
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Павлоградської районної державної                                              

адміністрації про підсумки діяльності райдержадміністрації у 2017 році  

 

Враховуючи те, що спектр повноважень райдержадміністрації досить 

широкий і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 

реалізації, посадовими особами районної державної адміністрації послідовно 

і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення дієвого і 

результативного функціонування структурних підрозділів 

райдержадміністрації, їх тісної співпраці з сільськими радами, 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади та іншими 

суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території району і беруть 

безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя 

територіальними громад вимог сьогодення. 

Різнопланова організаторська робота щодо реалізації  повноважень 

постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях голови районної 

державної адміністрації, питання діяльності систематично розглядались на 

засіданнях колегії та нарадах із залученням керівників структурних 

підрозділів райдержадміністрації, сільських голів, депутатів районної ради, 

представників установ та організацій, що діють на території району. За 

звітний період проведено 12 засідань колегії, на яких було розглянуто 

понад 46 питань. Питання, що розглядалися на засіданнях колегії, 

стосувалися ефективного використання землі, соціального захисту 

населення, освіти, медицини, транспорту та зв'язку, діяльності 

агропромислового комплексу,  економічного розвитку , виконання бюджету 

району та ін. 

Павлоградська районна державна адміністрація впродовж року  тісно 

співпрацювала з районною радою, депутатським корпусом, сільськими 

радами для вирішення на засадах взаємопорозуміння інтересів територіальної 

громади. Без цієї  взаємодії ми ніколи не змогли б наблизитись ні на крок до 

тих результатів, яких досягнув  наш  район  за минулий   рік. Голова 

райдержадміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації та її апарату брали участь у засіданнях постійних 

комісій та сесійних засіданнях районної ради. 

Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, 

виконкомів сільських рад, районних організацій та установ була спрямована 

на забезпечення досягнення показників програми економічного і соціального 

розвитку району, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів. 

Протягом звітного періоду в районі фінансувалася 21 програма. Всього 

на реалізацію заходів цільових районних програм у 2017 році освоєно з 

бюджетів всіх рівнів 9274,1 тис.грн.  

 



 2 

В 2017 році обсяг інвестицій в розвиток житлово-комунального 

господарства здійснювався  за таким напрямками: 

 

Капітальне будівництво 

Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування склав 

75036,515 тис.грн. (з них 12520,1 тис. грн. держ. бюджет, 9335,3 тис. грн. обл. 

бюджет, 52530,115 тис.грн. місц. та рай. бюджети, 651,0 тис.грн. – кошти 

грантів, громади та партнерів), що на 33,3% більше у порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року.  

 

У сфері освіти освоєно 15928,3 тис.грн., реалізовувалися наступні 

заходи:   

Капітальний ремонт топкової із заміною котлів Вербківської ЗШ І-ІІІ 

ступенів (388,1 тис. грн. місц. бюджет); 

Утеплення фасаду будівлі Вербківської ЗШ І-ІІІ ступенів                   

(1287,3 тис. грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт санвузла у Вербківської ЗШ І-ІІІ ст.                        

(953,1 тис. грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи 

Вербківської ЗШ І-ІІІ ступенів (145,8 тис.грн. обл. бюджет, 1,0 тис.грн місц. 

бюджет); 

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи 

комунального закладу В’язівоцька ЗШ І-ІІІ ступенів  - дитячий садок”            

(292,8 тис.грн. обл. бюджет, 1,0 тис. грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи 

комунального закладу „Кочерезький навчально-виховний комплекс 

"Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок”               

(290,4 тис. грн. обл. бюджет, 1,0 тис. грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт спортзалу комунального закладу „Кочерезький 

навчально-виховний комплекс „Кочерезька загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів - дитячий садок” (в т.ч. корегування ПКД) (121,7 тис.грн. місц. 

бюджет); 

Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу 

„Кочерезький навчально-виховний комплекс „Кочерезька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  - дитячий садок” (924,1 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт приміщень (улаштування медіатеки) комунального 

закладу „Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (276,7 тис.грн. 

обл. бюджет, 7,2 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку, утеплення фасадів 

комунального закладу „В'язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

(3133,9 тис. грн. держ. бюджет, 72,0 тис. грн. місц. бюджет); 

Реконструкція комунального дошкільного закладу „В’язівоцький 

дитячий ясла - садок „Ромашка” загального розвитку” (1411,8 тис.грн. місц. 

бюджет);  
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Відновлення (капітальний ремонт) прибудинкової території 

комунального навчального закладу „Вербківський дитячий ясла-садок 

„Оксанка” загального розвитку” (284,8 тис.грн. місц. бюджет); 

Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт огорожі 

Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (280,2 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт приміщення майстерні Новодачинської ЗШ      

(1320,3  тис.грн. місц. бюджет); 

Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ (1607,6 тис.грн. 

місц. бюджет);  

Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж профцентра 

Новодачинської ЗШ (508,3 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт даху приміщення майстерні Новодачинської ЗШ 

(276,0 тис.грн. місц. бюджет);  

Реконструкція котельні потужністю 500кВт КЗ „Богданівська ЗОШ І-ІІ 

ступеню” (1277,0 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт спортзалу Богданівської ЗШ І-ІІ ст. (394,7 тис.грн. 

місц. бюджет). 

Капітальний ремонт огорожі комунального дошкільного учбового 

закладу “Богуславські ясла-садочок “Малятко” загального розвитку”              

(441,4 тис.грн. місц. бюджет). 

Також велися роботи з виготовлення проектно-кошторисної 

документації для проведення робіт у закладах освіти (230,1 тис.грн. місц. 

бюджет).  

 

У сфері медицини освоєно 1358,1 тис.грн., велися наступні роботи:   

Реконструкція приміщень Богуславської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини (1260,0 тис.грн. рай. бюджет); 

Капітальний ремонт підлоги медичного пункту тимчасового базування, 

с. Оженківка (47,2 тис.грн. місц. бюджет); 

Направлено коштів на виготовлення проектно-кошторисної 

документації по ряду об’єктів (50,9 тис.грн. місц. бюджет). 

 

У сфері культури та спорту освоєно 7245,8 тис.грн., реалізовувалися 

наступні заходи: 

Будівництво культурно-спортивного центру, с. Богданівка                         

(3823,1 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт Новодачинського сільського будинку культури із 

заміною вікон, санітарно-технічних вузлів та зовнішньої каналізації             

(1226,7 тис.грн. місц. бюджет); 

Технічне переоснащення системи опалення Новодачинського будинку 

культури з встановленням котлів на твердому паливі потужністю 100 кВт 

(71,4 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт будівлі культурного центру в с. Богданівка            

(169,2 тис.грн. місц. бюджет); 
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Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення і електропостачання  

(в т.ч. корегування ПКД, авторський та технагляд) (250,7 тис.грн. місц. 

бюджет) та капітальний ремонт будівлі (1100,0 тис.грн. держ. бюджет,              

40,4 тис.грн. місц. бюджет) Кочережківського Народного дому; 

Капітальний ремонт покрівлі, центрального фасаду та глядацького залу 

будівлі сільського будинку культури в с. Булахівка (396,1 тис.грн. рай. 

бюджет); 

Поточний ремонт сільського будинку культури в с. Карабинівка             

(30,0 тис. грн. обл. бюджет, 24,0 тис.грн. місц. бюджет); 

 Ремонт будівлі Лиманського сільського клубу (16,0 тис.грн. рай. 

бюджет). 

Також було направлено кошти на виготовлення проектно-кошторисної 

документації по ряду об’єктів (98,2 тис.грн. місц. бюджет).  

 

У сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури 

освоєно 6350,4 тис.грн., реалізовувалися наступні проекти:  

Ліквідація наслідків затоплення повеневими водами с. Нова Дача 

(будівництво водовідвідних каналів) (1614,3 тис.грн. місц. бюджет); 

Облаштування свердловини в селі Богданівка (705,3 тис.грн. місц. 

бюджет); 

Будівництво мережі водопостачання в с. Степ (1072,4 тис.грн. місц. 

бюджет); 

Будівництво мережі водопостачання в с. Вербки в рамках програми 

„Чиста вода - запорука здоров'я вербчан” (709,5 тис.грн. місц. бюджет); 

Будівництво тротуарної доріжки від вул. Матросова до вул. Харківська 

у  с. Вербки (93,1 тис.грн. місц. бюджет); 

Будівництво тротуарної доріжки біля дитячого садка „Оксанка”              

(82,0 тис.грн. місц. бюджет); 

Будівництво системи водопостачання в с. Привовчанське (66,3 тис.грн. 

місц. бюджет); 

Будівництво мережі водопостачання у с. Троїцьке в рамки проекту 

„Надійне водопостачання громади - шлях до поліпшення життя її мешканців” 

(743,3 тис.грн. обл. бюджет, 394,0 тис.грн. місц. бюджет, 285,0 тис.грн. – 

DESPRO, 166,0 тис.грн. – громада, 200,0 тис.грн. – організації-партнери); 

Поточний ремонт свердловини та системи водопостачання в                        

с. Оженківка (150,0 тис.грн. місц. бюджет). 

На виготовлення ПКД у цій сфері направлено 69,2 тис.грн. (місц. 

бюджет). 

 

У сфері дорожнього господарства на капітальний та поточний ремонт 

доріг витрачено 36790,1 тис.грн. (8286,2 тис.грн. держ. бюджет,                      

7556,3 тис.грн. обл. бюджет, 20947,6 тис.грн. місц. бюджет). 

 

У сфері житлового будівництва у 2017 році було введено в 

експлуатацію 1,0 тис. кв. м. житла індивідуальних забудовників, що в 1,55 р. 
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більше у порівнянні із 2016 роком. Також Богданівською ОТГ велися роботи 

за проектом „Реконструкція нежитлової будівлі під багатоквартирний 

житловий будинок в с. Богданівка” (999,7 тис.грн. місц. бюджет).  

 За підсумками 2017 року стан розрахунків за житлово-комунальні 

послуги по КП „Богданівське ЖКГ” в середньому складає – 80%, в тому 

числі:                  

 утримання будинків і споруд – 87%; 

 водопостачання   - 80%; 

 вивезення побутових відходів – 73%.  

 Заборгованість за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2018р. 

складає 78,47 тис.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року 

зросла на 18,27 тис.грн. 

Також проводилися роботи в інших галузях на суму 6364,115 тис.грн.:   

Благоустрій території та зовнішніх мереж адміністративного будинку 

(для розміщення сільської ради) в с. Богданівка (1373,4 тис.грн. місц. 

бюджет); 

Капітальний ремонт адміністративної будівлі в с. Нова Русь                   

(622,7 тис.грн. місц. бюджет); 

  Реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови 

другого поверху (4053,0 тис.грн. місц. бюджет); 

 Капітальний ремонт приміщень, мереж водопостачання та каналізації 

будівлі в с. Межиріч для розміщення сільської ради (315,015 тис.грн. місц. 

бюджет). 

 

З метою попередження забруднення навколишнього природного 

середовища побутовими відходами, складування їх в невстановлених для 

цього місцях, покращення екологічного стану Павлоградського району 

шляхом вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, 

затверджена програма „Поводження з твердими побутовими відходами по 

Павлоградському району на 2016-2018 роки“ в рамках реалізації спільного 

проекту „Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими 

побутовими відходами на території субрегіону „Західний Донбас“.                        

В рамках цієї Програми освоєно 49,8 тис.грн. на розроблення детального 

плану частини території Богуславської сільської ради щодо розміщення 

полігону твердих побутових відходів. 

          З метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на 

території села Нова Дача велись роботи по ліквідації наслідків затоплення 

повеневими водами – будівництво водовідвідних каналів, в 2017 році 

профінансовано з місцевого бюджету 1614,3 тис.грн.   

 В рамках проведення заходів з озеленення та благоустрою населених 

пунктів Павлоградського району виконано значний обсяг робіт: 

упорядковано 167,6 га територій парків, скверів, алей, прибудинкових 

територій; прибрано від сміття 232,7 км узбіч доріг; висаджено 1350 дерев та 

885 кущів. 
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З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню 

зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці у 2017 році 

проведено: 

-  4 засідання координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності 

населення; 

-  проводився аналіз випадків виробничого та побутового травматизму 

які стались з мешканцями району; 

- направлено листи керівникам підприємств, установ, організацій 

району щодо забезпечення соціального захисту найманих працівників 

зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, 

проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці; 

- проведено публікація 4 статей на шпальтах газети „Рідний край“ та на 

веб-сайті Павлоградської райдержадміністрації. 

 

 

На території району діють три промислових підприємства:                      

ТОВ „Маколі“, ПП „Текстра-Віта“, ТОВ „Генеша Союз Продукт“.  

В сфері обслуговування населення в районі працюють 123 магазини,             

7 підприємств громадського харчування, 26 підприємств побуту, 7 аптек,                

11 заправочних станцій.  

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) 

Павлоградського району, основним видом економічної діяльності яких є 

роздрібна торгівля, у січні-вересні 2017 року склав 74 млн.грн, індекс його 

фізичного обсягу до січня-вересня 2016 року  дорівнював 259,7%. 

Обсяг реалізованих послуг за 3-й квартал 2017 року склав 4,6 млн.грн., 

що на 0,3 млн.грн. більше від показників 2016 року. За цей період 

реалізовано платних послуг населенню на суму 554,9 тис.грн., що складає 

12,1% у загальному обсязі. Цей показник більший від показника 2016 року на 

265,6 тис.грн. 

 
Підсумки виконання бюджету району та районного бюджету                 

за 2017 рік 

Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з 

урахуванням трансфертів за 12 місяців 2017 року виконано в сумі               

274601,0 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду                      

268713,8 тис.грн., що становить 102,2 %. 

Виконання доходної частини бюджету району без врахування 

трансфертів склало 93450,5 тис.грн., що становить 110,6% до планових 

показників місцевих органів влади визначених на плановий період (план 

84510,3 тис.грн.).  

В тому числі: доходи загального фонду виконано в сумі                      

90047,7 тис.грн., при плані 81624,7 тис.грн., що становить 110,3%, 
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спеціального фонду – в сумі 3402,8 тис.грн., при плані 2885,6 тис.грн., що 

становить 117,9% до плану звітного періоду.  

Податок та збір на доходи фізичних осіб виконано в сумі                       

55891,3 тис.грн., при плані 49739,1 тис.грн., що становить 112,4% до плану 

звітного періоду.    

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) виконано 

в сумі 13846,4 тис.грн., при плані 13569,8 тис.грн., або 102,0 %. 

Податок на землю виконано в сумі 10562,2 тис.грн., при плані            

10228,7 тис.грн., або на 103,3%.  

Єдиного податку надійшло 8173,1 тис.грн., при плані 7099,1 тис.грн., 

або 115,1% в тому числі єдиного податку з с/г товаровиробників надійшло      

5737,0 тис.грн., при плані 5224,1 тис.грн., або 109,8 %. 

Районний бюджет по загальному фонду виконано в сумі                        

56071,8 тис.грн., що становить 112,4% до плану звітного періоду (план 

49866,7 тис.грн.).  

З 6 сільських рад виконання доходної частини забезпечено по                      

5 сільських радах: Богуславська - 108,2%, Карабинівська – 114,4%, 

Межиріцька – 104,6% ,  Привовчанська – 106,2%, Троїцька - 109,5%, не 

виконала план по доходах Булахівська – 99,3% 

Станом на 01.01.2018 року коштів, що передаються до Державного 

бюджету перераховано 6604,2 тис.грн., при плані 6604,2 тис.грн., що 

становить 100,0 %. 

 

Видатки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району 

з урахуванням трансфертів за 2017 рік виконано в сумі 264497,6 тис.грн., при 

затвердженому плані звітного періоду 276966,5 тис.грн., що становить 95,5%. 

Невиконання склалось внаслідок недоотриманих трансфертів із сільських 

рад: Межиріцька – 300,0 тис.грн., Привовчанська – 1420,0 тис.грн., а також за 

рахунок економії по оплаті за спожиті енергоносії в наслідок сприятливих 

погодних умов та чіткої організації робочого процесу.  

За  2017 рік видатки по загальному фонду з урахуванням трансфертів 

виконано в сумі 236 536,6 тис.грн., або на 95,1% до уточненого плану  

звітного періоду (248780,3  тис.грн.). 

Заборгованість по соціально захищених видатках станом на 

01.01.2018 склала в сумі 60,5 тис.грн., в т. ч. оплата продуктів харчування – 

13,104 тис.грн., оплата водопостачання та водовідведення 0,390 тис.грн., 

оплата природного газу – 47,032 тис.грн. 

На фінансування соціально - захищених видатків направлено  

119810,6 тис.грн., або 50,6% до загального обсягу видатків за 2017 рік,                   

у тому числі: 

- на фінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями 

направлено – 101327,3 тис.грн., 42,8% до загального обсягу видатків за     

2017 рік;  
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- на фінансування медикаментів – 1888,2 тис.грн., або 0,8% до 

загального обсягу видатків за 2017 рік;  

- на фінансування продуктів харчування – 2920,4 тис.грн., або 1,2% до 

загального обсягу видатків за 2017 рік;  

- на фінансування видатків по енергоносіям направлено                    

13674,7 тис.грн., або 5,8% до загального обсягу видатків за 2017 рік;  

На фінансування інших видатків направлено 41212,6 тис.грн., або 

17,4% до загального обсягу видатків за 2017 рік.  

Внаслідок відсутніх планових призначень, за рахунок державного 

бюджету, станом на 01.01.2018 року склалась кредиторська заборгованість          

у сумі 19856,7 тис.грн. - з пільг 666,0 тис.грн. та субсидій населенню          

19190,7 тис.грн., які надаються з державного бюджету по загальному фонду 

для розрахунку з енергопостачальниками та комунальними підприємствами, 

що надають послуги населенню.  

З державного бюджету за 2017 рік одержано субвенцій на здійснення 

місцевим бюджетом програм соціального захисту населення в сумі              

75513,4 тис.грн., або 99,1% до уточненого плану за звітний період               

(76218,6  тис.грн.), у тому числі: 

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - касові 

видатки за 2017 рік по загальному фонду склали 39732,8 тис.грн., що 

становить 100% від уточнених планових призначень за звітний період  

39732,8 тис.грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018  

становить 19420,2 тис.грн., в т.ч. субсидії – 18918,7 тис.грн. та пільги –   

501,5 тис.грн.;   

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - касові видатки склали 

в сумі 2048,4 тис.грн., що становить 100% до уточненого плану за звітний 

період 2048,4 тис.грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного 

періоду становить 436,5 тис.грн.  

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 

одержано коштів у сумі 33129,3 тис.грн., що становить 98,0% при уточнених 

планових призначеннях за звітний період 33816,3 тис.грн., кредиторська 

заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. 

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - 
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вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  за принципом "гроші ходять 

за дитиною" - одержано коштів у сумі 602,9 тис.грн., що становить 97,1% 

при уточнених планових призначеннях за звітний період 621,1 тис.грн., 

кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. 

За 2017 рік видатки по спеціальному фонду виконано в сумі           

27961,0 тис.грн.  

Протягом 2017 року всі показники районного бюджету, з метою 

недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках 

розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської 

(дебіторської) заборгованості, фінансувались своєчасно, згідно пропозицій на 

фінансування, поданими головними розпорядниками коштів. 

 

В агропромисловому комплексі у 2017 році продовжувалась робота 

щодо нарощування обсягів та комплексного ведення виробництва 

сільськогосподарської продукції, укріпленню матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств.  

Підприємства району націлюються на виробництво як рослинницької, 

так і тваринницької продукції. В структурі рослинницької продукції району є 

не тільки пшениця, кукурудза та соняшник, а й круп'яні культури, тому чи не 

одне з важливих питань є дотримання сівозмін, завдяки чому покращується 

структура ґрунту, ведеться боротьба з бур'янами.  

Вирощування польових культур продовжує залишатись основним 

джерелом прибутку для аграріїв. В 2017 році валовий збір зернових культур в 

агроформуваннях району склав 139,7 тис.тон (після доробки),  при середній 

урожайності 30,8 ц/га (-0,9 ц/га до 2016р.), урожайність озимої пшениці – 

36,1 ц/га (на рівні минулого року), кукурудзи -20,4 ц/га (-6,8 ц/га до 2016р.). 

У звітному році валовий збір соняшнику склав – 53,9 тис.тон, урожайність – 

21,0 ц/га. Питома вага зернових культур та соняшнику в структурі посівних 

площ складає відповідно: 56,0%, 31,0%. 

Під урожай 2018 року сільсьгосподарськими підприємствами району 

посіяно озимих культур на площі 27,9 тис.га, з них: 

- озимої пшениці – 23,0 тис.га; 

- озимого ячменю – 1,2 тис.га; 

- озимого жита – 0,015 тис.га; 

- озимого ріпаку – 3,7 тис.га. 

Проектом розвитку агропромислового комплексу району на 2018 рік 

передбачається обсяг виробництва валової продукції на рівні 505,8 млн.грн.       

(в постійних цінах 2010 року), що складе 104,1% показника 2017 року.   

 В 2017 році відбулося зменшення поголів’я всіх видів 

сільськогосподарських тварин з відповідним зменшенням виробництва м’яса 

(у живій вазі) та молока. Це обумовлено наступними факторами: 

- значним скороченням загального поголів’я всіх видів 

сільськогосподарських тварин на початок поточного року по всім категоріям 

господарств та протягом року в сільгосппідприємствах району.  
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- диспаритетом цін на корми для тварин, електроенергію, засоби 

захисту тварин та продукцію тваринництва; 

- випереджальні темпи зростання цін на паливно-мастильні матеріали, 

існуючі темпи інфляції - все це значно знижує рівень економічної 

зацікавленості виробників тваринницької продукції в подальшому здійсненні 

своєї виробничої діяльності.   

У 2018 році, за прогнозами, всіма категоріями господарств 

передбачається виробити: зерна – 143,7 тис. т, олійних культур – 51,7 тис.т,         

з них соняшнику – 45,6  тис.т, картоплі – 21,0 тис. т, овочів відкритого грунту 

– 22,4 тис. т, м’яса худоби та птиці – 1,8 тис. т, молока  - 9,0 тис. т, яєць – 8,4 

тис. шт.  

Попри всі економічні і фінансові труднощі в сільське господарство 

приходить сучасна високопродуктивна техніка. Поновлення машино-

тракторного парку дає можливість виходу на якісно новий технологічний 

рівень сільськогосподарського виробництва.  

Одним із напрямків розвитку рослинництва є збільшення терміну 

оренди, з урахуванням інтересів орендодавця, земельної частки (паю), що 

сприяє раціональному використанню та збереженню ресурсного потенціалу. 

Так, в районі 43,4% договорів оренди укладені на строк більше 10 років, 

51,5% - на строк 8-10 років. 

В районі 43,4% договорів оренди укладені на строк більше 10 років, 

51,5% - на строк 8-10 років. 

Заборгованість по заробітній платі по активно діючим 

сільськогосподарським  підприємствам відсутня. 

 

 Районна державна адміністрація забезпечує відповідно до чинного 

законодавства (п. 13 ст. 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”) розвиток усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної 

культури і спорту.  

 

У ІУ кварталі 2017 року збережено функціонування 7 загальноосвітніх 

навчальних закладів, в яких навчалися 1140 учнів. Індивідуальним навчанням 

було охоплено – 3 учні, інклюзивним – 2 учні. Профільну освіту здобували 

34 учня 10-11-х класів, що становить 34% від загальної кількості 

старшокласників, а 66% учнів навчалися за універсальним профілем. 

Навчально-виховний процес в закладах освіти району здійснювали         

186 педагогічних працівників.  

У розвитку дошкільної освіти пріоритетним напрямком залишається  

створення умов для перебування дітей в дошкільних навчальних закладах. З 

цією метою проведено поточні ремонти приміщень закладів. Обладнано 

сучасні спортивно-ігрові майданчики в Карабинівському, Богуславському 

№2 дитячих садках. 

 В закладах освіти Павлоградського району надане безкоштовне гаряче 

харчування 465 учням 1-4 класів. 
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 З метою забезпечення доступу до якісної освіти здійснюється підвіз 

345 учнів до місць навчання та в зворотному напрямку.  

У позашкільних навчальних закладах (районному еколого-

натуралістичному центрі і районному будинку творчості дітей та юнацтва) 

працювало 62 гуртка, де навчалось 860 учнів. Мережа гуртків районного 

будинку творчості охоплювала 10 загальноосвітніх навчальних закладів (6 

шкіл Павлоградського району, 4 –  Богданівської ОТГ).  

 

У сфері освіти освоєно 15928,3 тис.грн., реалізовувалися наступні 

проекти:   

Капітальний ремонт топкової із заміною котлів Вербківської ЗШ             

І-ІІІ ст. (388,1 тис.грн. місц. бюджет); 

Утеплення фасаду будівлі Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. (1287,3 тис.грн. 

місц. бюджет); 

Капітальний ремонт санвузла у Вербківській  ЗШ І-ІІІ ст.                           

(953,1 тис. грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи 

Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. (145,8 тис.грн. обл. бюджет, 1,0 тис.грн. місц. 

бюджет); 

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи 

комунального закладу „В’язівоцька ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок”              

(292,8 тис.грн. обл. бюджет, 1,0 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи 

комунального закладу „Кочерезький навчально-виховний комплекс 

„Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок”                

(290,4 тис.грн. обл. бюджет, 1,0 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт спортзалу комунального закладу „Кочерезький 

навчально-виховний комплекс „Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дитячий садок” (в т.ч. корегування ПКД) (121,7 тис.грн. місц. 

бюджет); 

Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу 

„Кочерезький навчально-виховний комплекс „Кочерезька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  - дитячий садок” (924,1 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт приміщень (улаштування медіатеки) комунального 

закладу „Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (276,7 тис.грн. 

обл. бюджет, 7,2 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку, утеплення фасадів 

комунального закладу В’язівоцької загальноосвітня школа І-ІІІ ст.                

(3133,9 тис.грн. держ. бюджет, 72,0 тис.грн. місц. бюджет); 

Реконструкція комунального дошкільного закладу „В’язівоцький 

дитячий ясла - садок „Ромашка” загального розвитку” (1411,8 тис.грн. місц. 

бюджет);  

Відновлення (капітальний ремонт) прибудинкової території 

комунального навчального закладу Вербківський дитячий ясла-садок 

„Оксанка” загального розвитку” (284,8 тис.грн. місц. бюджет); 
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Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт огорожі 

Вербківської ЗОШ І-ІІІ ст. (280,2 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт приміщення майстерні Новодачинської ЗШ  

(1320,3  тис.грн. місц. бюджет); 

Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ (1607,6 тис.грн. 

місц. бюджет);  

Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж профцентра 

Новодачинської ЗШ (508,3 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт даху приміщення майстерні Новодачинської ЗШ 

(276,0 тис. грн. місц. бюджет);  

Реконструкція котельні потужністю 500кВт КЗ „Богданівська ЗОШ           

І-ІІ ступеню” (1277,0 тис.грн. місц. бюджет); 

Капітальний ремонт спортзалу Богданівської ЗШ І-ІІ ст.  вул. 

Шкільна,15 с. Богданівка (394,7 тис. грн. місц. бюджет). 

Капітальний ремонт огорожі комунального дошкільного учбового 

закладу “Богуславські ясла-садочок “Малятко” загального розвитку”            

(441,4 тис.грн. місц. бюджет). 

Також велися роботи по виготовленню проектно-кошторисної 

документації для проведення робіт у закладах освіти (230,1 тис.грн. місц. 

бюджет).  

 

Охорона здоров’я  

Медичну допомогу населенню надають Павлоградська центральна 

районна лікарня на 130 ліжок та Павлоградський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги, який включає адміністративно-господарчий 

підрозділ, вісім амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, чотири 

фельдшерсько-акушерських пункти, тринадцять фельдшерських пунктів та 

п’ять медичних пунктів тимчасового базування.  

В 2017 році в сфері охорони здоров’я діяли три районні програми, 

фактично освоєно фінансування в сумі 513,9 тис.грн. 

Пріоритетним напрямком у роботі галузі охорони здоров’я є 

поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення 

доступності кваліфікації медичної допомоги кожному громадянину.                     

Протягом року проводились виїзди пересувного флюорографа до сіл району 

для огляду населення, своєчасного виявлення туберкульозу та 

онкозахворювань. 

Проводились заходи щодо поліпшення епідемічної ситуації, зменшення 

загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності на 

туберкульоз та смертності від нього, зниження рівня захворюваності та 

смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, темпів поширення мультирезистентного 

туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на 

принципах загального та рівного доступу населення до якісних послуг з 

профілактики, діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, догляду 

та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. 
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Було забезпечено постійний контроль за щепленням населення, 

Проводились заходи по зниженню дитячої та материнської захворюваності, 

інвалідності та смертності. 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів складає 990 

відвідувань в зміну. 

В Павлоградському районі в 2017 році фактично народилось                       

219 дітей. 

Захворюваність на 100,0 тис. населення очікується на рівні 58084,0 

випадків, в тому числі, на туберкульоз - 49,7, по новоутвореннях – 413,1, на 

серцево-судинні захворювання – 5598,7, на інфекційні захворювання – 

1343,0, на ВІЛ – 92,4 випадків. 

Смертність від захворювань на 100,0 тис. населення очікується на рівні 

1905,0 випадків, зокрема; від туберкульозу – 21,2 випадків, від новоутворень 

-199,1, від серцево-судинних захворювань – 1414,1, від інфекційних 

захворювань - 53,2, від ВІЛ -32,0 випадків. 

Материнська смертність відсутня і не прогнозується. 

Витрати в 2017 році на харчування складали 14,35 грн., на 

медикаменти – 12,74 грн. на 1 ліжко/день. 

 

Соціальний захист  

Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебуває 16472 отримувача державних допомог, пільг та 

субсидій. 

З метою соціального захисту найбільш вразливих верст населення: 

-  призначено пільг та субсидій на загальну суму – 47229,5 тис.грн.; 

- виплачено державних соціальних допомог на загальну суму –                     

33129,3 тис.грн.; 

- проведено 4199 перевірок цільового використання бюджетних коштів 

по субсидіям і державним допомогам. 

В районі зареєстровано 263 учасника бойових дій, які приймали участь 

в антитерористичній операції, з них 1 має статус інваліда війни. В рамках 

районної програми „Соціальний захист та підтримка найменш захищених та 

малозабезпечених громадян Павлоградського району на 2015-2019 роки“ 

протягом 2017 року було надано матеріальну допомогу 247 учасникам 

антитерористичної операції на суму 146,0 тис.грн.  

Також забезпечено путівками санаторно-курортного лікування                  

7 учасників бойових дій, послуги психологічної реабілітації в санаторіях –            

2 особи. 

Членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції в                       

рамках реалізації Стратегії розвитку Павлоградського району на період до 

2020 року та Програми соціального партнерства ТОВ ДТЕК і 

Павлоградського району забезпечено вугіллям на побутові потреби 1 особа в 

кількості 2 тонни. 

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. 

№505 „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які 
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переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“ допомогу в 2017 році 

отримало 93 сім’ї на суму 1587,6 тис.грн. 

В районі функціонує територіальний центр соціального 

обслуговування населення (надання соціальних послуг), який обслуговує          

1550 осіб. На утримання територіального центру у 2017 році виділено          

7289,3  тис.грн., освоєно 7118,2 тис.грн.  

 

Протягом 2017 року на обліку в Павлоградському міськрайонному 

центрі зайнятості перебувало 917 осіб, що на 18,5% більше показника              

2016 року. Чисельність безробітних на кінець періоду склала 210 осіб, що 

становить 98,96% до показника 2016 року. Працевлаштовано 351 особу, 

проходили професійне навчання та перенавчання 129 осіб, в громадських 

роботах прийняли участь 3 особи. 

Протягом 2017 року вжито ряд заходів щодо реалізації завдань з 

питань пенсійного забезпечення та соціального страхування, а саме:  

проведено роботу з керівниками бюджетоутворюючих підприємств 

щодо своєчасних і в повному обсязі розрахунків з органами Пенсійного 

фонду України в Павлоградському районі; 

велась роз’яснювальна робота серед населення щодо залежності 

страхового стажу від сплачених внесків до Пенсійного фонду. 

Забезпечено своєчасно та в повному обсязі виплату пенсій. На обліку в 

управлінні Пенсійного фонду по району перебувало 9316 пенсіонерів. 

Середній розмір пенсій склав 3364,88 грн., що на 61% більше до відповідного 

періоду минулого року.  

Загальна сума боргу зі сплати страхових внесків на    

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування становила 8,4 тис.грн., 

що на 0,7 тис.грн. менше показника 2016 року. 

 

 Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді  

У районі діє Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) „Діти“, до 

якої занесено 74 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування та 13 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.  

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей протягом 2017 року: 

- проведено 26 рейдів „Діти вулиці“, „Урок“, „Літо-2017“ та обстежено 

умови проживання 89 дітей облікової категорії;  

- відносно 26 батьків направлено матеріали для притягнення до 

адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків 

згідно зі ст. 184 КУпАП та винесено 29 попереджень батькам. 

Станом на 31 грудня 2017 року на території району посиротіло            

10 дітей, з них:  

1 дитину усиновлено громадянами України;            
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2-х влаштовано під опіку;  

3-х –до інтернатної групи Межиріцького НВК; 

1 - до Павлоградського навчально-реабілітаційного центру „ДОР“; 

3-х дітей влаштовано по тимчасовій заяві до сім’ї родичів/знайомих. 

У районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей - 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Всього у районі проживає 64 дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, з них:  

- 53 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування 

проживають у сім’ях опікунів;  

           - 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

виховуються в 6 прийомних сім’ях. 

На виконання плану заходів на 2017 рік районної „Програми захисту 

прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Павлоградському районі 

на 2017 - 2020 роки“ заплановано видатків на 18,0 тис.грн., використано           

16,8 тис.грн. 

 

Протягом звітного періоду до центру соціальних служб надійшло           

504 повідомлення про 504 сім’ї, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Здійснено 100% соціальне інспектування цих сімей, із них             

44 сімей/99 дітей - взято на облік сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Під час інспектувань сім’ям надавалися інформаційні, 

педагогічні, психологічні, медичні соціальні послуги. Протягом звітного 

періоду на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувало 96 сімей/ 223 дітей.  

Проведено 9 засідань районної комісії з питань прийняття рішення про 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних 

життєвих обставинах та координації дій між суб’єктами соціальної роботи.  

   Соціальним супроводом охоплено 46 сімей/111 дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. Взято на супровід - 23 сім’ї/65 дітей.  

 Було знято з обліку – 55 сімей/120 дітей, з них 14 сімей - СЖО 

подолано, у 27 сімей - складні життєві обставини мінімізовано, 12 сімей - 

змінили місце проживання, 2 – за невиконання батьками угоди.  

З метою соціального захисту військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичних операціях та членів їх сімей, спеціалістами центру та 

управління соціального захисту населення було вивчено потреби та складено 

картки соціально-побутових потреб 50 демобілізованого, їм були надані 

соціальні послуги.  

 З метою перевірки цільового використання державної допомоги при 

народженні дитини центром було здійснено відвідування 13 сімей, складено 

акти перевірки, виявлено 1 факт нецільового використання  державної 

допомоги, про що було повідомлено управління соціального захисту 

населення. 
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Проведено 4 засідання Клубу для прийомних батьків, соціальні акції, 

присвячені з нагоди державних, дитячих святкових заходів, 11 телефонних 

„гарячих” ліній. 

 

Культура 

 Станом на 01.01.2018 року в Павлоградському районі діє мережа 

закладів культури району у кількості 35 комунальних закладів культури:                 

16 клубних закладів культури (11 сільських будинків культури, 1 народний 

дім, 4 сільських клуби); 14 сільських бібліотек; 4 народні музеї; комунальний 

заклад культури „Павлоградська районна школа естетичного виховання”            

(с. Межиріч) та 7 філій (у селах Богданівка, Булахівка, Привовчанське, 

Троїцьке, Кочережки, Богуслав, Вербки). 

З 01 січня 2018  року комунальні заклади культури (сільські будинки 

культури, сільські клуби та народні музеї) з балансу комунального закладу 

культури «Павлоградський районний культурно-дозвільницький центр», 

сільські бібліотеки – з балансу комунального закладу культури 

«Павлоградська районна бібліотека» передані на баланс створених 

територіальних громад. 

Робота закладів культури у 2017 році спрямовувалась на виконання 

Програми розвитку культури Павлоградського району на 2011 – 2017 роки, 

на яку було затверджено 27,1 тис.грн., використано 27,1 тис.грн. 

На фінансування КЗК ПРБ із районного бюджету використано               

2,19 тис.грн., на КЗК ПРКДЦ 24,91 тис.грн.  

За звітній період проведено 2996 культурно – мистецьких заходи,               

21 районний захід до державних, професійних свят. 
  

В рамках реалізації Цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту за 2017 рік проведено 51 районне спортивне змагання                          

(4748 учасників).  

Прийняли участь у 27 обласних спортивних змаганнях (312 учасників). 

Використано 60,0 тис.грн. коштів місцевого бюджету.  

В рамках Цільової соціальної програми реалізації державної сімейної 

та молодіжної політики у Павлоградському районі на 2013-2021 роки 

проведено 5 районних заходів за участю активної молоді району                           

(125 учасників), використано 9,0 тис.грн. з місцевого бюджету (100%). 

Щодо виконання реформи децентралізації влади в частині 

добровільного об'єднання територіальних громад 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад», з метою створення належних умов для підготовки та 

проведення добровільного об’єднання громад на території району прийнято 

розпорядження райдержадміністрації, яким створено робочу групу з питань 

вивчення добровільного об'єднання територіальних громад, затверджено її 

склад та розподілено обов’язки між членами робочої групи, розроблено карту 

та паспорти спроможних територіальних громад. 
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У 2015 року в районі створенні Вербківська та Богданівська 

територіальні громади. А у жовтні 2017 року утворено ще дві об’єднані 

територіальні громади – Межиріцька та Троїцька, у які увійшли 5 сільських 

рад, 17 населених пунктів. 

 

Заходи по розбудові громадянського суспільства та розвитку 

інформаційного простору   

Протягом звітного періоду систематично вживались заходи із 

забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення. 

Особисті прийоми громадян керівництва в райдержадміністрації, виїзні 

прийоми із залученням фахівців, зустрічі в громадах, в трудових колективах, 

засідання постійно діючої районної комісії з питань розгляду звернень 

громадян, на яких обговорювались питання, які турбують мешканців району.  

У 2017 році до райдержадміністрації надійшло 208 звернень, в т.ч.                       

на особистих прийомах громадян голови та заступників голови 

райдержадміністрації отримано 167 звернень. 78 звернень надійшло на 

Урядову „гарячу лінію”, 103 звернення з контакт-центру гаряча лінія голови 

облдержадміністрації.  

На території району працює Громадська рада при Павлоградській 

райдержадміністрації. Протягом 2017 року проведено 4 засідання Громадської 

ради, на яких було обговорено понад 14 питань на актуальні теми 

(оформлення документації з виділення земельних ділянок учасникам АТО              

і членам їх сімей та отримання коштів на ці роботи, деякі питання 

удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 

ними, соціальний захист найбільш вразливих верств населення, учасників 

антитерористичної операції, порядок отримання субсидій, формування 

позитивного ставлення мешканців регіону до мобілізаційних процесів, 

посилення інформаційної та ідеологічної роботи, спрямованої на роз’яснення 

громадськості важливості збереження незалежності, цілісності та суверенітету 

Української держави, формування позитивного іміджу Збройних Сил України, 

реформа охорони здоров’я, розвиток освіти в Павлоградському районі в 

умовах Євроінтеграції, робота комунальних закладів, установ, організацій 

району та взаємодія їх з об’єднаними територіальними громадами, тощо). 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

отримання інформації та свободу слова у 2017 році реалізовано комплекс 

заходів в рамках регіональних програм „Висвітлення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування району на період 2015                      

- 2020 років”,  „Фінансова підтримка регіональної газети „Рідний край “. 

На реалізацію заходів Програм місцевого бюджету 240,0 тис. грн. 

Протягом проведення антитерористичної операції на сході України 

керівники фермерських господарств, працівники райдержадміністрації, 

медичні працівники та освітяни, жителі району зібрали кошти та продукти 

харчування, теплі речі та предмети першої необхідності на суму понад              
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16 000 тис.грн. та відправили військовим в зону АТО. Постійно проводиться 

ремонт техніки.  

За розглядом звернень учасників АТО  з питань виділення земельних 

ділянок у власність у межах норм безоплатної приватизації та надання  у 

користування на умовах оренди земельних ділянок на території 

Павлоградського району по 342 особам прийняті рішення та накази щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (12 – на площу 2,7 га – 

для житлового будівництва; 329 на площу 654,8106 га – для особистого 

селянського господарства, 1 – на 30 га інші), з них затверджено: 216 на площу 

429,1779 га Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській 

області, 1 на площу 0,25 га Привовчанською сільською радою.  

 

Згідно з Законом України „Про адміністративні послуги” в районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг та надається 105 видів 

адміністративних послуг. Протягом звітного періоду фактично надавались 49 

видів адміністративних послуг. У 2017 році до Центру за адміністративними 

послугами звернулося 5335, проведено 5118 консультації стосовно видачі, 

оформлення документів для отримання адміністративної послуги.  

Це переважно послуги управління Держгеокадастру, відділу 

містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та 

цивільного захисту райдержадміністрації, районного сектору державної 

міграційної служби та відділу державної реєстрації  райдержадміністрації.  

 

 


