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Публічний звіт 

про підсумки діяльності 

голови Петропавлівської райдержадміністрації 

за 2017 рік 

 

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-

VIII «Про державну службу» звітую про діяльність Петропавлівської районної державної 

адміністрації у 2017 році. 

На виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 

20 грудня 2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного 

звіту керівника органу виконавчої влади» публічний звіт оприлюднений на офіційному веб-

сайті райдержадміністрації для ознайомлення з ним громадськості. 

Досягнення показників зазначених програм вимагає високого рівня відповідальності 

посадових осіб районної державної адміністрації, а також їх тісної співпраці з органами 

місцевого самоврядування, 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 територіальних громад вимог 

сьогодення. 

         У звітному періоді дії виконавчої влади були зосереджені на подоланні існуючих 

проблем, забезпеченні збалансованого економічного і соціального розвитку всіх галузей 

народногосподарського комплексу району та територіальних громад, залученні в економіку 

району інвестицій, ефективному використанні ресурсів, забезпеченні надходжень в бюджети 

всіх рівнів, всебічному розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і 

спорту. 

Організаційна робота райдержадміністрації базувалася на реалізації положень 

Конституції України, здійсненні повноважень, наданих Законами України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», практичному виконанні 

указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших 

актів законодавчої і виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації, власних розпорядчих документів щодо закріплення позитивних тенденцій 

стабілізації економіки. 

Ці питання знаходять свої відображення у розпорядженнях голови районної державної 

адміністрації, постійно розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації із 

залученням громадськості, депутатів, керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації, підприємств і організацій, органів місцевого самоврядування. За 

звітний період проведено 12 чергових засідань колегії райдержадміністрації, на яких 

розглянуто 33 основних питання та 16 – в порядку контролю, а також 2 позачергових 

засідання колегії, на яких розглянуто 4 основних питання. Більшість із них стосувалися стану 

виконання районних програм, формування та виконання районного бюджету, Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік. 

Головою райдержадміністрації у 2017 році було прийнято 534 розпорядження з 

основної діяльності (2016 рік – 633) та 36 доручень (2016 рік – 58). 

Відповідно до Регламенту Петропавлівської райдержадміністрації робота 

райдержадміністрації здійснювалась за перспективним (річним), поточними (квартальними) та 

оперативними (місячними) планами. 

У відповідність до вимог чинного законодавства приведено структуру 

райдержадміністрації. Гранична чисельність працівників – 90 штатних одиниць, з них посад 

державних службовців – 79, фактично працюючих державних службовців – 75, у тому числі: 

по апарату – 14 одиниць, відділ агропромислового розвитку – 4, фінансове управління – 8, 

управління соціального захисту населення – 29, служба у справах дітей – 2. Аналіз 

кваліфікаційного складу державних службовців свідчить про високий освітній рівень 

працівників (98% мають повну вищу освіту). 

Робота зі зверненнями громадян райдержадміністрації спрямована на виконання вимог 

Конституції України Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 
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від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного права, на практичне забезпечення реалізації громадянами 

України прав звертатися до органів державної влади із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, заявами або клопотаннями щодо вирішення своїх соціально-економічних, 

громадянських прав і законних інтересів». 

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 246 звернень, зокрема 25 – 

усних, 227 – письмових; з них 63 – безпосередньо до райдержадміністрації, 103 – з державної 

установи «Урядовий контакт – центр», 63 – з контакт–центру «Гаряча лінія голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації», 14 – з облдержадміністрації. У минулому році за 

цей же період надійшло 361 звернення.  

Від органів державної влади України вищого рівня за звітний період на розгляд та 

виконання надійшло 119 звернень, що становить 75% від загальної кількості звернень.  

Найгострішими залишаються проблеми земельних відносин, соціальні, комунальної 

сфери та питання надання матеріальної допомоги. 

Упродовж першого півріччя фактів зриву, перенесень днів прийому не було. Окрім 

визначеного часу, голова райдержадміністрації та його заступники не відмовляли 

громадянам у прийомі в будь-який день тижня (за відсутності термінових справ). Розгляд 

звернень, листів організовано відповідно до вимог чинного законодавства. Фактів відписок, 

формального підходу до розгляду звернень немає. 

За 2017 рік до райдержадміністрації надійшло 4374 документів (2016 – 4033): із них 

контрольних –  1533 (2016 –  3257), у тому числі: доручень Президента України –  11 (2016 –  

9) постанов Кабінету Міністрів України –  37 (2016 –  33), законів – 11 (2016 –  2), указів –  11 

(2016 –  6), розпоряджень Кабінету Міністрів України –  18 (2016 – 7) - прийнято до відома та 

керівництва в роботі, розпоряджень голови облдержадміністрації – 110 (2016 – 157) 

прийнято розпоряджень голови райдержадміністрації – 44 (2016 – 88), згідно розпоряджень 

прийняті доручення голови райдержадміністрації – 2 (2016 – 9), надано інформації до 

вищестоящих органів – 14 (2016 – 23), прийнято до відома – 50 (2016 – 37), доручень голови 

облдержадміністрації – 60 (2016 – 63), прийнято доручень голови райдержадміністрації – 30 

(2016 – 21), згідно доручень голови облдержадміністрації надано інформацій – 15 (2016 – 

27), прийнято до відома – 15 (2016 – 13), листи та інші документи – 3908 (2016 – 3520), 

районні організації та установи – 208 (2016 – 236). 

На контролі знаходилось 20 (2016 – 33) розпоряджень та 3 (2016 – 3) доручення голови 

райдержадміністрації. Зняття з контролю або продовження терміну виконання розпоряджень 

здійснюється по рішенню голови райдержадміністрації, про стан виконання цих 

розпоряджень заслуховуються в порядку контролю на засіданнях колегії та оперативних 

нарадах. За 2017 рік знято з контролю – 11 (2016 – 9) розпоряджень, втратили чинність – 2 

(2016 – 3) розпорядження, залишилось на контролі 7 розпоряджень (2016 – 21) голови 

райдержадміністрації.  

Зняття з контролю та продовження терміну виконання розпоряджень здійснюються за 

рішенням голови райдержадміністрації, заслуховуються в порядку контролю на засіданнях 

колегії та оперативних нарадах. 

Освіта. 

На особливому контролі перебувало належне виконання повноважень у галузі освіти, 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та культури. На сьогодні 

освіта району характеризується стабільними кількісними і якісними показниками та 

позитивними тенденціями розвитку. 

У районі приведено мережу загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність з 

культурно-освітніми запитами населення, демографічною ситуацією і наявною 

інфраструктурою в сільських населених пунктах. Функціонує 14 загальноосвітніх 

навчальних закладів (з них 8 – І-ІІІ ступенів, 6 – філії І-ІІ ступенів) та 2 НВК у 19 населених 

пунктах району, в яких навчається 2640 учнів. Створено три опорних заклади освіти: 

Миколаївська, Дмитрівська та Петропавлівська № 2 загальноосвітні навчальні заклади. 
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Чисельність працівників закладів освіти приведено у відповідність з вимогами чинного 

законодавства та наявними фінансовими ресурсами. Всього в районі працює 341 

педагогічний працівник. Забезпеченість шкіл педагогічними кадрами становить 100%. 

На підвищення кваліфікації 147 педпрацівників у 2017 році було використано 21,2 тис. 

гривень. Проведено атестацію 52 педпрацівникам, що становить 14,8% від загальної 

кількості. 

Створено умови для розширення можливості здобуття загальної середньої освіти через 

систему заочного навчання. Функціонує Петропавлівська заочна школа, у якій відкрито 4 

класи та 1 група, де навчаються 63 учні 9 – 12 класів.  

З метою якісного охоплення дітей позашкільною освітою в районі функціонує 

Петропавлівський будинок творчості дітей та юнацтва та Петропавлівська дитячо-юнацька 

спортивна школа. 

На базі БТДЮ діє 19 гуртків (29 груп) за напрямками: 

- науково – технічний (3 гуртки, 42 вихованці), 

- туристично – краєзнавчий (1 гурток, 15 вихованців), 

- фізкультурно – спортивний (2 гуртки, 26 вихованців), 

- художньо – естетичний (23 гуртки, 328 вихованців). 

З метою забезпечення прав дітей на позашкільну освіту, на базі навчальних закладів 

району працює 137 бюджетних гуртків за напрямками позашкільної освіти: художньо – 

естетичний (63 гуртки, 606 вихованців), туристсько –краєзнавчий (32 гуртка, 460 

вихованців), еколого – натуралістичний (10 гуртків, 150 вихованців), науково – технічний (10 

гуртків, 138 вихованців), спортивний (10 гуртків, 114 вихованців), інших напрямів (12 

гуртків, 223 вихованці).  

У районі працюють 9 секцій, де набувають майстерності 245 учнів. Працює 16 

шкільних спортивних клубів, у яких займаються 224 учня.  

Для збереження рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості в районі 

створено територіальний освітній округ на базі Петропавлівської ЗОШ №2, де 120 учнів 

отримують спеціальність – водій автомобіля категорії «С». 

З метою вирішення проблеми нерівних можливостей в одержанні якісної середньої 

освіти організовано підвезення 908 дітей у 10 школах району, що становить 100% від 

потреби.  

Введено 43,9% фінансування варіативної частини навчального плану. 

Здійснено 100% безкоштовне забезпечення шкільною та спортивною формою дітей-

сиріт та дітей, які перебувають під опікою (58 дітей – 177,5 тис. грн.). 

Учні 1 – 4 класів (1111 осіб) на 100% забезпечені гарячим харчуванням (вартість обідів 

становить 10 грн., всього використано – 1552,3 тис. грн.). 

У 2017 році в районі ліквідації та закриття ДНЗ не було. 

В усіх ДНЗ району впроваджено «курс дошкілля», який дав змогу для батьків обрати 

дитячий садок, через Інтернет зареєструватися в черзі ДНЗ. 

Середня заробітна плата педпрацівників складає 7300,00 грн. 

На балансі відділу освіти знаходяться будівлі 10 загальноосвітніх навчальних закладів 

та 6 філій (Петропавлівська ЗОШ №1, Петропавлівська ЗОШ №2, Брагинівська ЗОШ, 

Дмитрівська ЗОШ, Миколаївська ЗОШ, Новоселівська ЗОШ, Хорошівська ЗОШ, 

Чумаківська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Дмитрівська, Лозівська, Петрівська, 

Васильківська, Самарська, Олефірівська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, 

Олександропільський НВК, Троїцький НВК) та БТДЮ, в яких знаходиться 18 котелень, з 

яких 6 газових та 12 на твердому паливі (5 – вугілля, 7 – пелети). 

Річна потреба вугілля склала 483 тонни на суму 1420,6 тис. грн., пелет – 1340 тонн на 

суму 1291,4 тис. грн. 

У 2017 році на проведення ремонтних робіт використано: 

485,0 тис грн. на технічне переоснащення котельні Брагинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

установкою твердопаливних котлів (400,0 тис. грн. – кошти Брагинівської сільської ради, 

85,0 тис. грн. – кошти з районного бюджету) та придбано пелетний пальник для котла 

вартістю 118,5 тис. грн. 
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300,2 тис. грн. – кошти з місцевого бюджету на технічне переоснащення котельні 

Троїцького НВК з установкою твердопаливних котлів. 

Придбано 2 станції доочищення води: 

-  Олександропільський НВК – 43,0 тис. грн. (кошти з районного бюджету); 

-  Васильківська ЗОШ І-ІІ ступенів – 43,0 тис. грн. (кошти сільської ради). 

У 2017 році була здійснено заміну вікон на металопластикові в Петрівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дмитрівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Дмитрівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Васильківській ЗОШ І-ІІ ступенів, Олександропільському НВК, на суму 

568,9 тис. грн.  

Молодіжна та сімейна політика. У 2017 році також була спрямована робота на 

створення сприятливих умов для повноцінного соціального, культурного, морально – 

психологічного і духовного розвитку сім'ї; посилення уваги до інституту сім'ї, підтримка 

соціально – незахищених та багатодітних сімей, організація оздоровлення дітей соціально 

незахищених категорій; пропагування серед широких верств населення здорового способу 

життя, забезпечення прогресивних змін у розвитку фізичної культури та спорту; створення 

умов для задоволення потреб громадян у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному 

розвитку.  

Створено єдиний банк даних багатодітних сімей, які проживають на території 

Петропавлівського району: за даними сільських та селищної рад в районі проживає 236 

багатодітних сімей , в яких виховується 451 дитина. 

Сформовано та постійно оновлюється персоніфікований банк даних багатодітних 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснюється соціальний супровід 

сімей. Проводилася робота щодо своєчасного виявлення родин, де батьки негативно 

впливають на дітей. Батьки, які своїми діями загрожують життю та здоров’ю дітей, 

позбавлялися батьківських прав. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в банку даних перебувають 62 багатодітні сім’ї 

(виховується 113 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Однією з основних форм відпочинку дітей та підлітків у районі була робота 15 

пришкільних таборів з денним перебуванням при 13 загальноосвітніх закладах району та 2 

НВК, у яких перебувало у І зміну з 01.06-21.06.2017 року 893 дитини учнів ЗНЗ району. 

Вартість харчування становило 14 гривень в день на дитину.  

Оздоровлення. Особлива увага на організацію повноцінного відпочинку та 

оздоровлення дітей приділялася пільговим категоріям дітей, зокрема дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування – всього 49 дітей (оздоровлено 29 осіб); дітям, 

постраждалим від наслідків на ЧАЕС – 0 дітей, дітям-інвалідам – всього 11 (оздоровлено 0 

осіб); дітям, які перебувають на диспансерному обліку 100 дітей (оздоровлено 0 осіб); дітям з 

багатодітних та малозабезпечених сімей – 222 дитини (оздоровлено – 0) талановитим та 

обдарованим дітям (переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, спартакіад) – 10 дітей (оздоровлено 

10); дітям АПК всього – 32 (оздоровлено – 0). Безпритульні та бездоглядні діти на території 

Петропавлівського району відсутні.  

У 2017 році оздоровлено 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

у дитячому закладі оздоровлення «Факел» за кошти районного бюджету. Вартість путівки 

становила 7 тис. грн. на дитину (оздоровча зміна тривала 21 день). Всього на оздоровлення 

використано 203,00 тис. грн. 

Розвиток фізичної культури та спорту. На виконання районної програми «Цільова 

комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Петропавлівському районі до 

2021 року», затвердженої рішенням Петропавлівської районної ради від 23 грудня 2016 року 

№ 191-10/VII, згідно календарного плану масових фізкультурно-оздоровчих заходів та 

спортивних змагань Дніпропетровської обласної організації ВФСТ «КОЛОС» на 2017 рік 

було розроблено і затверджено Єдиний календарний план спортивно-масових заходів у 

Петропавлівському районі на 2017 рік. 

З початку року проведено шкільні спартакіади 2016 – 2017 і 2017 – 2018 навчальних 

років, (1965 учнів – 24 спортивно-масових заходи). Наші юні спортсмени прийняли участь у 
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24 зональних і 5 фінальних обласних змаганнях. Петропавлівський район зайняв I місце у 

Обласній Спартакіаді школярів. 

У нашому районі працює Петропавлівська дитячо-юнацька спортивна школа. У 

відділеннях з футболу, волейболу та настільного тенісу займаються 372 вихоїванця. Заняття 

проводять 15 тренерів-викладачів. На фінансування діяльності ДЮСШ використано 473,9 

тис.грн. з районного бюджету. 

У с.Олександропіль агрофірма «Авангард» має у штатному розписі інструктора зі 

спорту, який проводить фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу за місцем 

роботи громадян. 

Протягом року проведено чемпіонати району з футзалу, волейболу, настільного тенісу, 

пляжного волейболу, шахів та шашок, футболу, також різні турніри з нагоди відзначення 

державних свят. (90 заходів, 5950 учасників).  

З 01 по 30 квітня проведено Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх –спільна 

турбота», за цей період приведено у належний стан спортивні споруди району. 

Спортсмени району постійно являються учасниками зональних та фінальних обласних 

змагань. Збірна команда району з волейболу зайняла III місце розіграшу першості ДОО 

ВФСТ «Колос» і збірна команда з фут залу – III місце у розіграші Кубку газети «Сільські 

вісті».  

У районі діє 2 спортивних клуба: «Альфа», в якому молодь займається пауерліфтингом 

і «Восток»– козацьким двобоєм. 

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту з місцевого бюджету зросло з 100 

тис. грн. у минулому році до 116 тис. грн.. у 2017 році  

На ремонт спортивних споруд використано - 350 тис .грн. позабюджетних коштів та 

коштів селищної ради, на придбання спортивної форми та спортивного інвентарю витрачено 

– 45 тис. грн. 

Охорона здоров'я. 

В районі функціонує 2 заклади охорони здоров'я системи МОЗ України Комунальний 

заклад «Петропавлівська ЦРЛ» ДОР та комунальний заклад «Петропавлівський центр 

ПМСД» обласного підпорядкування. 

КЗ «Петропавлівська ЦРЛ» ДОР представлений консультативно-діагностичним 

відділенням з денним стаціонаром, стаціонаром цілодобового перебування та допоміжними 

службами. 

Стаціонарна допомога надається стаціонаром на 123 ліжка за профілями: 

- хірургічний – 10 ліжок; 

- терапевтичний – 55 ліжок; 

- неврологічний – 20 ліжок; 

- гінекологічний – 15 ліжок; 

- педіатричний – 20 ліжок; 

- анестезіологія та інтенсивна терапія – 3 ліжка. 

На 2017 рік кошторисом із змінами затверджені видатки в сумі          17610845,00 

гривень (2016 рік –14497935,00 гривень).  

За підсумками року, заклад не має кредиторської заборгованості.  

Вартість ліжко - дня по медикаментах у 2017 році становила: 

- звичайні стаціонари –– 15,4 (2016 рік – 11,6) гривень; 

- ліжка для ВВВ –– 35,63(2016 рік – 18,17) гривень; 

- ліжка інтенсивної терапії –79,37 (2016 рік – 22,69) гривень. 

Вартість ліжко - дня по продуктах харчування у 2017 році становила: 

-  звичайні стаціонари – 7,80 гривень (2016 рік – 8,40); 

-  ліжка для ВВВ –55, 0 гривень (2016 рік - 39,90). 

Аналіз показників ліжкового фонду свідчить про подальше погіршення показників 

роботи стаціонарних відділень лікарні. 

У порівнянні з минулим 2016 роком зменшилась кількість пролікованих хворих з 

3133 до 3028 (план - 4185). 

Відсоток виконання ліжко-днів склав 63,74. Найгірше виконання відмічалося по 
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травматологічним ліжкам – 13,82%, по терапевтичному відділенню – 47,8% та по 

педіатричному – 66,3%. 

Померлі – 21 чол., 2016 – 34. 

Єдиним позитивним показником є летальність, яка протягом трьох останніх років 

зменшується та нижча від середньостатистичних показників (2017 – 0,69 при середньому 

1,5). 

При плановому показнику роботи ліжка 340 виконано – 216,7, що в свою чергу гірше 

і від минулорічних показників (2016 – 239,6) та середньостатистичних – 304. Найгірше 

виконання фактичної роботи ліжка в терапевтичному відділенні – 162,7, тобто на 50%, у 

гінекологічному – 175,3 та на травматологічних ліжках – 47,0. 

Оберт ліжка знаходиться на рівні минулорічних показників і склав 26,4 при плані 

34,3 та середньостатистичному 33,3. Незадовільний показник знову у ТВ – 20,2 та на 

травматологічних ліжках - 4,0. 

В порівнянні з минулим роком знизився показник середнього перебування на ліжку 

– з 9,6 до 8,5, при плановому – 10 та середньостатистичному 9,1. 

Оперативна активність знизилась і склала 20,5 при 30,2 у 2016 році. 

КЗ Петропавлівський центр ПМСД створено відповідно до рішення Петропавлівської 

районної ради від 29.06.2011 № 93 -9/VІ. 

До структури КЗ «Петропавлівський центр ПМСД» входить 10 – амбулаторій, 15 – 

ФАПів та 1 – МПТБ: 

Впродовж звітного 2017 року робота КЗ «Петропавлівський центр ПМСД» була 

зосереджена на вирішенні питань функціонування закладу та надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню району. Передусім робота передбачала організацію 

персоналу для виконання наступних пріоритетних завдань, а саме: 

а) проведення ремонтних робіт в амбулаторіях та на ФП, покращення матеріально-

технічної бази медичних закладів та підготовка їх до проведення акредитації; 

б) укомплектованість структурних підрозділів центру згідно табеля оснащення; 

в)  підвищення кваліфікації кадрів; 

г)  покращення якості медичної допомоги й інше. 

Робота за звітний період базувалася на виконанні комплексного плану організаційних 

заходів щодо забезпечення медичною допомогою населення Петропавлівського району, а 

також чинних наказів МОЗ України та ДОЗ Дніпропетровської ОДА. 

Координація роботи медичної служби району з іншими районними службами 

здійснювалася шляхом персональної участі головного лікаря у щотижневій оперативній 

нараді у голови райдержадміністрації. Безпосереднє впровадження заходів щодо управління і 

покращення якості надання первинної медико-санітарної допомоги здійснюється шляхом 

проведення головним лікарем щоденних оперативних нарад із заступником головного лікаря 

та співробітниками ЦПМСД, щомісячних тематичних медичних рад. Контроль за 

виконанням і аналіз ефективності зазначених заходів проводиться систематично (у різних 

формах та на різних рівнях щотижнево, щомісячно, щоквартально та за підсумками роботи за 

рік). 

Питання щодо реформування і організації роботи центру ПМСД висвітлювались 

головним лікарем в районних ЗМІ. 

Культурне життя району.  

Відділ культури, туризму, національностей та релігій Петропавлівської 

райдержадміністрації є головним розпорядником коштів для районних закладів культури. 

Сільські клубні та бібліотечні заклади у звітному 2017 році, фінансувалися з районного 

бюджету субвенцією через Централізовану бухгалтерію відділу.  

Утримувалися заклади культури району за рахунок бюджетних коштів та спеціальних 

рахунків.  

Всього на галузь культури району було використано – 8 250 631,70 грн. 

На утримання сільських закладів з районного бюджету було профінансовано та 

використано – 4 435 777,73 грн.  
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По впорядкуванню закладів було проведено роботи: заміна котла у Васильківському 

СБК на суму 44 ,4 тис. грн., ремонт Миколаївського СБК на 144,69 тис.грн., ремонт фасаду 

та заміна вікон у Лозівському СБК на 100,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі та заміна 

вікон Українського СБК на 645,280 тис. грн., ремонт Дмитрівського СБК – 94,7 тис. грн.  

Також було придбано музичну апаратуру, сценічні костюми, меблі, мікрофони та 

комп’ютерну техніку. 

За звітний період  профінансовано та використано коштів загального фонду на 

утримання закладів культури районного підпорядкування – 3 659 873,46 грн.: 

-  на заробітну плату та нарахування – 302 4388,39 грн.; 

-  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 390 897,79 грн., а саме:  

оплата за електроенергію -76296,17 грн.; 

за природній газ – 303944,62 грн.; 

на придбання вугілля – 9984 грн. /на опалення Дитячої музичної школи/. 

оплата за водопостачання - 673 грн.; 

-   на оплату інших видатків - 188 090,05 грн. (оплата послуг зв'язку, банку, ТО 

газопроводу, перезарядка вогнегасників, навчання членів комісії з державних закупівель та 

видатки на відрядження, ремонт комп’ютерної техніки. Придбання металопластикових вікон 

та дверей на суму 51 500 грн. придбання комп’ютерної техніки та апаратури на суму 18 200 

грн. 

-   на придбання предметів довгострокового користування було профінансовано та 

використано кошти спеціального фонду: у сумі 96 444 грн., на поповнення бібліотечного 

фонду центральної та дитячої районних бібліотек – 19 997 грн.; придбання комп’ютерної 

техніки - 23 948 грн. для Петропавлівського РБК та на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт даху та фасаду Петропавлівського РБК на суму 52 499 

грн. 

Відділом культури, туризму, національностей та релігій Петропавлівської 

райдержадміністрації за 2017 рік отримано від наданих послуг закладами культури 68 310 

грн.: 

- від батьківської плати за навчання дітей в музичній школі – 60190 грн.; 

- від здачі приміщень в оренду Петропавлівським РБК – 7 208 грн.; 

- від реалізації макулатури  районними Бібліотеками – 912 грн. 

У 2017 році кошти спеціального фонду загальною сумою 58 536,51 грн. були 

використані на заробітну плату та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам 

Дитячої музичної школи – 52 237,86 грн.; на оплату енергоносіїв – 1 608,81грн., на оплату 

природного газу – 446,84 грн., на сплату земельного податку – 1 471грн. та на придбання 

штучної ялинки – 2 772 грн. у РБК. 

На виконання завдань Програми розвитку культури Петропавлівського району на 2016 

- 2018 роки, затвердженої рішенням сесії Районної ради № 41-3/VІІ від 26 лютого 2016 року, 

у 2017 році було профінансовано та використано кошти загального фонду, сумою 56 497,23 

грн. 

У 2017 році спеціалістами галузі були організовані та проведені усі заплановані 

урочисті та тематичні заходи з нагоди державних, народознавчих, професійних свят та 

визначних подій. Регулярно проводилися заходи спрямовані на виховання у громадян поваги 

до державних символів України, формування національної свідомості, патріотизму, почуття 

належності до свого народу, до рідної землі, а також підвищення політичної та правової 

культури населення. Для підвищення ролі патріотичного виховання підростаючого 

покоління проводилися уроки мужності, акції, мітинги та тематичні заходи, де вшанувався 

подвиг Героїв Небесної сотні, учасників та героїв АТО, волонтерів. 

У лютому звітного року спільно з відділом освіти РДА було організовано та проведено 

уже традиційний у районі ІІ районний огляд-конкурс молодіжних колективів військово – 

патріотичного спрямування «Спадщина». 

Постійно проводяться заходи для розвитку творчих ініціатив молоді, районні фестивалі 

та огляди-конкурси. 

Кращі творчі колективи району брали участь:  
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-    у міжрайонному фестивалі – конкурсі дитячої творчості «Ранкова зірка» сел. 

Васильківка; 

-   у обласному фестивалі «Козацькі пісні Дніпропетровщини» с.Богуслав; 

-   у XVI відкритому  фестивалі – конкурсі «Дивограй» м.Дніпро; 

-   у обласному фестивалі-ярмарку «Петриківський дивоцвіт» смт. Петриківка; 

-   у Національному Сорочинському Ярмарку Полтавської обл. 

З метою реалізації заходів з питань збереження та охорони елементів нематеріальної 

культурної спадщини, заклади культури Петропавлівського району у березні 2017 р. вдруге 

приймали у себе Фольклорну експедицію за участю представника ЮНЕСКО та представляли 

творчі скарби фольклорних колективів району. 

Мережа закладів культури Петропавлівського району налічує 41 установу: 

21 клубний заклад (Районний будинок культури, 13 сільських Будинків культури та 7 

сільських клубів); 

17 бібліотек (15 сільських, Центральна районна бібліотека та дитяча бібліотека ); 

1 дитяча музична школа з філією в с.Миколаївка; 

1 районний Народний історико-краєзнавчий музей; 

1 кінотеатр. 

Забезпечували роботу галузі у звітному році 39 закладів із 41. 

Аварійними у районі є 4 заклади - Брагинівський СБК, Самарський СБК, Озерянський 

СК та Самарська сільська бібліотека. 

6 закладів потребують капітального ремонту. Не опалюється в районі 28 закладів. 

Три заклади працюють у пристосованих приміщеннях. 

Фахівцями установи культури забезпечені на 60%. Найбільш критична ситуація з 

нестачі фахівців у клубних установах, особливо не вистачає музичних керівників, 

хореографів та звукооператорів. Усі заклади культури району розміщені і ведуть свою 

основну діяльність у 26 будівлях, що знаходяться у комунальній власності сільських та 

районної територіальних громад.  

У 2017 році кількість клубних формувань у клубних закладах району значно 

зменшилася та становила 117, у тому числі для дітей – 47, кількість їх учасників становила – 

1 201, дітей із них – 546. Для покращення діяльності установ культури району, підвищення 

професійного рівня діяльності колективів та забезпечення матеріально-технічної бази 

закладів, спеціалістами відділу щомісяця проводяться наради та семінарські заняття. 

У 2017 році проводилася атестація педагогів Петропавлівської ДМШ, а також 

позачергова атестація клубних та бібліотечних працівників Петропавлівського району, за 

результатами якої спеціалісти отримали оцінку професійної кваліфікації «відповідає 

займаній посаді». 

У Петропавлівській дитячій музичній школі навчається 87 учнів, школа має два 

відділення та відділення у с.Миколаївка. Плата за навчання у 2017 році складала 130 грн. на 

фортепіанному відділенні та 100 грн. на музичному відділенні, зі знижками для учнів 

пільгових категорій. 

Навчають учнів 8 педагогів, які працюють з повним навантаженням. 

2016-2017 навчальний рік пройшов для школи дуже плідно та насичено. Аналізуючи 

план роботи школи у звітному році можна говорити про його повне виконання. Усі заходи 

проведено. Важливою подією стало відкриття класу бандури та створення колективу 

бандуристів зі складу педагогів. Це є вагомим внеском в розвиток національного 

українського мистецтва. 

Протягом навчального року проводились прослуховування першокласників та 

випускників, академічні концерти та випускні іспити. Учні школи неодноразово приймали 

активну участь у заходах різних рівнів: 

- районний фестиваль військово-патріотичної пісні «Спадщина»; 

- міський конкурс «Музичні візерунки» м.Камянське;  

- регіональний конкурс «Діамантова нотка» м.Новомосковськ; 

- регіональний конкурс юних виконавців «Зоряне джерельце» м.Тернівка; 

- Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірки 21 століття» м.Дніпро; 
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- Міжнародний фестиваль – конкурс «Зоряне сяйво» м.Дніпро. 

Матеріальну базу ДМШ можна оцінити як задовільну. Замінено усі вікна та двері на 

металопластикові, проведено поточні ремонти у газовій котельні та учбових класах, 

придбано принтер до нового комп'ютера. Та все ж ДМШ потребує ремонту цоколю, даху, 

заміни меблів та придбання нових музичних інструментів. У перспективі розвитку діяльності 

ДМШ планується збільшення контингенту учнів, покращення матеріально-технічної бази, 

покращення рівня підготовки учнів до вступу у ВНЗ системи Міністерства культури 

України. 

Мережа бібліотечних закладів району становить 32 установи (14 шкільних бібліотек, 1 

медична та 17 публічних). 

На кінець 2017 р. загальний фонд бібліотек району налічує 135 241 прим. літератури, із 

них: 128 885 - книги; 6 356 - періодичні видання. 

Загалом фонди бібліотек району поповнилися на 3072 примірники, на суму 35 075 грн., 

із них книги на суму 20 тис. грн. та періодичні видання на 15 075 грн. Було списано – 8 390 

примірників, із них  2163 для дітей. 

У звітному році електронний каталог центральної районної бібліотеки поповнився на 

1077 записів книжкового фонду. На кінець року каталог налічував 1630 примірників. Завдяки 

цьому користувачі мають змогу ознайомитися з літературою та зробити замовлення по 

Інтернет. 

У 2017 році кількість читачів становила 9 429 осіб. 

За єдиною реєстраційною картотекою – 8 280. Відвідування становило 66 123 осіб. 

Книговидача – 217954. Виконання бібліографічних довідок 2050. Проведено 767 масових 

заходів.  

На сучасному етапі бібліотека є центром інформації. Сучасні інформаційні потреби 

жителів сіл зосереджуються навколо питань, пов’язаних з повсякденним життям, 

організацією побуту, проблемами працевлаштування, соціального, правового захисту тощо. 

Для задоволення цих запитів у бібліотеках району діють: інформаційні центри та 

інформаційні куточки «Влада. Бібліотека. Населення». 

Охорона та збереження пам’яток. У Петропавлівському районі нараховується та 

значиться на державному обліку 353 пам’ятки археології (868 курганних могильників), 

загальною грошовою вартістю – 484 993 788 грн., загальною площею разом з охоронною 

зоною – 210, 2382 га. 

Також нараховується 53 пам’ятки історії (братські могили, меморіальні комплекси та 

пам’ятники односельчанам). На державному обліку їх значиться 47. 

На виконання завдань пам’ятко - охоронного законодавства в районі діє Програма 

збереження культурної спадщини Петропавлівського району на 2016 – 2018 роки, 

затверджена рішенням сесії Петропавлівської районної ради від 30 березня 2016 року № 106 

– 4/VII. 

На виконання завдань Програми у 2017 році було заплановано фінансування у сумі 198 

тис. грн. для проведення завершального етапу паспортизації пам’яток історії та археології 

Петропавлівщини, ремонту пам’яток історії, встановлення на пам’ятках археології 

охоронних знаків та організації  заходів по визначенню меж територій нововиявлених 

пам’яток археології (курганних могильників) та встановлення їхніх зон охорони. Але 

фінансування Програми у поточному році здійснювалося лише на 4 000 грн. для 

облаштування Кімнати бойової слави учасників АТО. 

Протягом року на пам’ятках історії проводився благоустрій територій та косметичні 

ремонти за рахунок коштів сільських рад на суму 64 700 тис.грн. Капітального ремонту 

потребують три пам’ятки історії. На всі пам’ятки історії укладено охоронні договори (53 

охоронних договори) терміном з 2016 по 2021 роки, постійно проводиться роз’яснювальна 

робота серед мешканців громади по забороні розорювання курганів та попередження про 

відповідальність за ушкодження пам’яток археології. Щодо укладання договорів на пам’ятки 

археології, то з причини високої грошової вартості курганів, сільські ради відмовляються 

заключати дані документи та брати на баланс пам’ятники археології. 
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На сьогодні в районі недостатньо приділяється увага з організації заходів з питань 

охорони пам’ятників археології. Не на всіх курганах встановлені державні охоронні знаки. 

Причина неможливості встановлення на пам’ятках охоронних знаків пояснюється 

відсутністю коштів у місцевих бюджетах. 

З метою розвитку туристичної справи на території району, спеціалістами галузі 

використовуються у роботі туристичні маршрути по визначних місцях Петропавлівщини. 

З метою втілення державної національної політики, в районі діє комісія з питань 

міжнаціональних та релігійних відносин, виконується План заходів щодо підвищення ролі 

національної самосвідомості населення у Петропавлівському районі на 2017 – 2018 роки, 

мета якого – виховання дітей та молоді на засадах патріотизму, любові до рідного краю, 

поваги до народних звичаїв, традицій, культурних цінностей, як українського народу так і 

інших націй та народностей. 

Фактів порушення прав осіб інших національностей та віросповідань на території 

району не виявлено, національних меншин не зареєстровано. 

Соціальний захист населення. 

Протягом 2017 року до управління соціального захисту населення подано 1765 заяв від 

громадян з питань отриманням всіх видів соціальної допомоги, 1946 субсидій та 291 заява на 

виплату допомоги переміщеним особам на проживання та оплату житлово-комунальних 

послуг. Одержувачів субсидій на 01.01.2018 налічується 3823 домогосподарства. Станом на 

01.01.2018 року одержувачів усіх видів соціальної допомоги нараховується 1900 осіб. 

Державним соціальним інспектором за період 2017 року проведено 655 перевірок 

матеріально-побутових умов проживання громадян, які звертаються за призначенням 

соціальних виплат та субсидії. Спільно з працівниками сектору по роботі з внутрішньо 

переміщеними особами із зони проведення АТО та тимчасово окупованих територій 

проведено 2580 перевірок факту місця проживання (перебування) вимушено переміщених 

осіб, які зареєстровані на території району. 

Станом  на  01.01.2018 року в управлінні на обліку знаходиться 7160 пільговиків. 

Протягом поточного року скористалися пільгами на житлово-комунальні послуги, тверде 

паливо та скраплений газ, послуги зв’язку близько 3000 осіб. Протягом 2017 року поставлено 

на облік 207 пільговиків, знято з персоніфікованого обліку 460 осіб. 

В управлінні соціального захисту населення перебуває на обліку 2307 осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. Відділом обслуговування інвалідів ведеться 

внесення інформації про таких осіб до ЦБІ (центральна база інвалідів), забезпечення їх 

засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням.  

За період 2017 року забезпечено санаторно-курортним лікуванням 19 осіб з числа 

ветеранів війни, серед них 9 осіб учасники АТО. У І півріччі 2017 року за рахунок обласного 

бюджету оздоровлено 77 дітей пільгової категорії.  

У 2017 році на лікування та вирішення матеріально-побутових проблем надано 

матеріальну допомогу з усіх джерел фінансування 363 громадянам, з них з районного 

бюджету – 80 особам на суму 56,5 тис. грн., з обласного бюджету 225 особам на суму 280 

тис. грн., районними депутатами надано допомогу 58 громадянам на суму 68,0 тис. грн.  

Відділом бухгалтерського обліку за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам профінансовано: 

-  на виплату усіх видів соціальної допомоги –  33 026,0 тис. грн. 

-  для надання пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги – 32 206,4 тис. грн. 

- для надання пільг та субсидій на тверде паливо та скраплений газ – 3,394,9 тис. грн. 

- дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям та дітям під опікою – 1 448,5 

тис. грн.  

На виконання заходів районних програм соціального захисту населення (надання 

підтримки ветеранам війни, малозабезпеченим верствам населення, «чорнобильцям», 

надання підтримки молодим сім’ям та дітям тощо) використано та профінансовано 566,2 тис. 

грн., з них: 

–  517,2 тис. грн. на виконання заходів районної програми соціального захисту тис. грн. 

населення на 2015-2019 роки; 
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- 33,5 тис. грн. на виконання заходів районної програми «Молодь Петро-павлівщини на 

2013 – 2021 роки» – на проведення заходів до Дня Молоді; 

- 15,5 тис. грн. на виконання заходів районної програми «Про розвиток сімейної та 

гендерної політики у Петропавлівському районі на 2013 – 2021 роки» – на проведення заходів до Дня 

захисту дітей та до Дня воїна-інтернаціоналіста. 

На 01.01.2018 року в управлінні соціального захисту населення перебуває на обліку 

2605 громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території. Протягом 2017 року з 

їх числа поставлено на облік 208 новоприбулих осіб, знято з реєстрації 806 осіб. 

Управлінням соціального захисту населення проведено перевірки щодо правильності 

призначення та перерахунку пенсій управлінням пенсійного фонду - перевірено 837 

пенсійних справ, з них щодо правильності призначення – 235, перерахунку пенсій – 602.  

У 2017 році взято на облік 7 умовно-достроково звільнених осіб, проведено 11 засідань 

спостережної комісії. Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 14 умовно-достроково 

звільнених осіб. Проведено 6 засідань ради з питань безпечної життєдіяльності населення. 

Станом на 01.07.2017 року спільно з держпродспоживслужбою проведено перевірки 16 

фізичних осіб-підприємців з питань виплати заробітної плати та легалізації трудових 

відносин. Порушень не виявлено. Проведено 13 засідань комісії по легалізації трудових 

відносин. За результатами проведеної роботи із підприємцями легалізовано 68 робочих 

місць. Проведено 3 засідання штабу для вжиття термінових заходів під час надзвичайних 

ситуацій в осінньо-зимовий період.  

У 2017 році відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації видано: 

-   паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності – 2; 

-   будівельних паспортів на індивідуальну забудову земельної ділянки – 6; 

-  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки – 3; 

-   викопіювань з генерального плану – 54; 

-  надано висновків щодо погодження проектів землеустрою – 92. 

До Петропавлівської районної ради надаються звіти щодо виконання заходів по 

програмам:  

-  «Програма розробки містобудівної документації у Петропавлівському районі на 

2016 -2020 роки»; 

-   «Охорона навколишнього природного середовища у Петропавлівському районі на 

2016-2020 роки», 

З питань індивідуальної забудови та введення в експлуатацію самочинно збудованих 

будівель ведеться особистий прийом громадян. 

Ведеться постійний контроль за введенням в експлуатацію індивідуального житла. 

Капітальне будівництву по галузям. 

Житлове будівництво: реконструкція будівлі по вул.Жовтнева, 125 у 

смт.Петропавлівка під житловий будинок з виділенням соціального житла. Кошторисна 

вартість - 10908,202 тис.грн., використано - 7517,303 тис.грн.. з обласного бюджету. 

Водопостачання: 

-   капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шкільна в смт.Петропавлівка 

Дніпропетровської обл. Кошторисна вартість – 1225 тис.грн, використано – 1162,412 тис.грн. 

з місцевого бюджету; 

-   капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Соборна та вул. Польова до 

вул.Калинова в смт.Петропавлівка Дніпропетровської обл. Кошторисна вартість – 68,37 

тис.грн, використано – 68,37 тис.грн. з місцевого бюджету. 

Освіта: 

-   по проекту «Технічне переоснащення котельні Брагинівської ЗОШ I-III ст. з 

установкою твердопаливних котлів» використано 230,985тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   по проекту «Технічне переоснащення котельні Троїцького НВК ЗОШ I-III ст. з 

установкою твердопаливних котлів» використано 289,617 тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   по проекту «Капітальний ремонт приміщень (улаштування медіатеки) в 

Петропавлівській ЗОШ I-III ст. №2, використано 299,099 тис.грн. з місцевого бюджету; 
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-   виготовлено ПКД на проведення капітального ремонту котелень Петропавлівська 

ЗОШ №1, Петропавлівська ЗОШ №2, Дмитрівська ЗОШ, Дмитрівська СШ, Олефірівська 

ЗОШ, Лозівська ЗОШ. Використано - 184,8 тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   придбано дитячий майданчик - 124,8 тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   виготовлено ПКД на об’єкт «Реконструкція котельні на твердому паливі дитсадка 

«Малятко» смт. Петропавлівка, вул. Соборна 109 – 19,5 тис. грн., та проведено роботи на 

суму 141,063 тис. грн. 

-   проведено установку доочистки питної води для Дмитрівської ЗОШ (43,0тис.грн.), 

Васильківської ЗОШ (43,0тис.грн.) та Олександропільського НВК (43,0тис.грн.) за кошти 

місцевого бюджету 

Культура: 

-   по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі Богдано - Вербського СК на території 

Богинівської сільської ради використано 200,151 тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури по вул. 

Центральна,1 с.Українське Петропавлівського району, Дніпропетровської обл. використано 

645,28 тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   проведено капітальний ремонт адміністративної будівлі (заповнення віконних та 

дверних пройомів клубу) – 4,3 тис.грн., виготовлено ПКД на капітальний ремонт покрівель 

сільських клубів у с.Катеринівка та Мар’їна роща – 83,278 тис.грн. 

-   виготовлено ПКД на капітальний ремонт, утеплення фасадів та ремонт ганків 

Петрівської с/р – 55,442 тис. грн. 

Дорожнє будівництво: 

-   на капітальний ремонт вул. Леніна с.Богинівка Богинівської сільської ради 

використано 315,0 тис.грн. з місцевого бюджету; 

-   на капітальний ремонт вул. Свободи в смт. Петропавлівка використано 2231,213 тис. 

грн. з обласного бюджету; 

-   на капітальний ремонт вул. Свободна в с. Миколаївка Петропавлівського району 

використано 1527,743 тис.грн. з обласного бюджету; 

-   на поточний ремонт вулиць Петропавлівського району використано 758,8тис.грн. з 

місцевого бюджету. 

Благоустрій: 

Фактично профінансовано 285,96 тис. грн. у тому числі: 

354539,0 грн. – придбання газонокосарки, колодязних зрубів та насоса для водонапірної 

вежі Богинівська с/р – 53299,0 грн., придбання відвалу снігоочисного Васильківська с/р – 

25600,0 грн., придбання ротаційної косарки Українська с/р – 25000,0 грн., придбання 

металевих воріт до входу в парк відпочинку, придбання фонтану та придбання відвалу 

снігоочисного Миколаївська с/р – 80200,0 грн., по Петрівській с/р придбано пам’ятник 

загиблому воїну АТО на суму 15000,0 грн. та відвал для очистки снігу – 30600,0 грн. 

Фінансові показники 

І. Дохідна частина бюджету 

За січень-грудень поточного року до загального фонду зведеного бюджету району з 

урахуванням трансфертів з державного бюджету надійшло доходів в сумі 278745,4 тис.грн, 

що становить 106,70% відсотка виконання планових призначень в сумі 261251,1 тис. 

гривень, у т.ч. до районного бюджету надійшло 221329,7 тис. грн, або 106,3 % до уточненого 

плану в сумі 208142,2 тис. грн.  

Із них надійшло: 

власних податків та зборів                                      -        108466,2  тис. грн.; 

додаткова дотація з держбюджету                         -         8058,6   тис. грн.; 

субвенцій із держбюджету                                      -        146255,1  тис. грн.; 

інших субвенцій                                                       -        15965,5  тис. грн.. 

У т.ч. до районного бюджету надійшло: 

власних податків                                                      -          65080,6   тис. грн.; 

додаткова дотація з держбюджету                         -          8058,6   тис. грн.; 

субвенцій із держбюджету                                      -          144643,7  тис. грн.; 
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субвенцій з інших бюджетів                                   -          3932,0   тис. грн 

Планові показники власних податків та зборів за 2017 рік виконані на 120,73 відсотка, 

при плані 89841,4 тис. грн фактично надійшло доходів – 108466,2 тис. гривень. 

Значну питому вагу власних надходжень у зведеному бюджеті району за січень - 

грудень поточного року займають податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та 

єдиний податок в сумі – 97565,4 тис.грн, у тому числі надходження податку та збору на 

доходи фізичних осіб за звітний період виконано на 127,7 відсотка, при затвердженому плані 

за звітний період 50767,5 тис.грн, фактично надійшло доходів 64809,3 тис.грн, 

перевиконання становить 14041,8 тис.гривень. У тому числі надійшло податку з доходів 

фізичних осіб від ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» в сумі 28191,7 тис.грн, що в порівняні з 

минулим роком більше на 3871,1 тис. гривень. 

Плату за землю в цілому по району за звітний період виконано на 108,4 відсотка. При 

плані 15570,2 тис.грн, фактично надійшло доходів в сумі 16875,0 тис.грн, перевиконання 

становить 1304,8 тис. гривень. 

До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло надходжень у сумі 7542,1 

тис. гривень. Виконання планових показників фонду складає 107,8%.  

До спеціального фонду на рахунки головних розпорядників коштів зведеного 

районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 4738,9 тис. 

грн, з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю надійшло 1687,2 тис.грн, надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської діяльності) – 0,6 тис.грн, плати за оренду майна бюджетних установ – 422,9 

тис.грн, надходження бюджетних установ від реалізації майна – 58,0 тис.грн, благодійні 

внески, гранти та дарунки – 2526,1 тис.гривень, кошти, що отримують бюджетні установи 

від інших підприємств (установ) для виконання цільових заходів – 44,0 тис.грн. 

ІІ. Видаткова частина бюджету 

Загальний фонд. 

За січень-грудень місяць поточного року за даними Державного казначейства України 

видаткова частина загального фонду зведеного бюджету (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) виконана в сумі 244794,1 тис.грн.              

Видатки на соціально - захищенні статті виконані в сумі 220318,1 тис.грн, що становить 

90 відсотоків від загального обсягу фінансування, в тому числі: 

Заробітна плата з нарахуваннями    -     112275,3  тис. грн. 

Енергоносії                                       -       11928,1  тис. грн. 

Харчування                                      -        3473,5  тис. грн. 

Медикаменти                                   -        1755,3 тис. грн. 

Соціальне забезпечення населення -      71357,7 тис. грн. 

Поточні трансферти  бюджетам 

інших рівнів                                   -          19528,2  тис. грн. 

У тому числі видатки районного бюджету за січень-грудень поточного року виконані 

на загальну суму 195186,0 тис.грн, із них видатки на соціально - захищенні статті виконані в 

сумі 192526,4 тис.грн, що становить 98,6 відсотків від загального обсягу фінансування, а 

саме: 

Заробітна плата з нарахуваннями   -     92034,0 тис. грн. 

Енергоносії                                       -      8823,5 тис. грн.  

Харчування                                       -      2007,9 тис. грн.  

Медикаменти                                    -     1738,7 тис. грн. 

Соціальне забезпечення населення   -   71062,8 тис. грн.  

Поточні трансферти  бюджетам 

інших рівнів                                       -     16859,5 тис. грн.  

Державне управління. 

За звітний період поточного року видатки на утримання районної, селищної та 

сільських рад склали 15749,2 тис.грн. У загальному обсязі видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями становлять 13229,5 тис.грн (84 відсотки), видатки на оплату за фактично 

спожиті енергоносії – 795,1 тис.грн (5 відсотків). Середня заробітна плата по галузі 6869 грн. 
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Освіта. 

Видатки на утримання закладів освіти за січень – грудень 2017 року склали 83518,1 

тис.грн, в тому числі дошкільні заклади освіти – 16780,4 тис.грн (20 відсотків), 

загальноосвітні школи – 59604,7 тис. грн (71 відсоток), дитячий будинок сімейного типу та 

прийомні сім’ї – 1448,5 тис. грн.  

На оплату заробітної плати з нарахуванням працівникам закладів освіти у звітному 

періоді спрямовано – 65342,8 тис. грн (78 відсотків), на оплату енергоносіїв – 7522,1 тис.грн 

(9 відсотків). На харчування в закладах освіти спрямовано – 3076,9 тис.грн. Середня 

заробітна плата по галузі 4964 грн.   

Охорона здоров’я. 

Видатки на утримання закладів за звітний період становлять 30328,7 тис.грн. 

На оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам спрямовано 23714,8 тис.грн 

(78,2 відсотки), на оплату енергоносіїв – 2462,4 тис.грн (8 відсотків). Середня заробітна 

плата по галузі 4229 грн.   

Культура. 

Видатки на утримання установ культури за звітний період склали 8139,8 тис.грн. На 

оплату праці працівникам установ культури спрямовано 5930,8 тис.грн (73 відсотки), на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 688,4 тис. грн (8 відсотків). Середня заробітна 

плата по галузі 3767 грн.   

Соціальний  захист  населення. 

На утримання установи соціального захисту – територіального центру соціального 

обслуговування вдома спрямовано 2277,4 тис.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 

по установі становлять 2259,2 тис.грн, що складає 99,2 відсотки від загального обсягу 

видатків. 

На утримання ЦСССДМ використано коштів сумі 413,5 тис.грн, в тому числі видатки 

на заробітну плату з нарахуваннями – 366,3 тис.грн. 

Середня заробітна плата по галузі 4406 грн.   

Фізична культура та спорт. 

За звітний період на утримання ДЮСШ та проведення спортивних змагань спрямовано 

791,4 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуванням профінансовані в сумі 462,8 

тис.грн. Середня заробітна плата по галузі 4137 грн. 

Житлово - комунальне господарство. 

За звітний період поточного року селищною та сільськими радами на житлово-

комунальне господарство спрямовано   – 7888,2 тис. грн, в тому числі: 

- благоустрій населених пунктів                    - 7519,3 тис.грн; 

з них: 

  на оплату праці працівників по договору    -   858,9 тис.грн; 

  на оплату електричної енергії                       -  444,1 тис.грн. 

Спеціальний фонд 

За січень-грудень 2018 року видатки по спеціальному фонду виконані в сумі 13684,8 

тис. грн, в тому числі : 

харчування – 1610,9 тис. грн (за рахунок надходжень від батьківської плати та 

оприбуткування давальницьких продуктів харчування); 

енергоносії    – 27,3 тис.грн (відшкодування енергоносіїв орендарями); 

заробітна плата з нарахуваннями        -     421,6 тис.грн; 

оплата послуг крім комунальних        -      122,5 тис.грн; 

придбання предметів та матеріалів     -      2027,1 тис.грн; 

придбання медикаментів                      -      105,5 тис.грн; 

інші виплати та видатки                       -      130,7 тис.грн; 

капітальні видатки                                -       9239,2 тис.грн, в тому числі: 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1996,5 тис.грн; 

капітальний ремонт та реконструкція  -     4298,9 тис.грн; 

капітальне будівництво                          -     1807,5 тис.грн; 

капітальні трансферти                            -     1136,3 тис.грн. 
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ІІІ. Міжбюджетні трансферти 

За звітний період до Державного бюджету з районного бюджету перераховано 

реверсної дотації на суму 3463,5 тис.грн.  

З Державного бюджету до районного бюджету надійшла освітня субвенція в сумі 

50130,6 тис.грн та медична субвенція в сумі 20979,1 тис.грн. 

За січень-грудень місяць поточного року по коду 41035000 «Інші субвенції» по 

зведеному бюджету району надійшло 14883,1 тис.грн, в тому числі до районного бюджету 

надійшло 2849,6 тис.грн.  

За рахунок коштів районного бюджету на утримання закладів культури спрямовано 

видатки в сумі 2679,6 тис.грн та на утримання закладів дошкільної освіти в сумі 9140,4 

тис.грн. 

Агропромисловий розвиток. 

Збільшення валового виробництва високоякісного зерна є пріоритетним напрямком 

агропромислового комплексу району. Успішне проведення весняно - польових робіт – 

запорука стабільного соціально-економічного розвитку району. 

Посів озимих культур, які складають основу у валовому виробництві зерна, 

незважаючи на складні погодні умови господарствами району усіх форм власності, 

проведено високорепродуктивним, протравленим насінням із внесенням мінеральних 

добрив. 

Посіяно 24073 га озимих на зерно, що складає майже 27 % в структурі посівних площ на 

2017 рік, у тому числі озимої пшениці 22124 га, озимого ячменю 1949 га. Крім того, посіяно 

3416 га озимого ріпаку. З яких отримано сходи на площі 24073 га або 100% від посіяного. З 

них, які перебувають: озима пшениця в доброму стані – 10120 га, в задовільному стані – 5604 

га та в слабкому стані – 6400 га; озимий ячмінь у доброму стані – 1001 га, в задовільному 

стані – 400 га та в слабкому стані -548 га; озимий ріпак – у доброму стані – 1558 га, в 

задовільному стані – 1450 га та 408 га – у слабкому стані. 

З метою стабілізації виробництва зерна в 2017 році в цілому по району вироблено: 

147857 тонн зерна з площі 46107 га, що складає 51,3% у структурі посівних площ; 42734 тонн 

соняшнику з площі 28476 га; 7376 тонн озимого ріпаку з площі 3416 га; 37400 тонн картоплі, 

овочів 9649 тонн. 

Потреба у мінеральних добривах на проведення весняно-польових робіт в цілому по 

господарствах складає 5250 тонн, яка є фактично в наявності або 100% від плану в тому 

числі 1650 тонн аміачної селітри, карбамід – 600 тонн, нітроамофос – 2100 тонн, КАС – 900 

тонн. 

Велике значення у вирощуванні сільськогосподарських культур займають засоби 

захисту рослин від бур'янів, шкідників та хвороб, а саме ці фактори забирають щороку до 

30% урожаю. На сьогоднішній день при потребі засобів захисту рослин у 69 тонн укладено 

угоди на придбання засобів захисту рослин і частково вже придбано – 50 тонн, що складає 

72% від плану. 

Сільськогосподарські товаровиробники району володіють достатнім технічним 

потенціалом для виконання запланованих обсягів весняно-польових робіт. На даний час у 

районі налічується 702 трактори, 228 плуги та 187 сівалка, 311 культиваторів та ряд інших 

сільськогосподарських машин для виконання технологічних процесів при вирощуванні 

сільськогосподарських культур.  

Одним із важливих факторів проведення весняно-польових робіт є забезпечення 

господарств паливно-мастильними матеріалами. Для успішного проведення весняно-

польових робіт господарствам району необхідно: 

 -  дизельного палива 2550 тонн, наявність 85.5%; 

 -  бензину 600 тонн, наявність 99.2%; 

 -  дизельного масла - 230 тонн, наявність 95%. 

У аграрному секторі району проводиться певна робота щодо забезпечення працюючих 

безпечними умовами праці, попередження виробничого травматизму, виконання вимог 

законодавчих та нормативних актів з охорони праці. Разом з тим, необхідно постійно 

підвищувати рівень профілактичної роботи з питань охорони праці з метою недопущення 
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випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.  

Приділяється відповідна робота по забезпеченню збереження врожаю нинішнього року. 

Для цього здійснюється підготовка пожежних машин, водовозів, тракторів із потрібним 

причіпним знаряддям та іншої техніки. Всім задіяним на жнивах спеціалістам та 

різноробочим проведені необхідні інструктажі по забезпеченню техніки безпеки  відповідно 

до чинного законодавства. 

Найбільший внесок у районну скарбничку зерна зробили наступні господарства: СФГ 

«Престиж», ТОВ «Весна», ТОВ АФ «Авангард», СФГ «Едельвейс», СФГ «Олімп», ТОВ АФ 

«Нібас». 

Зяблевий обробіток грунту 60213 га в т.ч. глибоке рихлення 7200 га завершено 

повністю. 

Господарства району при збиранні врожаю сільськогосподарських культур у 2017 році 

доклали багато сил, енергії та вмінь, щоб досягти вагомих результатів.  

Я коротко зупинилась на найважливіших для нашої території питаннях. Нам є ще 

багато над чим працювати. Підводячи підсумок роботи за 2017 рік, хочу зазначити, що усі 

досягнення у соціально - економічному розвитку нашого району є наслідком прийняття 

ефективних управлінських рішень у вибудованій чіткій вертикалі влади: держава – область – 

район.  

Користуючись нагодою, хочу подякувати за підтримку і розуміння наших проблем 

керівництво області і держави, керівників підприємств, організацій, установ району. 

На завершення підкреслю: ми повинні прагнути до кращих показників та економічних висот. 

         Це і є наше завдання на майбутнє. 

 


