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ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК 

 

Відповідно до Конституції України Законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на 

засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, 

верховенство права, законності пріоритетності прав людини, гласності, 

поєднання державних та місцевих інтересів, Криничанська районна державна 

адміністрація в межах своїх повноважень забезпечує виконавчу владу на 

території району. 

Враховуючи наявні повноваження районної державної адміністрації та 

розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, 

як головою райдержадміністрації, посадовими особами райдержадміністрації у 

2017 році послідовно і наполегливо вживалися заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого та результативного функціонування 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, співпраці з 

районною радою, об’єднаними територіальними громадами, сільськими 

радами, громадськими формуваннями, територіальними підрозділами 

центральних органів виконавчої влади, суб’єктами господарської діяльності, які 

беруть безпосередню участь  у процесах втілення в життя вимог сьогодення. 

Значна увага в районі приділяється стабільній роботі закладів освіти, 

культури, охорони здоров’я, розвитку фізкультури та спорту, підтримці сімей, 

дітей та молоді, розвитку сімейних форм виховання. В центрі уваги у нас 

завжди пільгові категорії населення, питання розвитку соціальної сфери. 

Реалізація всіх цих проектів є можливою завдяки розумінню та підтримці 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської 

обласної ради.  

В роботі з місцевим самоврядуванням маю підтримку депутатського 

корпусу всіх рівнів, народного депутата України Дідича Валентина 

Володимировича та депутата Дніпропетровської обласної ради від БПП 

«Солідарність» Кисіля Сергія Васильовича в реалізації головних пріоритетів 

розвитку району. 

                                                       

Економіка 
 

У січні–вересні 2017 року підприємствами та організаціями району за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 247859,0 тис.грн. капітальних 

інвестицій, що у порівняних цінах майже у 2 рази більше відповідного періоду 



2016 року. На кожного жителя району припало 7037,30 грн. капітальних 

інвестицій. 

 
 

         У  2017  році  в  агропромисловому   комплексі   Криничанського   району     

було завершено  та  впроваджено  в  дію  2  найбільш  важливих  інвестиційних  

проекти: 

         - СТОВ «ЮМ-Ватутіно» - будівництво  тваринницької  ферми  на 200 

голів великої рогатої худоби.  Вартість  проекту -   4,5 млн грн.  Заплановано  

створення  10 нових  робочих  місць.  

 

                        
Тваринницька ферма СТОВ «ЮМ-Ватутіно» 

 

        -   Ф/г  « Терра -2» - будівництво  елеватору  потужністю 10 тис. тон  зерна. 

Вартість  проекту  -  16,0 млн грн. Заплановано  створення 6 нових  робочих  

місць. 



                       
Елеватор Ф/г  «Терра -2» 

 

 За кошти обласного бюджету проведено капітальні ремонти в смт 

Кринички вул. Героїв Чорнобиля, с. Затишне провул. Шкільний, с. Зоря вул. 

Лесі Українки на загальну суму 12,8 млн грн.  

За рахунок місцевих бюджетів проведено поточні  ремонти вулиць і доріг 

комунальної власності на суму 1784,4 тис. грн. 

 

             

           
смт Кринички, вул. Героїв Чорнобиля 

 

           
с.Затишне, провул. Шкільний 

 



           
с.Зоря, вул. Лесі Українки 

 

За кошти з обласного бюджету в сумі 2,9 млн грн. налагоджено 

пропускну потужність паводкових вод вулиць Центральної та Гагаріна в селі 

Катеринопіль – встановлено 5 водопропускних споруд. 

 

                                   
 

                                    
Налагодження пропускної потужності паводкових вод на вул. Центральна та вул. Гагаріна в с. Катеринопіль 

 

 

Промисловість Криничанського району представлена комунальним 

підприємством ДОР «Аульський водовід» та підприємствами малого бізнесу 

ТОВ «Мегас», ТОВ «Іванівка». Комунальне підприємство ДОР «Аульський 

водовід» свою виробничу діяльність здійснює у сфері збирання, очищення та 

розподілення води. Підприємства малого бізнесу займаються виробництвом 

борошна пшеничного та виробництвом мішків і пакетів (у т.ч. конусоподібних). 



Обсяг промислової продукції за січень-листопад 2017 року склав 272,2 

млн. грн., що становить 109,1 % у порівнянні з аналогічним періодом 2016 

року.  

 
 

Обсяг реалізованих послуг 19 підприємствами району склав 29,0 млн. 

грн., що становить 105,7 % до відповідного періоду 2016 року. 

 

 
Торгівельна мережа у населених пунктах Криничанського району 

складається з 236 торгівельних точок. Роздрібний товарооборот підприємств 

(юридичних осіб) за січень-вересень 2017 року склав 70,9 млн.грн., індекс 

фізичного обсягу склав 133,8% (у 2016 р. – 69,9%). 

 



 
 

Відбулося збільшення середньомісячної заробітної плати на 98,2 % проти 

2016 року і становить 6949 грн. 

 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

 

Пріоритетом діяльності райдержадміністрації є втілення в життя 

електронної системи Prozorro. 



Планова сума закупівель, оголошена через систему електронних 

закупівель ProZorro закладами району, склала 74,8 млн грн. (507 лотів), 

кількість завершених тендерів – 391, сума завершених торгів склала 51,4 

млн.грн., сума підписаних договорів – 51,3 тис.грн. Економія склала 1,7 млн 

грн. 
Динаміка по кількості завершених торгів  

 

 
Типи процедур 

 

10 листопада 2017 року в Криничанській райдержадміністрації відбувся 

семінар з питань проведення закупівель у системі Prozorro під головуванням 

заступника голови райдержадміністрації Антоніни Іванівни Лісовець та за 

участю представника громадської організації «Платформа громадський 

контроль» Дениса Олеговича Баранця, який детально зупинився на питаннях 

закупівель, що здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні 



закупівлі», а також акцентував увагу на питання здійснення допорогових 

закупівель через електронну систему Prozorro. 

Участь у семінарі взяли бухгалтери бюджетних установ та сільських і 

селищних рад району. 

 

                  
Семінар з питань проведення закупівель в системі Prozorro 

  

Питання розвитку підприємництва є одним з пріоритетних напрямків у 

діяльності районної державної адміністрації. Тож за моїм дорученням 06 

вересня 2017 року в райдержадміністрації відбувся урочистий захід з нагоди 

відзначення Дня підприємця. 

Я вдячний підприємцям за сумлінну працю, життєстійкість, 

наполегливість, підтримку районної влади в її соціально-економічній та 

господарській діяльності, допомогу у розвитку соціальної інфраструктури в 

територіальних громадах, в життєдіяльності шкіл, позашкільних, медичних 

закладів, закладів культури, дошкільних установ, за допомогу 

військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, захищають мир і спокій на 

сході держави. 

  

 
Урочисті заходи до Дня підприємця 

 

 В рамках організації програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Дніпропетровській області, 05 грудня 2017 року в 

райдержадміністрації, за участю представників Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації, відбувся семінар з представниками бізнесу 

Криничанського району. На семінарі представники Департаменту розповіли 

про тонкощі законодавства для успішного ведення бізнесу. 

 



                                                  
Семінар з представниками бізнесу Криничанського району 

 

З метою реалізації комплексу заходів щодо благоустрою населених 

пунктів та приведення у належний стан дорожнього господарства району  у 

2017 році мною було видане відповідне доручення, результатом  реалізації 

якого було упорядковано 605 га територій скверів, алей та прибудинкових 

територій, висаджено 1010 дерев та 1200 кущів, очищено від сміття 39,5 км 

берегів та 173,2 км доріг, ліквідовано 48 стихійних звалищ.     

                                 
 

                              
                                                  Акція «Чисте довкілля» 

 

   В ході реалізації акції «Чисте довкілля» райдержадміністрація 

співпрацює з громадськістю та громадськими організаціями. 

Члени районної громадської організації воїнів АТО «Патріот», яку 

очолює Сергій Іщенко, за участю першого заступника голови 



райдержадміністрації, учасника АТО Олега Петровича Карнацького 

продовжили роботи по упорядкуванню алеї Пам’яті учасників АТО, закладеної 

23 квітня 2016 року, де висадили нові кущі калини, а на території 

Криничанської СЗШ №1 та поряд із пам’ятним знаком «Афганістан болить в 

моїй душі» поблизу райвійськкомату висадили молоді саджанці липи. 

                                
  Висадка кущів калини біля алеї пам’яті                                               Висадка лип біля пам’ятного знаку  

                  учасників АТО                                                                           «Афганістан болить в моїй душі» 

 

                      

 

 
Висадка лип на території Криничанської СЗШ №1 

                                         

 

Активісти районної організації політичної партії «Відродження», а також 

юне покоління - учні Криничанської СЗШ №1 та Криничанської СЗШ №2 

упорядковували клумби на центральній площі смт Кринички та доглядали за 

алеєю лип, які за ініціативою нашого земляка, Ветерана служби Безпеки 

України Віталія Вікторовича Криворучка, були  висаджені у жовтні 2016 року. 

 

                                           
Благоустрій липової алеї в смт Кринички 

 

 



Агропромисловий комплекс 
  

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 земель району – 152,4 тис. га, з яких 149,1 тис. га 

сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 125,7 тис.га.  

    Господарствами всіх форм власності зібрано у 2017 році: 215,6 тис. тонн 

зернових культур у заліковій вазі, в т.ч.  пшениці зібрано 97,2 тис. тонн 

(112,0% до прогнозу), ячменю – 47,9 тис. тонн (129,0 %), кукурудзи -  66,5 тис. 

тонн (86,0 %), соняшника 79,1 тис. тонн (127,0 %), ріпаку – 14,5 тис. тонн 

(106,0 %), сої – 744 тонни (81,0 %). 

 
 

В галузі тваринництва у 2017 році в сільгосппідприємствах:     

реалізовано м’яса  - 2038 тонн, що на 66 тонн більше проти 2016 року; 

надоєно молока 1983 тонни,  що на 40 тонн більше проти попереднього 

року. 

 



 
 

Здійснювався   щомісячний  аналіз  розрахунків   за  виплачені  земельні  

та  майнові  паї, що на  01 січня  2017 року  склало  100,0 %.   

За рахунок обласного бюджету в сумі 105,7 тис. грн. розроблено 106  

проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок   учасникам  

бойових  дій,  які  брали  безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції, 

забезпечували  її  проведення,  та  членам  сімей  загиблих  учасників  бойових  

дій. 

З нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства 

тракторист-машиніст СФГ «Дося» Козлов Є.М. був нагороджений медаллю «За 

працю і звитягу». 
 

 
                                                                   тракторист-машиніст СФГ «Дося» Козлов Є.М. 

 

 

 25 липня 2017 року День поля провели на базі фермерського господарства 

«Алігатор» Криничанського району за участю компаній «Євраліс Семенс», 

«Агро Легіон», «UKRAVIT» та «LAND-ROVER».  

Участь у заході взяли ряд керівників агроформувань Криничанського, 

Софіївського та Солонянського районів, які постійно проявляють інтерес до 

передових методів господарювання, новинок науки і техніки в аграрній сфері. 



«Євраліс Семенс» вже п’ятий рік поспіль надає ФГ «Алігатор» якісний 

посівний матеріал соняшнику, що, в свою чергу, дає змогу отримати значно 

кращий урожай цієї технічної культури. Якщо до застосування насіння 

урожайність соняшнику у цьому фермерському господарстві становила в 

середньому 20 ц/га, то в останні роки цей показник сягав 35 ц/г, а на окремих 

полях навіть вище.  

Для Криничанської райдержадміністрації питання розвитку 

агропромислового комплексу являються пріоритетними, адже район 

сільськогосподарський, має площу в 127 тис. га орних земель і від роботи в 

сфері АПК залежить наповнення бюджету, утримання соціальної сфери, 

покращення інфраструктури на селі. 
 

                          
 

                          
День поля на базі фермерського господарства «Алігатор» 

 

                     

Соціальний захист громадян 
 

Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, велику 

увагу райдержадміністрація приділяла соціальному захисту населення. 

Загальна кількість пенсіонерів у Криничанському районі складає 9704 

осіб, у тому числі працюючі пенсіонери – 1289 особи, або 13,3 % від загальної 

кількості. 

Середній розмір призначених пенсій  складає 2048 грн., відбулося  

збільшення протягом року на 30,8%.  

У 2017 році учасниками Програми житлових субсидій стали 8050 сімей, 

яким призначено субсидію. 



Загальна сума субсидій, призначених  для відшкодування витрат  на 

оплату  житлово-комунальних  послуг, у 2017 році становила 96864,9 тис.грн. 

(на 6,4% більше відповідного показника 2016 року). 

Упродовж 2017 року допомогу у вигляді субсидії готівкою для 

відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого 

пічного побутового палива було призначено 670 домогосподарствам. 

 

 
 

         У 2017 році управлінням  соціального захисту населення 

райдержадміністрації пільговій  категорії  громадян  нараховано  пільги на суму 

6718,4 тис.грн.  Профінансовано пільг на суму 6366,1 тис.грн.  з урахуванням 

боргу минулого року. 

          Виплачено кошти готівкою на тверде паливо та скраплений газ пільговим  

категоріям населення в сумі – 245,6 тис.грн. 

В 2017 році нараховано та профінансовано державної соціальної 

допомоги сім'ям з дітьми  на загальну суму 57,6 млн грн. (за 2016 рік – 51,9 млн 

грн.).                                                              

У 2017 році 248 особам  надано матеріальну допомогу з місцевого 

бюджету  рішенням районної комісії з питань надання допомоги окремим   

категоріям  населення на суму  190,0 тис.грн. (за 2016 рік – 103,0 тис.грн.).  

45 учасникам бойових дій та інвалідам другої світової війни надано 

матеріальну допомогу  на суму 45,0 тис.грн. 

126 учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав, 

сім'ям загиблих надано матеріальну допомогу на суму 132,0 тис.грн. 

305 учасникам бойових дій, інвалідам АТО надано матеріальну допомогу 

на суму 305,0 тис.грн., 12 сім'ям загиблих учасників АТО – 120,0 тис.грн. 

125 учасникам ліквідації  аварії на ЧАЕС надано матеріальну допомогу на 

суму 131,0 тис.грн. 

За кошти державного та місцевого бюджетів пільговій категорії громадян 

виплачено соціальні зобов’язання в повному обсязі.  



У 2017 році  за рахунок коштів обласного бюджету направлено 68 дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку.  

У січні 2017 року на загальну суму 2128,3 тис. грн. у місті Кам’янське 

житло придбали 3 сім'ї, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в 

антитерористичній операції та 1 сім’я особи з інвалідністю 2 групи з числа 

військовослужбовців, який брав безпосередню участь в антитерористичній 

операції.  

В 2017 році за кошти місцевого бюджету в сумі 161,9 тис. грн. в селі 

Гуляйполе придбано житло багатодітній родині Перчак О.В., в якій виховується 

9 дітей. 

 

Медицина 

 
 Медична  допомога  населенню  району надається двома закладами   - 

КЗОЗ «Криничанський Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КЗ 

«Криничанська центральна районна лікарня»ДОР». Первинну медичну 

допомогу надавали 3  лікарські амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, 8 сільських лікарських амбулаторій,  21 фельдшерський пункт, 10 

медичних пункти тимчасового призначення. 

З жовтня 2017 року створений КЗОЗ «Божедарівський центр ПМСД» 

Божедарівської селищної ради, з грудня 2017 року – комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Криничанської 

селищної ради. 

КЗ «Криничанська ЦРЛ» є багатопрофільним лікувальним закладом та  

має у своєму складі 7 відділень на 120 ліжок та клініко-діагностичну 

лабораторію. Всього в  лікарні працює 42 лікаря.    

Для  забезпечення  належного  функціонування закладу в  2017 році  за 

рахунок  капітальних видатків було придбано: 

- концентратор кисневий – призначений для кисневої терапії пацієнта – 19,0 

тис.грн.; 

- монітор пацієнта – 2 шт. – призначений для моніторингу, вимірювання та 

реєстрації фізіологічних параметрів у дорослих, дітей та новонароджених – 90,0 

тис.грн.; 

 



                                                 
  концентратор кисневий                                                                 монітор пацієнта 

 

 - інгалятор ультразвуковий – для проведення інгаляційних лікувальних 

процедур для пацієнтів з респіраторними захворюваннями – 63,1 тис.грн.; 

 - ваги електронні для новонароджених з ростоміром – для зважування і 

визначення росту новонароджених та дітей до 1,5 років – 4,7 тис.грн; 

 

                                                        
           інгалятор ультразвуковий                                                                 ваги електронні 

 

 - опромінювач фізіотерапевтичний – призначений для фототерапії  дітей 

раннього віку –  6,2 тис.грн.; 

 - відсмоктувач хірургічний – для санації верхніх дихальних шляхів – 10,6 

тис.грн.; 

                                                              
           опромінювач фізіотерапевтичний                                                   відсмоктувач хірургічний    

  

 - апарат УЗД портативний з конвексним та лінійним датчиками – для 



проведення ультразвукової діагностики органів, в т.ч. для молочних та 

щитоподібних залоз – 278,1 тис.грн.; 

 - операційний стіл – для проведення хірургічних втручань – 68,0 тис.грн.; 

                                               
                         апарат УЗД                                                                                  операційний стіл 

 

 - гінекологічне крісло – 40,9 тис.грн.; 

 - стерилізатор паровий вертикальний ВК-75-01 -  для стерилізації паром 

під тиском перев‘язувальних матеріалів, операційної білизни, хірургічного 

інструменту і інших предметів, що не псуються при впливі пара. – 89,0 тис.грн.; 

                                                                 
                     гінекологічне крісло                                                                   стерилізатор паровий 

 

- візок  для транспортування хворих – 10,1 тис.грн.; 

- шафа медична – для зберігання медикаментів – 7,8 тис.грн.; 

- ваги електронні колонного типу – 4,6 тис.грн. 

На медикаменти для лікування хворих КЗ «Криничанська ЦРЛ» ДОР 

фактично використано 558,2 тис. грн., на харчування хворих – 361,1 тис. грн. 

На безкоштовне зубопротезування освоєно 50,0 тис. грн., запротезовано 39 

особам, з них 6 учасникам АТО на суму 8,7 тис. грн. 

Для забезпечення надання належної первинної медичної допомоги 

жителям  району, в рамках реалізації Урядової програми «Доступні ліки» 

передбачено субвенцію в сумі 363,6 тис.  грн., використано - 328,5 тис. грн. 

На медичне забезпечення учасників бойових дій (осіб демобілізованих із 

зони АТО) та членів сімей військовослужбовців, загиблих в зоні АТО 

використано кошти в сумі 11,6 тис. грн.  



        В рамках районної програми «Здоров’я населення Криничанщини на 2015-

2019 роки» придбано: 

- 185 упаковок молочних сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів - 10,0 тис. грн.;  

- 1262 шт. швидких тестів для визначення антитіл до ВІЛ - 50,3 тис. грн.  

З метою своєчасного обстеження дитячого населення  додатково виділено 

кошти на придбання туберкуліну в сумі 186,4 тис. грн., придбано 8622 дози 

туберкуліну.  

Центром на додатково виділені кошти було замінено 5 вікон у 

Семенівській  сільській лікарській амбулаторії на суму 12,0 тис. грн. та 3 вікна 

у Преображенському фельдшерському пункті  на суму 13,2 тис. грн. 

         Завдяки депутатському корпусу Катернопільської сільської ради 

проведено поточний ремонт Зорянського фельдшерського пункту на загальну 

суму 214,0 тис.грн. Було замінено покрівлю, проведено зовнішнє утеплення 

фасаду, ремонт приміщень, територія облаштована парканом. Також  

Катеринопільською сільською радою виділені кошти для переведення 

Зорянського фельдшерського пункту на електричне опалення  в сумі  12,9 тис. 

грн. 

   

          
 

                          
 

Зорянський фельдшерський пункт після ремонту 

 

При спільній співпраці з сільськими радами протягом 2017 року було 

переведено Вітрівський та Промінський фельдшерські пункти на електричне 

опалення. На ці заходи було виділено кошти в сумі 49,7 тис. грн. 

У 2017 році КЗОЗ «Криничанський ЦПМСД» закуплено  обладнання на 

суму 577,6  тис. грн., а саме: 



- гематологічний аналізатор -  178,0 тис.грн.;  

- аналізатори сечі – 56,5 тис.грн.;  

- електрокардіографи -  39,6 тис.грн.;  

- набори діагностичні (офтальмоскопи) -  31,2 тис.грн.;  

- портативні спірометри -  93,8 тис.грн.; 

 

                              
 

Закуплене комп’ютерне обладнання для сімейних лікарів на загальну 

суму 164,0 тис.грн.  

                                     
 

                                               
 

Закуплені меблі, меблі медичні на суму 18,4 тис. грн. 

 



                        
 

 

Освіта 

 
В районі відбувся процес децентралізації. До об’єднаних територіальних 

громад відійшли 17 навчальних закладів: СЗШ (І-ІІІ ст) – 7, СЗШ (І-ІІ ст) – 1, 

СЗШ (І ст) – 1, ДНЗ – 7, ПНЗ – 1. 

За рахунок районного бюджету в районі функціонує 21 заклад освіти: 8 

ДНЗ та дошкільні відділення при 8 НВК, в яких виховується 432 дитини, 16 

навчальних закладів, в тому числі 8 НВК: 11 - СЗШ І-ІІІ ступеню; 3 - І-ІІ 

ступеню; 2 – І ступеню та 2 позашкільні заклади.  

В освітніх установах району працює 345 вчителів.  

У навчальних закладах навчається 1483 учні у 138 класах. Середня 

наповнюваність класів майже 11 учнів.   

Для забезпечення умов щодо рівного доступу до навчання до 

загальноосвітніх шкіл Криничанського району з 53 віддалених населених 

пунктів підвозяться 586 учнів і 26 педагогічних працівників, що становить 

100% від загальної кількості учнів, які потребували підвезення.  

Усі школи району забезпечено комп'ютерною технікою та підключено до 

мережі Інтернет, що надає можливість впроваджувати вивчення інформатики 

згідно навчальних програм. 

1483 (100 %)  учнів охоплені всіма видами харчування. Для 1228 (82,8%) 

школярів  організовано гаряче харчування, середня вартість якого складає 10 

грн.74 коп.  Безкоштовно харчуються 650 (100 %) учнів 1-4 класів, а також діти 

пільгових категорій 135 учнів: чорнобильці - 19, діти-сироти та позбавлені 

батьківського піклування - 34, із малозабезпечених сімей – 39, та учасників 

АТО - 43.  

Забезпеченість підручниками становить – 94,7%: 1–4 класи – 98,1%; 

5–9 класи - 94,1%; 10-11 класи – 92,0%. 

На 100 % забезпечено новими підручниками учнів 4, 7 та 8 класів. Триває 

поступове забезпечення учнів 9 класу. Забезпеченість новими підручниками 

учнів 9 класу становить 58,0%. 

У 2017 році в рамках проекту «Нова українська школа» створено 

комунальний опорний заклад «Божедарівська СЗШ І-ІІІ ступенів». Оснащено 

опорний заклад засобами для навчання на суму 5,8 млн грн. 



Виконано роботи по капітальному ремонту системи опалення в 

Семенівській СЗШ на суму 376,1 тис. грн., роботи по ремонту системи 

опалення в Кудашівському ДНЗ на суму 99,0 тис.грн. 

За рахунок депутатських коштів в сумі 35,0 тис. грн. замінено вікна на 

металопластикові в Кудашівському ДНЗ – 6 шт., в Світлогірському ДНЗ – 7 шт. 

За рахунок місцевого бюджету замінено на металопластикові вікна в 

кількості 4 шт. в Преображенській СЗШ (20,0 тис. грн.), 33 вікна в 

Теплівському НВК (99,0 тис. грн.), 2 вікна в Червонопромінському ДНЗ (9,0 

тис. грн.). Замінено 21 вікно в Семенівській СЗШ, двері Промінської СЗШ. 

 

                                         
       Семенівська СЗШ                                                                          Промінська СЗШ 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету придбано комп’ютерну 

техніку, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор для 

Червоноіванівського НВК. 
 

 
Червоноіванівський НВК 

 

Також придбавалося різне обладнання для навчальних закладів району. 

 

               
 

 

 



                      
                Зорянська ПШС 

 

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, про 

що свідчать проведені численні масові заходи з учнівською молодю, зокрема, 

військово-патріотична гра «Сокіл «Джура», фестиваль «Козацьку славу 

збережемо» та ін. 

 

                                                                                        
Учасники фестивалю «Козацьку славу збережемо» 

 

                      
Учасники районної військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура» 

 

Вдячний народному депутату України Валентину Володимировичу 

Дідичу, депутату Дніпропетровської обласної ради Сергію Васильовичу 

Кисілю,  ветерану Служби Безпеки України, земляку Віталію Вікторовичу 

Криворучку за дієву допомогу по вихованню молодого покоління та підтримці 

закладів освіти.  

08 вересня 20017 року за моєї ініціативи та сприяння небайдужих до 

спортивної долі району людей відкрито секцію спортивної (вільної) боротьби 

на базі районного Будинку побуту в смт Кринички. 



                        
Відкриття секції спортивної (вільної)  боротьби в смт Кринички 

 

                                              
Під час відвідування секції спортивної (вільної) 

боротьби у Світлогірській СЗШ 

 

Олег Дробний - вихованець секції спортивної (вільної) 

боротьби Світлогірської СЗШ, срібний призер УІІ 

Всеукраїнського турніру з вільної боротьби пам’яті 

борців-ветеранів Дніпропетровщини серед юнаків 

2002-2003 р.н. у ваговій категорії до 66 кг разом зі 

своїм тренером Андрієм Володимировичем 

Марченком. 

 

Вже восьмий рік за сприяння радника голови райдержадміністрації 

Олександра Володимировича Кореня діє боксерський клуб «Ринг» у с. 

Українка, де тренують юних боксерів і виховують чемпіонів області та України 

серед юніорів. 

15 лютого 2017 року в боксерському клубі «Ринг» в Українці відбулося 

нагородження юних боксерів, які перемогли на обласному юніорському 

чемпіонаті з боксу та вручено Подяки і грошову винагороду. Серед удостоєних 

цього визнання були: Богдан Середа, Ілля Грицай, Кіріл Москвінов, Андрій 

Крюков, Єгор Прокоф’єв, Микита Коган, Ярослав Іщенко, Євген Кузьма, Євген 

Напрасний, Назар Мирошниченко, Данило Ціватий, Юрій Драка і, звичайно ж, 

тренери боксерського клубу «Ринг» Вадим Валерійович Бурбига та Олег 

Іванович Остапенко. 

                             
Боксерський клуб «Ринг» в селі Українка 

 



Нещодавно вихованець даної секції Єгор Прокоф’єв став срібним 

призером на зональних змаганнях з боксу серед школярів 2004-2005 р.р. 

народження у м. Кам’янське, де брали участь вихованці боксерських секцій з 

Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей. 

Єгор Прокоф’єв був удостоєний Подяки голови райдержадміністрації за 

відданість справі, наполегливість у тренуваннях, цілеспрямованість та волю до 

перемоги, примноження спортивної слави Криничанщини. 

 

 
Срібний призер Єгор Прокоф’єв 

 

 

Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

 
На обліку в службі у справах дітей Криничанської райдержадміністрації 

перебуває 166 дітей, з них: 42 дітей – сиріт; 124 – дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

На території Криничанського району функціонує 5 прийомних сімей та 5 

дитячих будинків сімейного типу, в яких на вихованні та спільному проживанні 

перебуває 43 дітей.  



На виконання програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Криничанському районі у 2017 році здійснено заходи  на суму 

72,6 тис.грн., зокрема: 3 рейди «Діти вулиці», перевірки умов утримання та 

виховання дітей, проведено Всеукраїнський профілактичний рейд «Урок», 

сплата судового збору при поданні позовних заяв до суду щодо позбавлення 12 

батьків батьківських прав відносно 23 дітей.   

Також проведені заходи, присвячені міжнародному Дню захисту дітей, 

Дню сім’ї, до Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. Прийомним 

сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу придбано рушники,  постільну 

білизну та столовий посуд на суму 7,5 тис.грн.  

 

                     
                                             Захід, присвячений Дню захисту дітей 

 

 

                             
Захід, присвячений Дню Святого Миколая 

 

У 2017 році на території Криничанського району створено прийомну 

сім’ю Татаріної Ірини Петрівни, до якої на виховання та спільне проживання 

влаштовано 3 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

 
Прийомна сім’я Татарінової І.П. 

 

Для спільних дій в інтересах дітей, службою було придбано: до Дня 

усиновлення - наочні посібники на суму 2000 грн., підгузки дитячі на суму 2000 

грн., які передано до дитячого відділення Криничанської ЦРЛ. 



Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - спеціальний заклад, 

що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають 

у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  

За 12 місяців 2017 року Криничанським районним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді надано соціальні послуги 99 сім’ям (209 дітей). 

Центр, у своїй діяльності, надає соціальну та психологічну підтримку 

учасникам антитерористичної операції, здійснюючи візити в їх сім’ї, проводячи 

бесіди, надаючи практичну допомогу та консультації.  

Постійно здійнювалася робота Центру з лікарнею, щодо проведення 

спільних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, 

профілактики наркоманії, алкоголізму, соціально-небезпечних захворювань, в 

першу чергу туберкульозу та ВІЛ-інфекції серед молоді. 

Систематично проводяться рейди разом з інспекторами молодіжної 

превенції Криничанського відділення поліції у торгівельних точках  району з 

метою вивчення ситуації, прийняття мір стосовно продажу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів неповнолітнім, дотримання правил торгівлі поблизу 

навчально-виховних комплексів Криничанського району. 

 

                 
  Навчання батьків-вихователів          Протидія торгівлі людьми            Всеукраїнський тиждень права 

        та прийомних батьків 

 
 

                                                      
      Щорічне відзначення Дня народження                                      Щорічний фестиваль «Мама + Я» 

               прийомної сім’ї, ДБСТ 

 

 

Культура 

 
В районі збережено мережу закладів культури. На даний час у 

Криничанському районі діють 55 установ культури. З них: 26 клубних,                  

26 бібліотечних закладів, 2 дитячі музичні школи, 1 історико - краєзнавчий 

музей. В закладах культури району працює 150 чоловік. З вищою освітою – 31, 

з середньою спеціальною – 67.  



Протягом 2017 року в районі працювало 153 клубних формування. Серед 

них: 19 любительських об`єднань та клубів за інтересами, 109 колективів 

художньої самодіяльності, в яких беруть участь 1189 учасників.  

У 2017 році клубними закладами району було проведено 3567 заходів на 

яких побувало 178481 відвідувач.  

Фонди  в   бібліотеках   району  складають 162246  примірників  книг, (у 

2016 році – 164291).  

На придбання нової літератури із бюджету витрачено коштів в сумі 

35 000 тис. грн., із них 5000 грн. виділила Божедарівська територіальна 

об’єднана громада для придбання книг Болтишській сільській бібліотеці.  

На передплату періодичних видань витрачено 36792 грн. із них 

спонсорські кошти в сумі 2918 грн. 

В рамках реалізації Програми розвитку культури і туризму 

Криничанського району у 2017 році було освоєно кошти в сумі 27358 грн., а 

саме: на проведення Другого відкритого районного пісенного конкурсу 

«Криничанський зорепад» (9909 грн.), на святкування Дня незалежності 

України (12000 грн.), на святкування Всеукраїнського Дня бібліотек (999 грн.), 

на проведення районного огляду колективів художньої самодіяльності 

сільських клубних закладів району (2090 грн.), на святкування свята День 

Святого Миколая (2360 грн). 

      У 2017 році значно покращилась матеріально-технічна база закладів 

культури району: для районної бібліотеки для дорослих і дітей придбано 

стелажі, стільці, проведено заміну дверей на металопластикові, встановлено 

кондиціонер; для Криничанської ДМШ - синтезатор, парти, стільці, ноутбук та 

принтер; для районного будинку культури - українські національні костюми та 

взуття сценічне, принтер, вогнегасники та інше. 

За звітний період використано кошти: субвенції, які надавалися 

депутатом Дніпропетровської обласної ради Кисільом С.В. для Кудашівської 

бібліотеки в сумі – 20000 грн. (встановлено нові металопластикові вікна), для 

Світлогірського сільського Будинку культури  в сумі – 11000 грн. (придбано 

принтер, ноутбук та конвектор). 

За рахунок субвенцій, які виділялися сільським радами: для Промінської 

бібліотеки в сумі – 3000 грн. (придбано стелажі), Промінського сільського 

Будинку культури – 12000 грн. (встановлено металеві двері, замінено прилад 

обліку електричної енергії); Адамівською с/р – 12500 грн. (придбано музичну 

апаратуру), Преображенською с/р - 40000 грн. (проведено поточні ремонти у 

Преображенському Будинку культури та бібіліотеці, у Вітрівському Будинку 

культури та бібліотеці), Катернопільською с/р - 11863 грн. (встановлено 

огорожу Зорянського клубу), Кудашівською с/р - 15100 грн. (проведено 

поточний ремонт в бібліотеці та встановлено двері в сільському Будинку 

культури), Гуляйпільською с/р - 10000 грн. (придбано музичну апаратуру для 

Гуляйпільського та Малософіївського сільських Будинків культури), 

Затишнянською с/р - 14000 грн. (придбано комплект меблів для бібліотеки). 

16 вересня 2017 року в смт Петриківка відбувся Х ювілейний обласний 

етно-фестиваль «Петриківський дивоцвіт». На ярмарку «Містечко майстрів» 



Криничанський район гідно представили майстри  декоративно-ужиткового 

мистецтва: Соколенко Наталія Сергіївна, Сербін Наталія Володимирівна, 

Тихоненко Ольга Яківна, Великодний Ігор Станіславович. Майстри взяли 

участь  у  виготовленні найдовшого рушника України – 50 м 46 см. Цей рекорд 

був записаний у Книгу рекордів України! Майстри з усіх районів та міст 

області протягом семи годин розписували рушник. Всередині рушника 

зображені надбання кожного району Дніпропетровської області, по периметру 

рушник оздоблює орнамент з петриківського розпису.  

  

                      
 

                     
                                         Петриківський дивоцвіт 

 

26 серпня народний вокальний  колектив «Надія» та вокальний  колектив 

«Душі криниця» Криничанського РБК прийняли участь у концертній програмі 

на «Сорочинському ярмарку-2017» в с. Великі Сорочинці Миргородського 

району Полтавської області,  де були  нагороджені дипломами лауреатів ІІ 

ступеню. 

 

                        
 



                                 
Сорочинський ярмарок 2017 

 

 29 квітня зразковий дитячий вокальний ансамбль «Веселі нотки» та 

дитячий  хореографічний колектив «Дзвіночок» Криничанського РБК взяли 

участь у ХVІ дитячо-юнацькому фестивалі «Веснограй – 2017» у м. Дніпро і 

стали лауреатами фестивалю ІІ ступеню. 

                                                 
 

                            
Веснограй – 2017 

 

 

            

 Бюджет 

 
Згідно оперативних даних за 2017 рік до загального фонду місцевого 

бюджету району без врахування ОТГ надійшло 52485,5 тис. грн., або 121,9 % 

від плану (43061,0 тис. грн.), сума перевиконання складає 9424,5 тис. грн. 

Власні доходи загального фонду районного бюджету виконано в сумі 

22988,1 тис. грн., або на 119,8 %. Сума перевиконання становить 3806,9 тис. 

грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. складає 35587,5 тис. 

грн. в тому числі: по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з 

державного бюджету (пільги, субсидії населенню) - 35580,4 тис.грн., 



незахищені видатки по відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА - 

7,1 тис. грн. оплата послуг (крім комунальних). 

По соціально захищених видатках кредиторська заборгованість відсутня. 

Видатки загального фонду бюджету району за 2017 рік при уточненому 

плані 314118,1 тис.грн. виконано в сумі 307937,0 тис.грн, або на 98,0 %. 

Спеціальний фонд бюджету району виконано в сумі 17137,9 тис.грн. при 

уточненому плані 20631,5 тис.грн, або на 83,1 %. 

Видатки загального фонду районного бюджету за 2017 рік при 

уточненому плані 287264,0 тис.грн виконано в сумі 282965,7 тис.грн, або на 

98,5 %. Спеціальний фонд районного бюджету виконано в сумі 14972,9 тис.грн. 

при уточненому плані 17376,3 тис.грн., або на 86,2 %. 

 

Розвиток громад 

 
Підтримка децентралізації та реформи місцевого самоврядування є одним 

із ключових пріоритетів Президента України, Парламенту та Уряду України. 

Завдяки бюджетній децентралізації, громади збільшили свої доходи 

майже в 4 рази. 

У 2017 році з бюджетів різних рівнів залучено на розвиток 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад району 18,4 млн грн. 

1,5 млн грн. направлено на розробку проектів, які планується реалізувати 

у 2018 році.  

Проведено капітальні ремонти по вулицям Садова та 40 років Перемоги в 

смт Божедарівка, по вулиці Київська в селі Дружба. Також проводилися  

поточні ремонти доріг комунальної власності. 

 

 
вул. Київська в селі Дружба 

 

З початку 2017 року у восьми населених пунктах Божедарівської та трьох 

населених пунктах Криничанської територіальних громадах реконструйовано 

58,7 км зовнішнього освітлення. Роботи по облаштуванню вуличного 

освітлення проводяться  і далі. 

 



                                    
  вул. Центральна смт Кринички                                                                    с.Маломихайлівка 

 

Створено комунальне підприємство «Джерело» Божедарівської селищної 

ради та комунальне підприємство «Господар» Аулівської селищної ради. 

Придбано трактор та навісне знаряддя для КП «Джерело» в смт 

Божедарівка, в смт Кринички – спецавтомобіль для підмітання та розчистки 

снігу, в смт Аули – мікроавтобус для перевезення людей в громаді. 

Придбано комплекти спецодягу для місцевої пожежної команди в смт 

Божедарівка в сумі 19,1 тис.грн. 

Проведено поточний ремонт опорного пункту Криничанського відділення 

поліції на території Божедарівської селищної ради на суму 87,1 тис.грн.   

Створено комунальний заклад охорони здоров’я  «Божедарівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Божедарівської селищної ради. 

Проведено капітальний ремонт будівлі та покращено матеріально-технічну базу 

Божедарівського ЦПМСД на загальну суму 1717,9 тис.грн. 

Проведено капітальний ремонт будівлі котельні та системи опалення 

Покровської НСЗШ на суму 1538,5 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі 

Болтишської СЗШ на суму 190,9 тис.грн., капітальний ремонт опорного закладу 

Божедарівської СЗШ (придбання віконних блоків) – 313,8 тис.грн., придбання 

енергозберігаючих засобів та устаткування для Божедарівського опорного 

закладу та філії Покровської НСЗШ  - 672,5 тис.грн., покращення матеріально 

технічної бази чотирьох дошкільних навчальних закладів Божедарівської 

селищної ради на суму 280,0 тис.грн.  

На даху Божедарівської опорної школи встановили сонячні батареї. 

Сонячні батареї дозволять Божедарівській опорній школі мінімізувати витрати 

на електроенергію. Безкінечну енергію сонця уловлюють і перетворюють на  

електрику 16 панелей, змонтовані на даху закладу. 

Облаштовано подвір’я Криничанської СЗШ  № 1 та Криничанської СЗШ  

№2  тротуарною плиткою загальною вартістю 400,0 тис.грн. 

 
Подвір’я Криничанської СЗШ  №2 



Закінчено реконструкцію даху у будівлі дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) «Вишенька» , а також закуплено обладнання та виконані внутрішні 

сантехнічні роботи для користування гарячою та холодною водою. Проведено 

внутрішній ремонт приміщень. Також облаштовано освітлення подвір’я 

дитсадка. 

 
Криничанський ДНЗ (ясла-садок) “Вишенька” 

 

Проведено капітальний ремонт Маломихайлівського ДНЗ «Червона 

шапочка» на суму 776,5 тис. грн. Також у цьому закладі виконано заміну 

системи опалення на сучасну, енергоефективну. 

 

 
Маломихайлівський ДНЗ (ясла-садок) “Червона шапочка” 

 

Увлаштовано медіатеку в Криничанській СЗШ №1 на суму 349,3 тис. грн. 

Покращено матеріально-технічне забезпечення Дружбівської СЗШ та 

Маломихайлівської СЗШ на суму 298,1 тис. грн. 

Проведені роботи по заміні вікон в Аулівській СЗШ, Криничанській СЗШ 

№ 1, Криничанській СЗШ № 2, Дружбівській СЗШ, Маломихайлівській СЗШ та 

Покровській НСЗШ на загальну суму 3031,3 тис. грн.  

 
Заміна вікон в комунальних навчальних закладах 

 

В Криничанському ДНЗ «Вишенька» замінено 2 вікна, 1 двері, в 

Дружбівському ДНЗ «Ромашка» - 14 вікон, 8 дверей. 

Виконано поточний ремонт (заміна опалення, внутрішні роботи) в 

Українському НВК на суму 150,0 тис.грн. 

Придбано 33 одиниці комп'ютерної техніки для Аулівської СЗШ на суму 

380,0 тис.грн. 



Покращено матеріально технічну базу Божедарівського будинку культури 

та дитячої музичної школи - 170,0 тис.грн. Здійснено технічне переоснащення 

системи опалення Болтишківського будинку культури – 198,6 тис.грн., 

придбана музична апаратура на суму 40,0 тис.грн. 

Замінено 11 вікон на металопластикові в будинку культури та бібліотеці в 

селі Українка. 

Встановлено ігрові дитячі майданчики в смт Аули, смт Божедарівка,          

смт Кринички,  с. Маломихайлівка. Також ігрові дитячі майданчики 

встановлено на території дошкільних навчальних закладах в Покровці та 

Новомилорадівці. 

 

               Співпраця з громадськими організаціями 
 

Районна державна адміністрація активно співпрацює з громадськими 

організаціями, не перешкоджає у їх діяльності і створює простір для розвитку 

їх ініціатив на благо своїх земляків. 

Тісна співпраця склалася з районною організацією ветеранів України 

(голова Федір Пантелійович Іванов), з районною громадською організацією 

воїнів АТО «Патріот» (голова  Сергій Васильович  Іщенко), з районною 

організацією фермерів та приватних землевласників (голова Петро Васильович 

Матвій), з районною громадською  організацією «Союз Чорнобиль України»  

(голова Юрій Валентинович Пархоменко), з районною громадською 

організацією ветеранів Афганістану (голова Павло Анатолійович Доннік), з  

Криничанським  козацьким полком Дніпропетровського козацького об’єднання 

Всеукраїнського козацького війська (отаман Анатолій Іванович Тіткін, 

начальник штабу Віктор Іванович Мирошниченко), з районною організацією 

рибалок та мисливців (голова Ігор Вікторович Гриценко) та іншими. 

У березні 2017 року в районі урочисто відзначили 30-річчя створення 

організації ветеранів України, яка активно співпрацює з 

райдержадміністрацією, управлінням соціального захисту населення, 

Пенсійним фондом, територіальним центром з надання допомоги інвалідам, 

одиноким та пристарілим громадянам в плані відстоювання інтересів та 

соціального захисту представників старшого покоління. Своїм прикладом, 

енергією та завзятістю ветерани надихають молодші покоління на гарні справи, 

а в успіхах послідовників вбачаються їхні заслуги. 

 

 

 



              
Голова райдержадміністрації Олег Васильович Гапіч вручає нагороди 

голові районної організації ветеранів України Федору Пантелійовичу 

Іванову з нагоди 30-річчя створення організації ветеранів України 

 

 

                       
 

                     
Під час проведення районного урочистого заходу з нагоди відзначення 30-річчя 

створення організації ветеранів України 

 

 

          За сприяння та підтримки районної державної адміністрації вже два роки 

діє в районі громадська організація воїнів АТО «Патріот». Очолює її 

демобілізований учасник АТО  Сергій Васильович  Іщенко. Дане громадське 

формування організовує свою роботу з метою, щоб у мирному житті всіх 

ветеранів АТО об’єднували спільні інтереси, прагнення до вдосконалення, щоб 

разом могли відстоювати тих, хто проявили вірність Присязі, служили Україні, 

жертовно її захищали, а потім виникла потреба у належній допомозі  чи 

підтримці.  

 Члени районної громадської організації воїнів АТО  «Патріот» на 

власному прикладі сприяють у вихованні справжніх патріотів серед юного 

покоління Криничанщини, а також підтримують волонтерську діяльність по 

забезпеченню військовослужбовців, в першу чергу, наших  криничанців самим 

необхідним.  



Дана організація у жовтні 2017 року долучилася до встановлення 

меморіальної дошки  загиблим військовослужбовцям у зоні АТО Олегу 

Литовченку та Миколі Кузьмі із с. Промінь.  

                       
 

 

                       
Учасники мітингу з нагоди відкриття меморіальної дошки  загиблим 

військовослужбовцям у зоні АТО Олегу Литовченку та Миколі Кузьмі із с. Промінь 

 

 

 Голова районної громадської організації воїнів АТО «Патріот» Сергій 

Васильович  Іщенко удостоєний медалі Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації та Дніпропетровської обласної ради «За особливі заслуги та 

значний внесок у розбудову Дніпропетровської області», яку йому було 

вручено в райдержадміністрації за дорученням голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації Валентина Михайловича Резніченка та голови  

Дніпропетровської обласної ради Гліба Олександровича Пригунова. 

 

 
Голова Криничанської райдержадміністрації О.В. Гапіч, перший заступник голови райдержадміністрації, 

учасник АТО О.П. Карнацький та радник голови райдержадміністрації О.В. Корень під час вручення  голові 

районної громадської організації воїнів АТО «Патріот» С.В.  Іщенку медалі «За особливі заслуги та значний 

внесок у розбудову Дніпропетровської області» 

 

Досить помітною в районі є громадська  організація «Союз Чорнобиль 

України», яка під керівництвом Юрія Валентиновича Пархоменка постійно 

дбає про те, щоб надавати соціальну допомогу і всіляку підтримку людям, котрі 



зазнали згубної дії радіації. Двічі на рік в районній державній адміністрації 

проводяться заходи по вшануванню громадян даної категорії, активно 

висвітлюється діяльність даної громадської організації у ЗМІ та на офіційному 

сайті району. 

Наприкінці 2017 року ліквідатори-чорнобильці з Криничанщини взяли 

участь у виїзній нараді «Ми чесно виконали свій обов’язок» Дніпропетровської 

обласної організації «Союз Чорнобиль України» в смт Петриківка спільно з 

ліквідаторами аварії на ЧАЕС з Петриківського району, де йшлося про 

посилення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 

                     
Під час проведення районного урочистого заходу з нагоди Міжнародного 

дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

 

 

                    
Учасники виїзної наради «Ми чесно виконали свій обов’язок» в смт Петриківка 

 

Не стоїть осторонь реалізації в районі питань соціального захисту воїнів-

інтернаціоналістів громадська організація ветеранів Афганістану, очолювана 

Павлом Анатолійовичем Донніком.  

Діє меморандум, підписаний райдержадміністрацією та даною 

організацією, який є важливим елементом діалогу «влада-громадськість».  

Щороку проводяться районні урочисті заходи для учасників даної 

категорії, які у свій час здійснювали миротворчу місію в ім’я мирного 

майбутнього братніх народів світу. 

 



                           
Учасники районного заходу з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 

 

Правова  допомога 
 

Фахівці бюро правової допомоги надають громадянам як безоплатну 

первинну, так і безоплатну вторинну правову допомогу. Кількість нових 

клієнтів, які звернулися до Криничанського бюро правової допомоги в 2017 

році становить 638 осіб. Всього зареєстровано 860 звернень за консультаціями, 

роз’ясненнями, включаючи складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру (крім документів процесуального характеру). 

За отриманням безоплатної вторинної правової допомоги (складення 

документів процесуального характеру / представництва інтересів в суді) 

протягом 2017 року звернулося 45 громадян. 

Проведено 19 виїзних прийомів, під час яких консультації з правових 

питань отримало 101 особа, проведено близько 40 правопросвітницьких  

заходів. 

 

 

 

 
Спільний захід поліціянтів та співробітників       Семінар на тему: «Насильство – це сміття яке треба  

      бюро правової допомоги                                                         виносити з дому» 

  

 

 

 
 



                                         
 
Виїзд Мобільної точки доступу з надання безоплатної 

правової допомоги землевласникам та 

землекористувачам 

 

Правоосвітній захід для школярів 4 класу 

Криничанської СЗШ №1 

 

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. 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали 

відповідно до перспективного, квартальних планів роботи районної державної 

адміністрації, що затверджувалися розпорядженнями голови районної 

державної адміністрації, планів роботи на місяць, тиждень. 

У звітному періоді проведено 12 засідань Колегії районної державної 

адміністрації.  

Районною державною адміністрацією здійснювався контроль за 

виконанням 523 документів, знято з контролю в зв'язку з виконанням 470 

документів.  

У звітному періоді головою районної державної адміністрації було 

видано 506 розпоряджень та 59 доручень. 

В Криничанській 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 01.01.2018 року до структури Криничанської районної 

державної адміністрації  за  штатним  розписом входять:   

апарат, чисельністю 22 штатні одиниці, з них 17 посад державної служби; 

структурні підрозділи, з них: 4 самостійних структурних підрозділи. Це 2 

управління (фінансове управління та управління соціального захисту 

населення), 1 – відділ агропромислового розвитку та 1 – служба у справах 

дітей.  

4 відділи (відділ культури, туризму, національностей та релігій, відділ  

освіти, молоді та спорту,  відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та інфраструктур та відділ взаємодії з 

правоохоронними  органами, цивільного захисту, оборонної та режимно-



секретної роботи, відділ з питань державної реєстрації), 2 сектора (сектор 

економічного розвитку і торгівлі та архівний сектор).  

Всього  чисельність в структурних підрозділах – 77,5 штатних одиниць,  з  

них  56 посад державної  служби. 

Разом чисельність райдержадміністрації складає 99,5 штатних одиниць, з 

них  73 – державні службовці.  

Загальна чисельність державних службовців в апараті та структурних 

підрозділах становила - 66 осіб, з них чоловіків  14 (22%),  жінок -  52 (78%). 

Серед працюючих 4 магістра державного управління та 3 магістра 

державної служби. 

У звітному періоді підвищили кваліфікацію 15 державних службовців. 

Протягом 2017 року кількість звернень, які надійшли до 

райдержадміністрації від мешканців району та через органи державної влади 

України вищого рівня становить  746  проти 715  звернень за минулий рік, що 

на  31  або  4,3%  більше.       

На особистому прийомі в райдержадміністрації  розглянуто 111   звернень  

(в 2016 році -  121   звернення).   Поштою  надійшло 635  звернень (594 у 2016 

році).   

Протягом   поточного  року  головою  райдержадміністрації  та  його  

заступниками, згідно із затвердженим графіком,   забезпечено здійснення  

особистих  прийомів  громадян,  в  тому  числі     виїзних,  на  яких  отримано  

111  звернень.  Для  проведення  особистих  прийомів  громадян  залучалися   

керівники  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  організацій  та  

установ  району.      

Протягом 2017 року кількість звернень, які надійшли до 

райдержадміністрації від мешканців району та через органи державної влади 

України вищого рівня становить  746  проти   715  звернень за минулий рік, що 

на  31  або  4,3%  більше.       

 Від органів державної влади України вищого рівня на розгляд та 

виконання надійшло  57  звернень (проти  68 звернень у 2016 році). Зокрема: 

Адміністрації Президента України - 25 (проти  18 у 2016 році);   

 Секретаріату Кабінету Міністрів України - 6 (проти  11); 

 обласної державної адміністрації -  24 (проти  36);  

 обласної  ради  -  2  (проти  -  2); 

 Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  –   --  (проти  1),    

а також  Генеральної  прокуратури  України  -  2  (проти 3),  прокуратури 

Дніпропетровської області -  1 (проти  3).  

Загальна кількість громадян, які звернулися до райдержадміністрації з 

урахуванням   колективних   звернень   становить   2047    громадян   (проти 

2144 громадян у минулому році), з них  1339 громадян порушили свої питання 

у колективних зверненнях.   

Аналіз  статистичних  даних  за соціальним станом заявників свідчить, що 

найбільше звернень надійшло від селян  -  72%  від  загальної  кількості,  

пенсіонерів – 18,8%,  працівників бюджетної сфери – 3,4%,  від безробітних – 

1,5%. Крім того,  частка звернень від підприємців складає 0,5%,   інші  -  1%,  



державний  службовець  -  0,5%,  підприємців  -  0,5%,  робітник  -  0,4%,  не 

визначено –   2%. 

 Всього у зверненнях громадян порушено 752 питання. Головними 

залишаються питання соціального  захисту  -  599 (з  них  589  надання  

матеріальної  допомоги), що становить 80% від загальної    кількості,   

комунального  господарства  -  52  (7,3%), аграрної    політики   і  земельних 

відносин -  57 (7,6%),  комунального  господарства  -  28  (4%),  екології  та  

природних  ресурсів  -  15  (2%),  освіти,  наукової,  науково-технічної,  

інноваційної  діяльності   та  інтелектуальної  власності  -  9 (1,2%),  

забезпечення  дотримання  законності  та  охорони  правопорядку,  реалізація  

прав  і  свобод  громадян  -  8  (1,2%).    

 За      даний       період      часу   було  отримано  та           опрацьовано  38  

колективних звернень (1339  громадян)  проти  29  (1458  громадян)  за  

аналогічний  період  минулого  року.   

Однією  із  зручних  та  найбільш  активною  формою  звернення  

громадян  є  телефонний  зв’язок,  функціонування  якого  забезпечують  

«гарячі  лінії».    

Мешканці  району  та  області    при  надісланні  звернень  найбільшу 

перевагу  надають  державній  установі  «Урядовий  контактний  центр».  

За    2017  рік  на  розгляд  та  виконання  до  райдержадміністрації  через    

державну     установу     «Урядовий  контактний  центр»  надійшло 242 

звернення  (проти  361  за  аналогічний  період  минулого  року),  що  на 33%  

менше.  

Протягом  2017  року на багатоканальну телефонну лінію  «Гаряча лінія 

голови облдержадміністрації» надійшло 214 звернень  (проти  345 звернень  

за  аналогічний  період  минулого  року),  що  на  38%  менше.  

З   метою   оперативного   вирішення   нагальних   питань   мешканців 

району   в    райдержадміністрації    функціонує    «Гаряча    лінія          голови  

райдержадміністрації», яка працює з понеділка по четвер з 10-ї до 16-ї години 

(перерва з 13-ї до 14-ї години). З  початку  року  через  «Гарячу лінію» 

отримано та оперативно  розглянуто  12  звернень від мешканців району.    

 Підсумки роботи із зверненнями громадян за 2017 рік свідчать, що 

робота із зверненнями громадян в районі є системною та результативною, проте 

потребує постійного вдосконалення та пошуків нових форм і методів для 

роботи із зверненнями громадян, а також спрямування зусиль структурних 

підрозділів райдержадміністрації, сільських та селищних рад на забезпечення 

всебічного розгляду звернень та вирішення порушених громадянами питань 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

                         



 

 
Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

 

Центр надання адміністративних послуг Криничанської 

райдержадміністрації працює згідно Закону України «Про адміністративні 

послуги», Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської 

діяльності» та у своїй роботі керується Положенням про центр надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації, Регламентом роботи Центру, 

Переліком адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Відповідно розпорядженню голови райдержадміністрації від 

11.09.2017 року № Р-534/0/298-17 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг Криничанської районної державної адміністрації», 

Центром надаються 60 видів адміністративних послуг за напрямками: 

- Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців; 

- Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

- по лінії Держгеокадастру; 

- по лінії Державної Міграційної Служби; 

- видачі та анулювання документів дозвільного характеру.  

              Протягом 2017 року Центром було прийнято 10685 звернень громадян 

та суб’єктів господарювання та надано 8585 результатів надання 

адміністративних послуг, з яких: 

- 6140 послуг по лінії Держгеокадастру; 

- 241 послуг по лінії ДМС; 

- 860 послуга по лінії державної реєстрації прав на нерухоме майно; 

- 1322 послуг по лінії державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців; 

- адміністраторами Центру складено 141 матеріали про 

адміністративні правопорушення за ст. 197, 198 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

- надано 2100 консультацій. 

Протягом 2016 року робота щодо виконання вимог законів України «Про 

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

корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 



(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»  та інших нормативно-правових 

в Криничанській райдержадміністрації здійснювалась відповідно до чинного 

законодавства, планів роботи та заходів, спрямованих на запобігання корупції 

на 2017 рік. 

В Криничанській райдержадміністрації постійно проводяться 

роз’яснювальні роботи та апаратні навчання з питань попередження проявів 

корупції.  

Відкритість та прозорість діяльності районної державної адміністрації 

забезпечувались шляхом висвітлення відповідних матеріалів на офіційному 

веб-сайті району, розміщення на інформаційних стендах у приміщенні 

Криничанської райдержадміністрації та направлення до районної громадсько- 

інформаційної газети «Нові рубежі». 

 Відзначення державних свят та пам’ятних дат календаря проходило із 

залученням широкого кола громадськості. 
 

 Підсумок 

 На завершення хочу зазначити, що відвертість та конструктивний підхід 

до вирішення актуальних питань життєдіяльності територіальних громад 

повинні грунтуватись на баченні перспектив розвитку району, яка є запорукою 

співпраці усіх його ланок та подальшої розбудови суспільних і соціально-

економічних відносин у всіх населених пунктах району. 

У 2018 році в основу діяльності райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів закладено такі основні пріоритети соціально-економічного 

розвитку: 

1. Створення умов для розвитку аграрного сектору. 

2. Залучення інвестицій. 

3. Розвиток інфраструктури сільських територій. 

4. Розв’язання екологічних проблем, розвиток альтернативної енергетики. 

5. Підвищення якості освіти, медицини, соціальних послуг. 

6. Створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку 

дітей. 

7. Забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття. 

8. Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та 

міжбюджетних відносин. 

Одним з найголовніших факторів, що впливають на покращення нашого 

життя – це ефективний соціально-економічний розвиток кожного населеного 

пункту, який базується на тісній співпраці райдержадміністрації, районної 

ради, селищних та сільських рад з громадськістю.  

 

      

Голова Криничанської районної державної адміністрації          О.В. ГАПІЧ 

 

 


