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ВСТУП

Упродовж 2017 року зусилля районної державної адміністрації 
спрямовувались на неухильне виконання законів України, указів та 
розпоряджень Президента України, актів і доручень Кабінету Міністрів 
України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень 
голови обласної державної адміністрації, а також програми економічного і 
соціального розвитку Криворізького району.

Розглядаючи результати соціально-економічного розвитку району за 
підсумками 2017 року, слід зазначити, що основою для його забезпечення 
стало формування дієвої управлінської команди, забезпечення відкритості та 
прозорості місцевої влади, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу 
та залучення інвестицій, забезпечення оперативності у вирішенні нагальних, 
поточних та проблемних питань, удосконалення процесу формування та 
наповнення районного бюджету, покращення матеріально-технічної бази 
закладів дошкільної та позашкільної освіти, комунальних підприємств; 
підвищення якості надання послуг у всіх сферах діяльності як виконавчих 
органів влади, так і комунальних підприємств.

Одним з основоположних принципів діяльності голови 
райдержадміністрації є принцип відкритого діалогу з сільськими громадами, 
завжди враховувались пропозиції для реалізації ряду завдань та проблемних 
питань.

1. ПОДАТКОВО-БЮ ДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень- грудень 2017 року до загального фонду бюджету району 
надійшло власних доходів (без урахування трансфертів з державного бюджету) 
у сумі 148 410,8 тис. грн, що становить 116,8 відсотка виконання або на
21 365,5 тис. грн більше до уточненого плану на звітний період. 
В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження до зведеного 
бюджету району збільшилися на 30,1 відсотка або 34 334,8 тис.грн.

Обсяг надходжень власних доходів до загального фонду районного 
бюджету за січень-грудень 2,017 року складає 71 637,0 тис.грн., шо становить 
112,8 відсотка або 8 122,0 тис.грн більше уточненого плану на звітний період 
(додаток 2). В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження 
районного бюджету збільшилися на 22 559 тис.грн або 46 відсотка.

За січень-грудень 2017 року виконання власних доходів забезпечено 
по 16 сільським та 2 селищним радам (додаток 3). Не забезпечено план 
надходжень на звітний період по Надеждівській сільській раді (96,9 відсотка 
виконання, бюджетом недоотримано 61,8 тис.грн).

Основними джерелами надходжень по загальному фонду зведеного 
бюджету району є:
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податок на доходи фізичних осіб - фактичні надходження склали 
71 202,6 тис.грн, що на 12,5 відсотка або 7 932,9 тис.грн більше плану на 
звітний період;

- плата за землю -  фактичні надходження склали 31 667,1тис.грн, що на 
5,9 відсотка або 1 788,0 тис.грн більше плану на звітний період;

- єдиний податок -  фактичні надходження склали 20 608,9 тис.грн, що 
на 26,9 відсотка або 4 374,0 тис.грн більше плану на звітний період;

- акцизний податок -  фактичні надходження склали 13 677,3 тис.грн, 
що на 19,9 відсотка або 2 271,7 тис.грн більше плану на звітний період.

За січень-грудень 2017 року на позитивну динаміку збільшення 
надходжень податків і зборів вплинуло ряд факторів:

- збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1600 грн (у 20.16 
році) до 3200 грн (у 2017 році);

- зміна у законодавстві по розрахункам акцизного податку для 
товаровиробників паливно-мастильних матеріалів;

приведення відповідно до чинного законодавства ставок 
оподаткування по податку на майно, єдиному податку та платі за землю;

- розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів ( у січні- 
грудні 2017 року розміщено в банківські установи тимчасово вільних коштів у 
сумі 51 756,7 тис.грн, сума отриманих доходів складає 6 324,6 тис.грн).

Основним джерелом наповнення спеціального фонду зведеного 
бюджету району є:

- екологічний податок -  фактичні надходження склали 28 177,4 
тис.грн, що на 20,2 відсотка або 4732,4 тис.грн більше планових показників на 
звітний період;

- власні надходження бюджетних установ - фактичні надходження 
склали 9 839,2 тис.грн, що у 2,5 раза або 5 987,6 тис.грн більше плану на 
звітний період.

За січень-грудень 2017 року отримано міжбюджетних трансфертів з 
бюджетів всіх рівнів по загальному та спеціальному фонду у сумі 274 485,1 
тис. грн, у тому числі:

базова дотація у сумі 6 069,9 тис.грн; 
освітня субвенція у сумі 46 239,2тис.грн; 
медична субвенція у сумі 34 804,7 тис.грн; 
соціальні субвенції у сумі 123 540,5 тис.грн; 
інші додаткові дотації у сумі 21 570,1 тис.грн; 

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я у сумі 29 295,4 тис.грн;
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на відшкодування вартості лікарських засобів для лікуванн 
окремих захворювань у сумі 542,9 тис.грн;

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвите 
окремих територій у сумі 5 085,4 тис.грн;

- на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групови: 
будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житл; 
для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей -сиріт 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числ, виготовленні 
проектно-Окошторисної документації у сумі 163,0 тис.грн;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жил 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статт 
10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи у сумі 1 004,0 тис.грн; 

інші субвенції у сумі 6 170,0 тис.грн.

2. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ

За 2017 рік видатки загального та спеціального фондів зведеного 
бюджету району виконано в обсязі 446 033,3 тис. грн, що складає 88,2 відсотка 
до уточненого плану 2017 року (505 800,0 тис.грн).

Уточнений план на 2017 рік загального фонду по видаткам склав 
410 096,9 тис. грн, касові видатки склали 386 473,2 тис. грн, що становить 94,2 
відсотка. По спеціальному фонду уточнений план склав 95 703,1 тис. грн, 
касові видатки 59 560,1 тис. грн, що складає 62,2 відсотка (додаток 4).

Видатки загального та спеціального фондів районного бюджету за 2017 
рік виконано в обсязі 345 127,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду -  
329 836,4 тис. грн, по спеціальному фонду - 15 291,5 тис. грн (додаток 5 ).

Фінансування видатків бюджету району проводилося відповідно до вимог 
розпорядження голови райдєржадміністрації від 22 березня 2017 року №Р- 
103/0/56-17 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення 
місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та 
посилення фінансово-бюджетної дисципліни» з урахуванням пропозицій 
головних розпорядників коштів та зареєстрованих фінансових забов’язань.

На фінансування соціально-захищених статей за 2017 рік направлено 
327 353,7 тис. гривень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено кошти в сумі 
160 830,9 тис. гривень.
Станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість по заробітній платі з 

нарахуваннями відсутня.

Видатки на харчування склали 3 858,6 тис. грн, по медикаментам 1 793,8 
тис. гривень.
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На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг направлено кошти 
у сумі 31 639,8 тис. грн, що становить 83,1 відсотків від загального обсягу 
видатків на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.

На фінансування установ соціально-культурної сфери направлено 
194 821 тис.грн, що складає 50,4 відсотка від загальної суми видатків району 
загального фонду, в тому числі:
- на заклади освіти -  114 630,4 тис.грн;
- на заклади охорони здоров"я -  53 481,4 тис.грн;
- на заклади та заходи соціального захисту населення -  13 187,9 тис.грн;
- на заклади культури -  12 856,7 тис.грн;
- на заклади та заходи фізичної культури та спорту -  664,6 тис.гривень.

При фінансуванні видатків з бюджету району дотримано принцип 
першочергового фінансування соціально-захищених статей (заробітної плати, 
харчування, медикаментів, соціальних виплат) і проведено відповідно до 
затвердженого помісячного бюджетного розпису асигнувань з урахуванням 
пропозицій головних розпорядників коштів.

3. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

3.1. Польові роботи за січень - грудень 2017року в галузі рослинництва:

Станом на 01.01.2018 року під урожай 2018 року посіяно озимих 
зернових:

- озимої пшениці 18325га,
- озимого ячменю 7847 га,
- озимого ріпаку 6350 га.

3.2. Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції

За 12 місяців 2017 року по сільськогосподарським підприємствам 
Криворізького району обсяги виробництва тваринницької продукції склали:

1) Виробництво м ’яса - 316,8тн.
2) Виробництво м олока- 1927тн.
3) Одержано яєць -  54,9 млн. шт.

3.3. П оголів’я  худоби та птиці:
Поголів’я великої рогатої худоби та свиней станом на 01.01.2018 року 

склало:
1) великої рогатої худоби -  945 голів (- 12 гол. до відповідного періоду 

2017 року, або 98,7 %);
2) свиней -  1846 голів (- 182гол. до відповідного періоду 2016 року, або 

83,6 %);



3) птиці -  196424 голів (+ 162457гол. до відповідного періоду 2016 
року, або у 6 разів більше).

В Криворізькому районі 11889 орендодавців уклали договори оренди на 
земельні ділянки (паї) із землевласниками на суму - 58,3 млн. грн. Середній 
розмір паю по району складає — 5,32 га. Розрахунки з орендодавцями склали 
100%.

По 8 сільгосппідприємствах, які звітують до статистики, середня заробітна 
плата одного штатного працівника за січень -  грудень 2017 року склала -  
5120,00 грн., що на 1263,00грн. більше проти відповідного періоду 2016 року. 
Заборгованість по заробітній платі згідно статистичних даних відсутня.
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3.5.Промислово -  технічний потенціал

За звітний період 2017 року обсяг реалізованої промислової 
продукції склав 441,2 млн. грн., проти 394,0 млн. грн. у 2016 році (або 111,9%). 
У загальнообласному обсязі обороту від промислової діяльності промисловість 
району складає 0,1%.

Темп збільшення обсягів реалізації продукції у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року становив 11,9%, що обумовлено 
збільшенням обсягу реалізованої продукції.

Сфера діяльності промислових підприємств Криворізького району, які є 
учасниками щомісячних обстежень щодо виробництва та реалізації 
промислової продукції належить до добувної промисловості і розроблення 
кар’єрів та переробної промисловості.

На території району розташовані та діють підприємства добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів -  з видобування гранул, крихти та 
порошку, гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого, який 
використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та інших 
будівельних цілей.

На потужностях підприємств переробної промисловості району 
протягом звітного періоду 2017 року вироблялись: овочі консервовані 
натуральні,олія нерафінована. макуха і відходи тверді, борошно, крупи, 
висівки, відходи та інші залишки від перероблення пшениці, кетчупи і соуси 
томатні, корми готові для тварин, вироби кріпильні з металів чорних. Також 
надавались послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і 
устаткування для добувної промисловості і будівництва, з установлення та 
монтажу машин і устаткування промислового призначення для металургії.

4. ПІДВИЩ ЕН Н Я СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

4.1. Демографічна ситуація
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Чисельність наявного населення Криворізького району станом на 
листопада 2017 року становила 45177 осіб. Зміна чисельності населен: 
відбулась за рахунок природного скорочення на 286 осіб.

Природний рух населення у січні ~ листопаді поточного ро: 
характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертнос' 
Перевищення кількості померлих над числом народжених залишилої 
суттєвим: на 597 померлих припадало 666 народжених.

На демографічну ситуацію в районі негативно впливає екологічі 
ситуація та погіршення епідеміологічного стану. Вся територія району, як 
області в цілому за оцінкою установ НАН за ступенем забруднення відноситьс 
до дуже забруднених (1/3 області -  надзвичайно забруднених).

4.2. Зайнятість населення та ринок праці

На обліку в Криворізькому районному центрі зайнятості з початку рок 
перебували 1172 особи, зареєстрованих за місцем проживання у Криворізьком 
районі, що на 19,3% менше, ніж протягом 2016 року.

Станом на 01,01.2018 року 823 чоловік отримали статус безробітного, 
яких для 665 осіб призначена допомога по безробіттю.

Із загальної чисельності зареєстрованих в службі зайнятості 425чол 
були працевлаштовані за направленням центру зайнятості. Одноразов; 
допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності у звітному 
періоді 2017 року не виплачувалась.

За 2017 рік із загальної кількості безробітних з числа мешканції 
Криворізького району - 309 чол. належали до категорії громадян, які мають 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 103 чол. з них були 
працевлаштовані.

В громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли 
участь 66 безробітних.

Проходили професійне навчання на замовлення роботодавців за 
професією «тракторист» та «оператор котельні» 158 безробітних.

З початку року у Криворізькому міськрайонному центрі зайнятості 
перебували і отримували соціальні послуги 41 військовослужбовець -  
учасників АТО, з них 6 військовослужбовців працевлаштовані.

У звітному періоді безробітні з числа внутрішньо -  переміщених осіб не 
звертались.

У першому півріччі в Криворізькому МРЦЗ обліковувались 23 
безробітних з числа інвалідів, з них 8 чол. були працевлаштовані.

Роботодавці сільськогосподарського сектору, зареєстровані у 
Криворізькому районі систематично беруть участь в інформаційних семінарах 
та засіданнях тематичних «круглих столів».



4.3. Грошові доходи населення

Значна увага протягом звітного періоду приділялася питанню своєчасно 
виплати заробітної плати працівникам.

Проведено 5 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Проведено 5 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплат: 
заробітної плати та зайнятості населення, заслухано 7 керівників підприємсті 
установ, організацій.

За статистичними даними станом на 0]. 12.2017 року в районі відсутн 
заборгованість із виплати заробітної плати на економічно -  активни 
підприємствах.

Середньомісячний розмір заробітної плати зріс на 54,1% і складає 5297,6 
грн. проти 3207,64 грн.

Середній розмір пенсій станом на 01.01.2018 року зріс на 44% (на 694,С 
грн.) та становить 2285,25 грн. проти 1591,24 грн. у відповідному періо, 
минулого року.

4.4. Соціальне забезпечення

За 2017 рік за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлове 
комунальних послуг звернулось 1880 сімей.

Нараховано субсидій на загальну суму 62586,9 тис. грн. Середній розіу 
субсидії, призначеної на одну сім'ю становив 1483 грн. проти 1395 грн. 
відповідному періоді минулого року.

Заборгованість по виплатам станом на 01.01.2018 року складає 2417( 
тис. грн. Перераховано у звітному періоді -  59401,6 тис. гри., в т.ч. 20985,0 ті 
грн., за минулий рік.

Субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу отримали 1 
сім’я. Загальний обсяг нарахувань - 1748,7 тис. грн.

З метою захисту та підтримки соціально незахищених верств населеь 
за 2017 рік виплачено державних допомог в сумі 54,3 млн. грн., іцо на 4, 
більше аналогічного періоду 2016 року. Заборгованість з виплат відсутня.

Компенсаційні виплати та допомогу на оздоровлення отримують 
особи потерпілих в наслідок Чорнобильської катастрофи. За звітний період 
рахунок Державного бюджету компенсація та допомога виплачена в сумі 44 
тис. грн. У звітному періоді 4 ліквідатори ЧАЕС пройшли курс оздоровлення

За звітний період 2017 року оформлено 177 направлень для забезпече: 
технічними та іншими засобами реабілітації, в т.ч. протезно-ортопедичні
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виробами. У своєму користуванні мають візки 104 інвалідів та 26 дітей з 
інвалідністю.

На протязі звітного періоду через управління соціального захисту 
населення отримали санаторно -  курортне лікування 38 чоловік та 1 
супроводжуюча особа у тому числі:

- за путівками Мінсоцполітики отримали 13 чол.;
- за рахунок коштів державного бюджету -  15 чол.;
- за рахунок коштів районного бюджету -  11 чол.

В черзі на санаторно -  курортне лікування перебувають 58 осіб пільгової 
категорії громадян, з них 4 особи з інвалідністю внаслідок війни, 19 учасників 
АТО.

За кошти обласного бюджету вирішено питання забезпечення мобільним 
зв’язком 1-го інваліда ВВв.

За 2017 рік в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку було 
оздоровлено 160 дітей пільгової категорії, які потребують особливої уваги та 
підтримки.

В рамках районної Програми «Забезпечення державних соціальних 
гарантій в Криворізькому районі на 2017 рік», яка передбачає надання 
матеріальної допомоги та соціальних виплат окремим категоріям громадян за 
2017 рік надано матеріальну допомогу на загальну суму 1358,8 тис. грн. У тому 
числі для досягнення мети надання матеріальної допомоги пораненим 
учасникам антитерористичної операції, які отримали травми або захворіли прг 
виконанні військового обов’язку в ході бойових дій на сході України - 
мешканцям Криворізького району, у частині надання матеріальної допомогі 
передбачається надання одноразової матеріальної допомоги постраждали^ 
учасникам АТО у сумі 3000 грн. на 1 (одну) особу. За звітний період отримані 
матеріальну допомогу 100 військовослужбовців, учасників АТО на суму 300,1 
тис. грн.

На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 15 
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичнх 
операції» та розпорядження Кабінету Міністрів від 31 березня 2015 року ) 
359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічне 
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичн 
операції» в управлінні соціального захисту населення райдержадміністраї 
створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції. За 2017 р 
до Центру допомоги учасникам антитерористичної операції та членів їх сім* 
звернулося 152 чоловіка з 343 питань.

За звітний період заповнено 56 карток соціально -  побутових потр 
демобілізованого учасника антитерористичної операції та заповнено 56 анк 
учасника АТО для визначення потреби в пільгах.
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Станом на 01.01,2018 року на території району зареєстровано 85 сімї (1 
осіо), які переїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей, з них 
дітей.

На виконання постанови КМУ від 01.10.2014 року № 505 «Про надан: 
щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасо 
окупованої території України та районів проведення антитерористичн 
операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлош 
комунальних послуг» станом на 01.01.2018 року допомогу отримує 41 сім 
Вищезазначена допомога за 9 місяців 2017 року призначена та виплачена : 
загальну суму 745,8 тис.грн.

За звітний період відділеннями територіального центру соціально 
обслуговування (надання соціальних послуг) Криворізького району обслужеі 
1394 чоловік, у т. ч. 208 громадянам надано послуг на платній основі, з яких 
20-ма підопічними територіального центру в поточному році укладені догово] 
на надання платних соціальних послуг у відділеннях територіального цент] 
згідно затверджених тарифів на загальну суму 198,6 тис. грн.

Завдяки благодійним внескам 592 чол., підопічних відділення орган ізаі 
надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центі 
соціального обслуговування отримали продуктові набори на загальну суму 50 
тис. грн.

24 громадян отримати послуги з прокату технічних та інших засоб 
реабілітації, з них 6 чоловік на платній основі, на суму 335 грн.

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасової 
проживання за 12 місяців 201 7 року оздоровлено 28 чоловік, з них 10 ветеран 
війни. Для забезпечення життєдіяльності і належних умов проживання 
відділенні здійснено ремонт приміщень, придбано меблі та господарчі товар 
для створення більш комфортних умов проживання підопічних.

Усі підопічні забезпечені медикаментами та 4-х разовим харчування? 
вартість якого на 01.12.2017 року складає 37,56 грн. на добу.

15 ветеранів війни, які відсвяткували 90 - 95 та 100 - річні ювілеї до Дг 
народження отримали продуктові набори.

У поточному році продовжено практику надання соціальних посл) 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах за принципе 
мультидисциплінарного підходу. 3а. звітний період 19 ветеранів війни отримал 
108 соціальних послуг.

Територіальний центр тісно співпрацює з Криворізькою районної 
організацією ветеранів України в Дніпропетровській області.

Так у відділенні соціально -  побутової адаптації організовано робот 
ветеранських клубів, університету третього віку, де спільно з представникам 
вищезазначених організацій, надаються послуги з організації дозвілля т 
відпочинку підопічних, соціально -- педагогічні послуги.

Послугами відділення денного перебування за 12 місяців 2017 рок 
скористались 503 громадянина, серед яких 35 ветеранів війни.



Представниками ветеранських організацій сільських та селищних рад 
постійно здійснюється громадський контроль за якістю та ефективністю 
надання соціальних послуг.

З метою підвищення якості надання соціальних послуг, поінформованості 
працівників про зміни в законодавстві щоквартально проводяться семінари з 
працівниками територіального центру.

Матеріально -  технічна база територіального центру у 2017 році значно 
зміцнилась завдяки фінансовій підтримці району, що стало важливим фактором 
для покращення господарської діяльності. Протягом звітного періоду соціальні 
робітники були забезпечені спецодягом (рукавиці робочі), сумками, 
дощовиками та 20 - ма велосипедами.

За звітний період послугами мобільного соціального офісу скористались
1 12 громадян у 13-ти сільських радах району. Мешканцям була надана 
кваліфікована допомога у вирішенні таких питань, як оформлення субсидій на 
житлово - комунальні послуги, оформлення пенсій тощо.

На виконання заходів «Програми соціального захисту ветеранів та 
соціальної підтримки Криворізької районної організації ветерані на 2017 рік» з 
метою забезпечення соціального захисту ветеранів та поліпшення роботи 
районної організації ветеранів (далі -  Організація) районною владою було 
виділено 73,8 тис.грн. Станом на 01.01.2018 року освоєно 90,5% коштів (66,8 
тис. грн.).

У звітному періоді проведено засідання президіуму районної організації 
ветеранів.

Організацією продовжується робота з пошуку невідомих солдат, які 
загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Організація приймала участь у вшануванні земляків воїнів -  афганців, в 
організації річниці визволення району від німецько -  фашистських загарбників 
за участю учасників бойових дій та ветеранів війни.

Радами первинних організацій відвідуються ветерани -  ювіляри тг 
важкохворі, проводяться засідання клубу для ветеранів «Будь здоровий»,
« Університет III віку» та інші.

У звітному періоді проведено засідання ради ветеранів по обмін} 
досвідом роботи між первинними організаціями Криворізького району.

Первинні організації ветеранів спільно з Червоним хрестом зібрали т; 
відправили в зону АТО продукти харчування та речі для воїнів, жителів.

22 березня 2017 року Криворізька районна організація ветерані 
відзначила 30-ти річний ювілей від створення. На свято була запрошен 
ветеранська організація Широківського району.

З нагоди Дня визволення Криворізького району ветерани район 
прийняли участь в районному заході по озелененню та приведенню в належни 
стан «Могили -  Баби» та інших заходах по упорядкуванню братських могил і 
меморіалів.

В травні проведено акцію «Шляхами священної пам’яті в села 
Христофорівка, Софіївка, Грузьке та Лозуватка. Ветерани побували т- 
пам’ятних місцях поховання воїнів. На кожному із цих святих місць провег 
мітинги, поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували захисників Ві тчизни
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В Дніпропетровській області проведено літературний конкурс імені 
письменника Михайла Селезньова «На кращу документально -  художню 
публікацію про діяльність ветеранів та ветеранських організацій. Приємно 
відзначити, що в конкурсі прийняли участь голови первинних організацій 
Грузьської, Надеждівської, Христофорівської та Радушненської сільських 
(селищних) рад, які отримали грамоти лауреатів літературного конкурсу.

З метою обміном досвідом голови первинних ветеранських організацій 
Криворіжжя відвідали м. Геніческ, Херсонської області.

За звітний період проведено засідання Криворізької районної ради 
ветеранів з питань про стан роботи та проведення Міжнародного Дня людинг 
похилого віку та Дня ветерана,

4.5. Ж итлово -  комунальне господарство та благоустрій

Створення сприятливих умов для функціонування житлово-комунальног 
господарства та забезпечення належної якості житлово-комунальних послуг 
основні завдання, реалізовані у звітному періоді 2017 року.

Аналіз роботи житлово-комунального господарства в районі в осінньі 
зимовому періоді 2016/2017 року показав, що працюючи в складня 
економічних умовах, підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, 
цілому забезпечили надійну і безпечну експлуатацію об’єктів життєдіяльносі 
про що свідчить відсутність випадків, коли внаслідок аварій техногенної 
характеру виникали тривалі перебої в газо-, електро-, тепло- а( 
водопостачанні споживачів. В цілому опалювальний період 2016/2017 рої 
пройшов без зривів, в стапому температурному режимі згідно санітарні 
нормам з економією енергоресурсів.

У Криворізькому районі заплановані заходи з підготовки , 
опалювального періоду 2017/2.018 виконані в повному обсязі, нов 
опалювальний період розпочато вчасно. Загалом до роботи в зимових умон 
підключені 54 котельні (100%).

У сфері благоустрою:
- упорядковано територію парків, скверів, алей, прибудинкових терито 

площею понад 263,6 га.,
- ліквідовано 204 стихійних сміттєзвалищ,
- очищено від сміття 218,3 км. доріг;

висаджено:
- 641 дерево;
- 241 кущ;
- очищено 148,6 км берегів від сміття.

За 2017 рік виконано поточний ремонт 7560 м2 доріг місцевого значе 
на суму 973,4 тис. грн.
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З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, із 
метою економії та ефективного використання бюджетних коштів у звітному 
періоді 2017 року реалізовані проекти по реконструкції зовнішнього освітлення 
із застосуванням енергозберігаючих технологій в населених пунктах смті 
Радушне, с. Веселе, с. Високе Поле, с. Недайвода, с. Гейківка, С. Надеждівка 
с.Вільний Посад, с. Вільний Табір, с. Данилівка на загальну суму 3289,7 тис. 
грн.

З енергозберігаючих заходів у звітному періоді виконано:
- реконструкцію підлоги дитячого садка в смт Радушне на суму 859,2 тис. 

грн.;
- капітальний ремонт системи опалення Гейківської ЗОШ на суму 357,1 

тис. грн.;
- реконструкцію Вільненського СБК на суму 1489,3 тис. грн.;
- реконструкцію Веселівського СБК на суму 803,5 тис. грн.;
- реконструкцію покрівлі Надеждівського СБК на суму 1446,2 тис. грн.;
- реконструкцію будівлі «Клуб відпочинку» в с. Грузьке на суму 480,1 тис. 

грн.

Крім того, з метою уникнення тепловтрат виконані роботи по утепленню 
теплотраси в Червоненській сільській раді. Продовжуються роботи по 
утепленню теплотрас у Вільиенській, Красівській та Недайводській сільських 
радах.

Станом на 01.01.2018 року спожито електроенергії на суму 108 млн. грн., 
сплачено 109 млн. грн., або 100,9% від нарахованого, по області -  98,3%. 
Заборгованість на 01.01.2018 року складає 6,3 млн. грн., що більше на 5% до 
початку року (на 01.01.2017 року -  6,0 млн. грн.). Приріст заборгованості з 
початку року склав +238,2 тис. грн.

4.6. Охорона навколишнього природного середовища

За 12 місяців 2017 року продовжено реалізацію заходів по вирішенню 
екологічних проблем району. Екологічна та техногенна ситуація, яка склалася 
внаслідок негативного впливу Криворізького залізорудного басейну 
залишається надзвичайною. Це пов’язано, насамперед із недостатністю 
фінансових ресурсів та інвестицій щодо вирішення екологічних питань.

Уточнений обсяг фінансування з місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних 
заходів за 12 місяців 2017 рік складає 45,8 млн. грн., що більше у 2 рази до 
відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2018 року з місцевого фонду ОНІТС освоєно 20,95 млн. 
грн., що складає 46% від запланованого.
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У звітному періоді серед реалізованих заходів: будівництво
каналізаційних мереж Глєюватської та Червоненськї сільських рад; технічне 
обслуговування та капітальний ремонт постів контролю Червон енської 
сільської ради; вивіз побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
Вільненської, Глєюватської, Данилівської та Новопільської сільських рад;
роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та гідрологічного режиму 
водойми в с. Новоіванівка Глєюватської сільської ради; послуги з відведення.^ 
зворотніх (дренажних) вод по дренажним насосним станціям ДНС №13,14 
Радушненської селищної ради; придбання спецтехніки для вивезення твердих 
побутових відходів Новопільської сілської ради.

5. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

5.1. Охорона здоров 'я

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню та 
поліпшення стану здоров'я громадян району за 2017 рік:

надано пільгових рецептів:
- для забезпечення медикаментами пільгової категорії населення -  на 

438,4 тис.грн. Рецепти надані 811 особам, розрахунково на 1 особу 540,6 грн.;
- в рамках проекту «Доступні ліки» особам, що страждають на серцево -  

судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму, 
відпущено безкоштовно лікарські засоби на суму 540,6 тис. грн.

здійснено:
-■ 123,5 тис. відвідувань лікарів центрів первинної медико -  санітарної 

допомоги у т.ч. 14,6 тис. відвідувань хворих на дому.
На денному стаціонарі проліковано 2486 хворих, проведено 22,1 тис. 

ліжко -  днів.
Протягом звітного періоду народилося 280 дітей (89,6%), що на 29 дітей 

менше ніж за аналогічний період минулого року (за 2016 року -  309 дітей).
З метою профілактики захворювань на туберкульоз було залучено 

передвижний флюорограф КЗ «Криворізька ЦРД «ДОР». Протягом звітного 
періоду здійснено 19 його виїздів та обстежено 1531 особу на території 19 
сільських (селищних) рад.

В районі діє Програма «Здоров’я нації» на заходи якої виділені кошти в 
сумі 409,3 тис. грн. у тому числі 158,7 тис. грн. для надання стаціонарної 
допомоги учасникам АТО (на медикаменти 95,2 тис. грн; на продукти 
харчування -  63,5 тис. грн.). За звітний період 73 учасників АТО пройшли курс 
лікування в КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» Дніпропетровської 
обласної ради, використано 158,7 тис. грн.

На виконання заходів з енергозбереження за кошти місцевого бюджету 
проведено поточний ремонт Інгулецького фельдшерського пункту, в тому числі 
замінено вікна на металопластикові та замінено двері на металеві на суму 35,0 
тис. грн.
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Замінено вікна на металопластикові в Раннєранівському 
Кривбасівському фельдшерських пунктах на суму 34,0 тис, грн.

В центрі ПМСД проведено ремонт двох кабінетів на суму 18,0 тис. грн.
Відремонтовано ганок у Лозуватській амбулаторії ЗПСМ на суму 30,0 ті 

грн., замінено вікна та двері на металопластикові на суму 218,0 тис. грн.
Виготовлено проект на капітальний ремонт системи опалення 

встановленням теплового лічильника в Радушненській амбулаторії ЗПСМ 
суму 429,3 тис. грн.

Виготовлено проект на капітальний ремонт системи опалення Лозуватсьь 
амбулаторії ЗПСМ на суму 3,0 тис. грн.

Встановлено тепловий лічильник в Шевченківській амбулаторії ЗПСМ 
суму 30,0 тис. грн.

Виготовлено проект на проведення водопостачання на Червоноподівські 
ФАП на суму 4,5 тис. грн.

З метою покращення умов лікування мешканців району проведені поточ. 
ремонти Червоноподівського ФАПу, Новокременчуцького ФАПу, Грузької 
ФАПу на загальну суму 174,3 тис. грн.

Здійснено поточний ремонт покрівлі гаражів Лозуватської амбулаторії і- 
сум 168,0 тис, грн.

Проведено поточний ремонт приміщення Красівської амбулаторії 
встановленням навісу над вхідними дверима на суму 42,9 тис. грн.

5.2. Освіта

В районі функціонує 19 дошкільних, 15 загальноосвітніх закладів, 
навчально -  виховних комплексів та 2 позашкільні заклади.

Для забезпечення високої якості освіти, рівного доступу до неї кожно 
дитини з 2017 -  2018 новчального року було створено два опорних навчальни: 
заклади _ ОКНЗ «Софіївська загальноосвітня школа І-III ступенів» з двом; 
філіями та ОКНЗ «Лозуватська загальноосвітня школа Ї-ЇІІ ступенів імен 
Т.Г.Шевченка» з однією філією.

ЗО серпня 2017 року відбулося урочисте відкриття 6-ї групи і 
Лозуватському ДНЗ «Берізка». За кошти районного бюджету придбане 
обладнання і матеріали на суму 90,2 тис. грн. За підтримки Лозуватсько'. 
сільської ради та її депутатського корпусу, на створення додаткової групт 
виділено 162 тис. грн. Врахована і спонсорська допомога меценати 
Г.І.Рябикіна, А.А. Чередніченка, М.К. Егізаряна.

В загальноосвітніх навчальних закладах 100% дітей охоплено 
харчуванням. Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей пільгової категорії 
загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів -  діти
-  сироти та під опікою (100%); діти з малозабезпечених сімей (100%); 
переселенці (100%)); діти, батьки яких захищали чи захищають територіальну 
цілісність і незалежність України в зоні проведення АТО та діти, батьки яких 
загинули в ході антитерористичної операції на сході України (100%). Вартість
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харчування однієї дитини в день: в школах -  10 грн., в дошкільних навчаль 
закладах 13 грн. для дітей віком до 3-х років та 15 грн. для дітей від трьоіх 
п’яти років.

З метою забезпечення дітей харчуванням та з метою зменшення кільце 
захворювань дітей, підвищення їх розумової та фізичної діяльності 24 гру, 
2016 року депутатами Криворізької районної ради затверджено проект район 
програми «Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 клк 
загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчуваїї 
дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областе 
проживають на території Криворізького району та дітей, батьки я 
мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальї 
та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки» та виділ 
кошти у розмірі 2,0 млн. грн. для забезпечення учнів вищезазначених катего 
безкоштовним харчуванням. Станом на 01.01.2018 року освоєно 1566,4 тис. г 
Вартість харчування однієї дитини в день -  8 грн.

Транспортними послугами стовідсотково забезпечено учнів (857), 
проживають на відстані понад 3 км від школи.

Протягом звітного періоду проведено перевірку технічного ста 
шкільного автобусу Червоненської ЗОШ на суму 1,7 тис. грн., здійсне 
страхування цивільно -  правової відповідальності на суму 25 тис. грн. 
проведено діагностику на суму 10,0 тис. грн. Всі автобуси забезпечені палив 
мастильними матеріалами.

Всі школи району мають 100 відсоткове забезпечення комп’ютерні ; 
технікою. За звітний період для навчальних закладів за рахунок кош і 
місцевого бюджету закуплено 95 комп’ютерів на суму 934,7 тис. грн. Пре 
необхідне обов’язкове оновлення комп’ютерів в навчальних комп’ютери 
класах. Забезпеченність учнів комп’ютерною технікою становить 9 учнів ш 
комп’ютер, тоді як в минулому році на 1 комп’ютер приходилось 11 учнів.

Всі заклади освіти району підключено до мережі Інтернет.
З метою забезпечення виконання санітарних вимог у звітному пери 

поточного року у навчальних закладах району проведено дератизацію, повір 
димоходів та вентиляційних каналів, вимірювання опору ізоляції дротів 
кабелів, здійснено повірку манометрів і сигналізаторів газу, ТО систеї 
газопостачання та вузлів обліку, автоматики безпеки та сигнал іза 
газовикористовуючого обладнання на загальну суму 84,3 тис. грн.

Для впровадження технологій ефективного енергозбереження 
навчальних закладах району проведено заміну 236 вікон на металопластикс 
на суму 1924190,0 грн. Проведено реконструкцію вузла обліку витрат систег 
газопостачання для КЗ ДРІЗ Радушненська «Ромашка», Зеленопільська ЗОНІ 
Зеленогайський НВК.

Для учасників навчального процесу загальноосвітніх шкіл райої 
закуплено 448 підручників для на суму 38,2 тис. грн.

З метою покращення матеріально -  технічної бази навчальних закладів 
звітному періоді було закуплено предмети та обладнання довгостроково 
використання: бойлер, принтера, лінолеум, пральна машина, телевізп
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морозильні камера, меблі, водонагрівачі, крани -  змішувачі, сушарки 
електроплити, посуд, канцелярські та господарчі товари, постільна білизна та 
наматрацники, дверні блоки, спортивний інвентар, душеві кабінки, крейда 
тощо на загальну суму 894,2 тис. грн.

Задля організації безпечного перебування учасників навчально 4 
виховного процесу в звітному періоді 2017 року відремонтовано систему 
опалення для КЗ Красівський ДНЗ «Золота рибка», зовнішню каналізацію, 
систему опалення у Радіонівській ЗОШ, проведені ремонти теплотраси таї 
спортзалу для Радіонівської ЗОШ, системи опалення та покрівлі для! 
Лозуватської ЗОШ №1, харчоблоку у КЗ ДНЗ Червоненський «Берізка», аі 
також здійснено капітальний ремонт системи опалення для Гейківської ЗОШ.

Для реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок та 
оздоровлення, забезпечення їх змістовного дозвілля в червні розпочато 
оздоровчу кампанію. З 29 травня 2017 року на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів здійснювали свою роботу 23 табори денного перебування в яких1 
оздоровлено 2085 учнів, в тому числі 1017 учнів пільгових категорій. Загалом з 
районного бюджету на харчування дітей в таборах витрачено 70,5 тис. грн.

5.3. Культура та туризм

З метою розвитку, збереження національних і культурних традицій, 
всебічного задоволення культурних потреб населення в 2017 році, в рамках 
Програми розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2017 рік. 
проведено наступні культурно -  масові заходи:

-районні заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та Дня Героїв Небесної Сотні;

- районні урочистості присвячені Міжнародному жіночому дню 8 березня; 
-урочистий мітинг приурочений до Дня пам’яті та примирення і 72 — '

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
-урочистості з нагоди Дня Європи та Дня вишиванки;
-урочистий прийом голови райдержадміністрації та голови районної радь 

творчо -  обдарованих дітей «Обдарована дитина Криворізького району -  20Г 
року»;

- урочистості до Дня державної служби;
-районні урочистості присвячені 2 1 - й  річниці Конституції України тг 

Дню Молоді України;
-районні урочистості присвячені Дню прапора України та Днк 

незалежності України;
-участь району в обласному етнофестивалі -  ярмарку «Петриківський див< 

цвіт».

На базі центральної районної бібліотеки було проведено:
- літературні вітальні «Праведна душа»;
- огляди літератури: «Струни Кобзаревого серця»;



- всесвітній день поезії. Виставки натхнення: «Поезія -  духовний світ 
людини»;

- історичні хронічки: «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став 
Чорнобиль»;

- літературні години: «Все пам’ятає батьківська земля: і грім гармат, і 
визволення день»;

- бесіди -  діалог «Європейський рівень життя в Україні: мрія чи 
реальність»;

- інформаційні години: «Сторінками української Конституції»;
- франкові читання «Несе Франко нащадкам хліб щоденний, несе у серці 

вистражданий вірш»;
- краєзнавчий гороскоп «Війна не має забуття, згадаймо подвиг 

партизанів»;
- година духовності «Знати свою історію -  мандрувати духовною 

культурою» до дня Хрещення Русі;
- краєзнавча подорож «Моє село, моя родина -  то все єдина Україна»;
- день відкритих дверей «На хвилях бібліотечних морів», присвячений 

Всеукраїнському дню бібліотек».

За звітний період 2017 року учні ПСМНЗ «Криворізька районна музичні 
школа» приймали участь:

- у регіональному конкурсі юних піаністів м. Кривий Ріг;
- у міській олімпіаді з сольфеджіо м. Кривий Ріг;
- у регіональному конкурсі юних вокалістів «Соловейко» м. Кривий Ріг;
- в І Міжнародному конкурсі «Арт-домінанта» м. Харків;
- у Всеукраїнському конкурсі «Сузір’я талантів » м. Жовті Води;
- у всеукраїнському конкурсі бандуристів ім. Хоткевича м. Харків;
- у XII Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Червона калина» 

м. Кривий Ріг;
- участь в обласному фестивалі -  ярмарку «Петриківський дивоцвіт».

На фінансування розвитку культури та на утримання закладів культу] 
за 2017 рік було всього витрачено 11594,6 тис. грн. З них на проведення 
організацію культурно-мистецьких заходів 110,0 тис. грн. та на придбан: 
сценічного обладнання, концертних костюмів, звукової апаратури 1216,3 ті 
грн.

Головним напрямком роботи галузі культури в 2017 році є збережен 
діючої та розвиток базової мережі закладів культури, покращення 
матеріально-технічної бази.

18

5.4. Фізична культура і спорт
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Завдання цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в Криворізькому районі на 2017-2019 року, у звітному періоді 2017 року 
були спрямовані на створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, 
зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної 
культури і спорту, розвитку видів спорту. За звітний період 2017 року, згідно з 
календарем спортивно -  масових заходів на 2017 рік, проведено 44 районних 
спортивних заходи;

- чемпіонат Криворізького району з футзалу між командами сільських та 
селищних рад;

- районні змагання з греко-римської боротьби серед юнаків 1998- 1999р.н.;
- змагання з настільного тенісу між командами загальноосвітніх 

навчальних закладів; змагання з баскетболу між командами 
загальноосвітніх навчальних закладів;

- турнір з шахів між командами загальноосвітніх навчальних закладів;
- змагання з волейболу між командами загальноосвітніх навчальних 

закладів;
- районні змагання з футзалу між командами сільських та селищних рад 

району;
- чемпіонат району з шахів між командами сільських та селищних рад:
- чемпіонат району з шашок між командами сільських та селищних рад;
- чемпіонат району з настільного тенісу між командами сільських та 

селищних рад;
- районні змагання з гирьового спорту; районні змагання з армреслінгу;
- першість ДЮСШ з гандболу серед команд юнаків 1998-1999р.н.;
- першість ДЮСШ з футболу серед команд юнаків 1999р.н.;
- першість району з волейболу серед команд ДЮСШ 2001 р.н.;
- районні змагання з футзалу з нагоди визволення Криворізького район] 

від німецько-фашиських загарбників;
- районні змагання з волейболу серед команд ДЮСШ. 2000р.н.;
- районні змагання з волейболу між командами сільських та селищних ра, 

району; першість ДЮСШ з футболу.
Реалізовані заходи відбувались шляхом залучення спортивних коман 

сільських та селищних рад району. Спостерігається тенденція зростанн 
кількості населення, що займається спортом та населення, що охоплене всім 
видами фізкультурно -  спортивної роботи.

Завдяки фінансуванню районної Програми розвитку фізичної культури 
спорту в Криворізькому районі на 2017-2019 роки, маємо тенденцію збільшень 
кількості учасників у обласних заходах в яких приймають участь спортсмен 
та спортивні команди району. За звітний період 2017 року взяли участь 
чемпіонаті з футболу на Кубок «Золотий Колос України» серед команд юнак 
(2003-2004р.н., 2005-2006р.н. та 2007-2008р.н.); обласних пошукових змаганні 
«Хто ти, майбутній олімпієць?» з футзалу (юнаки 2001-2002р.н.); чемпіонат 
футболу на Кубок «Золотий Колос України» серед команд дівчат (200 
2005р.н.); обласних сільських спортивних іграх серед команд сільських 
селищних рад Дніпропетровщини з футзалу; обласних сільських спортивні 
іграх серед команд сільських та селищних рад Дніпропетровщини з волейбо.
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(чоловіки); чемпіонат ДОО ВФСТ «Колос» АГІК України присвячен 
міжнародному жіночому Дню 8-го березня та до Дня Незалежності Україн 
серед жіночих команд з футзалу; обласних сільських спортивних іграх сер 
команд сільських та селищних рад Дніпропетровщини з волейболу (жінки 
обласних пошукових змаганнях «Хто ти, майбутній олімпієць?» з баскетбо 
(юнаки та дівчата 2001-2002р.н.); обласних пошукових змаганнях «Хто і 
майбутній олімпієць?» з волейболу (юнаки та дівчата 2002-2003 р.н.).; обласн 
пошукових змаганнях (юнаки та дівчата 2002-2003 р.н.).; обласних пошуков 
змаганнях «Хто ти, майбутній олімпієць?» з фут залу (юнаки 2003-2004 р. 
2004-2005, 2005-2006 р.н.). Проведені районні турніри до Новорічних 
Різдвяних свят з греко -  римської боротьби, волейболу, гандболу та футзалу.

З районного бюджету на реалізацію заходів цільової соціальної Програг 
розвитку фізичної культури та спорту в Криворізькому районі на 2017-20 
роки за 12 місяців 2017 року використано 50,0 тис. грн. (100% від плану).

5.5. Підтримка дітей, сім ’ї  та молоді

Станом на 31 грудня 2017 року на первинному обліку у службі у спраг 
дітей перебуває 153 дитини, з яких в сімейних формах виховання виховують 
132 дитини.

За 2017 рік виявлено 38 дітей, які залишилися без батьківської опі 
Вжито заходів щодо влаштування цих дітей, виходячи з засад пріоритетно 
форм виховання та стану їх здоров’я.

У звітному періоді 2017 року в районі посиротіло 25 дітей, яким вчас 
встановлено статус та вжито заходів по влаштуванню'.

З метою попередження бездоглядності дітей та підлітків, захисту їх п] 
та інтересів, своєчасного виявлення дітей, які потребують негайної допомі 
проведено 49 рейдів «Діти вулиці» та продовжено практику проведеї 
анкетування класних керівників шкіл району. Дітей, які жебракують -  
виявлено.

В рамках реалізації програми «Соціальна підтримка сімей, дітей та мол 
Криворізького району на 2017 -  2019 роки» проведено ряд заходів (акції, лек 
бесіди, відео лекторії) спрямованих на обізнаність дітей щодо пропагаї 
здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та негативних я е  

в молодіжному середовищі: « Молодь проти наркоманії та СНІДу», «Ми пр 
туберкульозу, ми за здоровий спосіб життя». Загалом в навчальних закла 
охоплено 330 учнів та 157 дорослих.

Напередодні Міжнародного Дня захисту дітей представник 
Криворізького районного центру соціальних служб для сімї, дітей та мо> 
прийнято участь в урочистих відкриттях пришкільних таборів на 
Лозуватської ЗОШ №2, Валівської ЗОШ., Червонозабійницької ЗОШ
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Червоношахтарської ЗОШ. Спеціалістами Центру серед учнівської молоді булі 
проведено конкурси «Малюнок на асфальті», ігротеки, вікторини «Знай св|о 
права та обов’язки», бесіди «За здоровий спосіб життя!», «Права та обов’язй 
дітей». Загалом заходом було охоплено 326 дітей. Дітям було наголошено прі 
дотримання техніки безпеки під час літнього оздоровлення, недопущенн 
правопорушень, бездоглядності, бродяжництва тощо.

Для надання допомоги мешканцям району продовжує функціонуватт 
спеціалізоване формування «Телефон довіри». За звітний період звернулось 2 
осіб.

З метою формування батьківської компетенції на території Лозуватськс 
сільської ради проведено навчальний курс -  тренінг за програмою «Батьківстгі 
в радість». До даної програми залучено 17 родин, які перебувають у складни 
життєвих обставинах. 15 родин пройшли повний тренінгів курс.

За звітний період до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молод 
надійшло 7 повідомлень щодо вчинення насильства в родині. Сім’ї отримуют 
соціальні послуги в межах соціального супроводу.

Задля підтримки сімей з дітьми, сімей переселенців з Луганської і 
Донецької областях за звітний період Криворізьким районним центром СССДТ 
проведено соціальну акцію «Допоможи ближньому» в ході, якої було зібран 
одяг, взуття, речі, що були у вжитку, які були надані 38 сім’ям та 25 особам, яі 
перебувають в складних життєвих обставинах. Акція триває.

З метою профілактики раннього сирітства при жіночій консультан 
комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико 
санітарної допомоги в Криворізькому районі» (далі-Центр) діє консультативнії 
пункт, послугами якого у звітному періоді скористались 37осіб, яким надано ( 
індивідуальну послугу. Протягом звітного періоду в Консультативному пунк 
проведено 21 захід, яким охоплено 55 вагітних жінок, для яких проведено в іде 
лекторії, бесіди на тему: «Батьківство в радість».

З метою популяризації сімейних форм виховання Центром створе? 
інформаційні куточки в навчальних та оздоровчих закладах, організаціях ' 
установах району. Розповсюджено соціальну рекламу на терито}: 
Радушненської селищної ради в кількості 57 примірників за наступно 
тематикою: «Невже я нікому не потрібен»; «Прийміть дитину у родину».

У звітному періоді було 7 звернень щодо можливості бути кандидатами 
прийомні батьки. Дані кандидати пройшли навчання у Дніпропетровськом 
обласному центрі СССДМ, з них створено 3 -  сім’ї опікунів -  піклувальників 1
2 прийомних сім’ї.

6. РОЗВИТОК 1 ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Робота з підтримки та розвитку підприємництва в районі здійснюєть 
відповідно до заходів Програми сприяння розвитку малого підприємництва 
Криворізькому районі на 2015-2018роки (затверджена рішенням Криворізьк 
районної ради від 25 грудня 2015 року № 38-ИІ/УІІ-рр).
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Розвиток малого бізнесу є основою для майбутнього економічне 
зростання, а також дає можливість вирішити значну частину склади 
соціальних проблем. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкіс 
економічної системи району, наближають її до потреб споживачів і водно^ 
виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечую 
джерела доходів для населення. Малі підприємства району займають 
наданням сільськогосподарських послуг, реалізацією сільгосппродукі 
роздрібною торгівлею ТОЩО.

Ключову роль у процесі реалізації державної стратегії підтрим 
підприємництва відведено районній координаційній раді з питань розви': 
підприємництва.

З початку 2017 року проведено 1.2 засідань координаційної ре 
райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, де неодноразе 
обговорювалися проблемні питання ведення бізнесу.

У районі станом на 01 січня 2018 року діють 38 регуляторних актіе 
яких 36 -  затверджені сільськими (селищними) радами, 1 -  архівним відділ 
Криворізької райдержадміністрації, 1 -  відділом з питань надаг
адміністративних послуг Криворізької райдержадміністрації.

Відповідно до плану регуляторної діяльності з початку 2017 рс 
проведено 3 публічних обговорень регуляторних актів, 1 періодичне те 
повторних відстеження результативності.

7. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Пасажирським автотранспортом підприємств та фізичних ос 
підприємців, які на комерційній основі працювали на ринку автомобіль! 
перевезень, з початку року перевезено 1197,4 тис. пасажирів, що на 63, 
менше проти минулого року.

Пасажирооборот склав 31,2 млн.пас.км, що менше на 65,5%, нія 
звітному періоді минулого року.

8. АДМІНІСТРА ТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ДО ЗВІЛЬН І ПРОЦЕДУРІ

Центр надання адміністративних послуг Криворізь 
райдержадміністрації (далі - Центр) утворено розпорядженням гол 
Криворізької райдержадміністрації від 12.07.2013 №Р-220/0/3-13 «І
створення Центру надання адміністративних послуг у Криворізькому район 
затвердження Положення про нього».

Центр здійснює діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто приі 
документів та видача результатів послуг здійснюється виключно че 
адміністраторів Центру.

З 01 квітня 2016 року державна реєстрація речових прав на нерух' 
майно та їх обтяжень, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних о
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підприємців здійснюється через адміністраторів Центру надай 
адміністративних послуг Криворізької райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадмїністрації 07 серпня 2017 ро 
№ Р-376/0/56-17 затверджений оновлений перелік адміністративних послуг, і 
надаються через ЦНАП, в кількості 1.14 послуг, що в порівняні з минулі 
роком збільшено в 2 рази.

За отриманням консультацій до Центру звернулось 1.0801 мешканеї
району. Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян, 
й за допомогою телефонної «гарячої лінії».

Протягом звітного періоду:
до ЦНАП звернулося всього -  10801 громадян;
надано всього адміністративних послуг - 10503, у тому числі:

- державної реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень -  3426;
- по лінії державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців - 1866 послуг;
- по лінії Держгеокадастру -  4209;
- по лінії ДМС (вклейка фото) -  569;
- по лінії архітектури -  230;
- земельні питання -  193;
- документи дозвільного характеру -  10.

З початку року адміністраторами Центру складено 22 протоколи та. 52 
постанов про адміністративне правопорушення за ст.197, ст. 198 КУпАП.

У зв’язку із збільшенням видів адміністративних послуг було збільшені 
штатну чисельність адміністраторів. Для більш комфортнішого обслуговуванні 
мешканців району було виділено та облаштовано додаткові приміщення.

На офіційному веб-сайті Криворізької райдержадміністрації (у/улу.кгіу- 
гп.сірщоу.иа) створено і постійно оновлюється сторінка «Центр наданш 
адміністративних послуг», на якій молена ознайомитись з інформацією шодс 
функціонування Центру та з питань отримання адміністративних послуг.

Проведений аналіз наданих Центром послуг за 2017 рік в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року свідчить про збільшення попиту громадян 
та суб’єктів господарювання району за отриманням адміністративних послуг 
через Центр.

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення 
законодавства. З цією ж метою постійно проводиться методична та 
роз’яснювальна робота з представниками суб’єктів надання адміністративних 
послуг щодо недопущення порушень чинного законодавства.

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою 
роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування 
відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування.



24

Таким чином, надання адміністративних послуг спрямовано на 
забезпечення зручних та доступних умов для отримання громадянами і 
суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному місці за 
мінімальної кількості відвідувань і часових витрат, а також зменшення 
корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг.


