонтова у смт. Межова, вул. Гоголя у с. Райполе.  

За кошти субвенції з державного бюджету розпочаті роботи по по вул. 

Західна в с. Водолазьке, завершені роботи по вул. Пушкіна у с. Богданівка та по 

вул. Сонячній у с. Преображенка. 

Протягом 2018 року  сільськими, селищною радами проводився поточний 

ремонт доріг на загальну суму 1156 тис. грн. 



19 
 

Хочу зазначити, що протягом  2018 року у ремонт доріг вкладено майже 

22 млн.грн. коштів, у т.ч. коштів державного бюджету – 3,9 млн.грн., коштів 

обласного бюджету – 15,1 млн. грн. 

У 2018 році нам вдалося вирішити питання щодо налагодження 

автобусного сполучення між районним центром та сільськими населеними 

пунктами. 

 Було оголошено та проведено конкурсні торги, визначено переможця. З 

січня 2019 року автобуси почали здійснювати регулярні пасажирські перевезення. 

Думаю спільно з головами сільських, селищної рад ми продовжимо роботу у 

цьому напрямку, необхідно щоб  пасажирські перевезення були постійними, нам 

всім разом необхідно у цьому напрямку попрацювати, щоб залучити більше 

пасажирів. 

Щодо відновлення мережі зовнішнього освітлення вулиць, особливе місце  

в системі розвитку вуличного освітлення посідає впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

З метою економії коштів, місцевими органами самоврядування Межівського 

району проводена заміна звичайних ламп освітлення на енергозберігаючі на 

загальну суму  майже 300 тис. грн., а загальна сума  відновлення мережі 

зовнішнього освітлення за 2018 рік становить 656,1 тис. грн. коштів місцевих 

бюджетів. 

І на кінець щодо інформаційної сфери діяльності Межівської районної 

державної адміністрації.  

Робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. 

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів, які проводяться в районі на офіційному веб-сайті 

Межівської районної державної адміністрації. Інформація про діяльність районної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів розміщується на сторінках 

районної газети «Межівський меридіан». 

Шановні присутні! 

Я коротко зупинився на найважливіших для нашої території питаннях. Нам 

є ще багато над чим працювати.  

А підводячи підсумок роботи за 2018 рік, хочу зазначити, що усі досягнення 

у соціально-економічному розвитку нашого району є наслідком прийняття 

ефективних управлінських рішень у вибудованій чіткій вертикалі влади: держава 

–  область – район.  

Хочу подякувати за підтримку і розуміння наших проблем керівництво 

області і держави, керівників підприємств, організацій, установ району, голів 

об’єднаних територіальних громад, сільських голів, виконуючих обов’язки 

старост, представників малого та середнього бізнесу, всіх без винятку тих, хто не 

стояв осторонь наших проблем!  

Дякую усім, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує 

та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, наш район, хто працює в 

організаціях, на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, вчить та виховує 

наших дітей, хто лікує нас і долучає до культурних цінностей. 
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 Кожен з нас хоче бачити Межівський  район сильним та процвітаючим, а 

його громадян – щасливими і забезпеченим.   

 

    Дякую за увагу! 


