
2017 РІК ДЛЯ ПЕТРИКІВЩИНИ –  

РІК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВА 

 

Із впевненістю можна сказати, що, в цілому, нам вдалося зробити багато 

важливих справ, забезпечити стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі, 

вчасно і гідно втілювати в життя реформи, запропоновані державою. Протягом 

всього року жителі Петриківського району спостерігали як кожен день на очах 

змінювався наш район. За останньою комплексною оцінкою соціально-

економічного розвитку районів Дніпропетровської  області Петриківський район 

займає 3 місце. Серед основних пріоритетів роботи районної державної 

адміністрації особлива увага приділялася питанням економічного розвитку, 

виконанню бюджетів усіх рівнів, забезпеченню сталої роботи підприємств, 

установ та організацій району, залученню інвестицій, вирішенню питань 

соціального захисту населення.  

Рік був важкий, але результати є. За цей рік в районі збудовано, 

реконструйовано, відремонтовано 112 інфраструктурних об’єктів. На 50% 

збільшилися обсяги капітальних інвестицій в порівнянні з 2016 роком і склали за 

оперативними даними,  296,9 млн грн. 

 Капітальні видатки району склали 36,9 млн грн, у порівнянні з 2016 роком 

сума зросла на 211% або 19,4 млн грн. 

Пропоную детальніше ознайомитись із пріоритетними напрямками, на які 

було реалізовано та витрачено кошти. 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Розвиток галузі охорони здоров’я 

 

Медичну допомогу населенню Петриківського району надають центральна 

районна лікарня, 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 3 

фельдшерсько-акушерських пункти. 

У  2017 році галузь профінансована на суму 28,2 млн грн. 

Проведена робота щодо наповнення матеріально-технічної бази районної 

лікарні. Придбано медичного обладнання та інвентаря, лікарських засобів та 

медикаментів, технічних засобів та обладнання, здійснено капітальний ремонт  

на суму майже 1,5 млн грн. Серед іншого слід відмітити: 

- капітальний ремонт лікарняного ліфта ( 109,1 тис. грн); 

- придбання датчика щитовидної залози для апарату УЗД ( 134,5 тис грн); 

- придбання рефрактокератомерта для кабінету офтальмолога ( 168,5 тис грн); 

- придбання 4 функціональних ліжок для терапевтичного відділення ( 72,0 тис 

грн); 

- придбання безтіньового світильника в операційний блок хірургічного 

відділення ( 13,3 тис грн); 

За рахунок коштів державного, районного бюджету та субвенцій сільських 

рад на загальну суму 1,5 млн грн з метою покращення матеріально-технічної бази 

закладів Петриківського ЦПМСД придбано технічне, медичне обладнання та 

матеріали, меблі, проведено поточні та капітальний ремонти. Слід відзначити 



капітальний ремонт частини адміністративної будівлі Чаплинської  АЗПСМ ( 

1056,9 тис грн – державний бюджет, 50,3 тис грн - сільський бюджет), придбано 

гемолітичний аналізатор та меблі. 

Із квітня 2017 року в районі функціонує програма «Доступні ліки». За 

звітний період виписано 1360 рецептів на суму 456,2 тис грн, залучено 4 

аптечних закладів району. 

З районного бюджету  забезпечено безоплатними та пільговими лікарськими 

засобами окремих хворих та окремі групи населення на суму 431,1 тис грн. 

 

Розвиток освітньої галузі 

 

У районі функціонує 17 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких 

навчається 2411 дітей:  

- 3 опорні загальноосвітні школи з філіями;  

- 3 навчально - виховних комплекси (Шульгівський, Хутірський, 

Чаплинський);   

- 2 середніх загальноосвітніх школи І-ІІІ ступенів (Лобойківська,  

Єлизаветівська); 

- 7 дошкільних навчальних закладів (Петриківський ДНЗ №1, 

Петриківський ДНЗ №2, Миколаївський ДНЗ, Іванівський ДНЗ, Курилівський 

ДНЗ, Єлизаветівський ДНЗ, Лобойківський ДНЗ); 

- 2  позашкільних навчальних заклади: дитячо-спортивна юнацька школа 

та  Будинок дитячої творчості. 

У 2017 році всього на розвиток освітньої галузі використано коштів на 

ремонт, реконструкцію, придбання матеріалів, обладнання, предметів для шкіл 

району в сумі 38,202 млн грн. 

Видатки із загального фонду на утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів за рік становлять  47,1 млн грн. Вартість харчування одного учня в день 

складає 12,0 грн. 

Проведені ремонтні роботи у 8 школах району. Декілька учбових закладів 

реконструйовані повністю. Яскравий приклад того Петриківська опорна 

школа. 

Капітальний ремонт головного корпусу був проведений за рекордно 

короткий термін, кошти виділено з обласного бюджету в сумі 18,4 млн грн та 

3,0 млн грн - з районного бюджету. За чотири місяці було замінено дах, утеплено 

стіни, проведено капітальний ремонт системи опалення, каналізації, 

водопостачання. Це сучасний навчальний заклад з відремонтованими 

кабінетами, новими книжками та спортивним інвентарем.  Зроблено сучасний 

ремонт класних кімнат, їдальні, актової зали, спортивної зали, бібліотеки, 

створена медіатека, 2 бук-кроссінги та ресурсну кімнату. Кабінети оснащені 

мультимедійними дошками, проекторами, персональними комп’ютерами для 

вчителів,  новими меблями, оснащені 2 лінгафонних кабінети та 2 кабінети 

інформатики. Приведено до ладу шкільне подвір’я, стадіон, реконструйовано 

бігові доріжки, баскетбольні та волейбольні поля, створено зону з 

антивандальними тренажерами. 

 



У реконструйованій Петриківській школі відкрито першу в Україні 

ресурсну кімнату для отримання освіти дітьми з особливими потребами, а також 

створено Центр інклюзивної освіти. 

Придбано меблі для інклюзивних класів на суму 324,2 тис грн.  

У приміщенні молодшої школи проведено капітальний ремонт системи 

опалення та  придбано лінолеум на суму більше ніж 1млн грн. 

У Малопетриківській філії проведено поточний ремонт внутрішніх 

туалетів  та виконано заміну вікон та дверей на металопластикові на суму 350,2 

тис грн. 

Встановлено водоочисну станцію на суму 130,0 тис грн. 

По Іванівській опорній школі використані кошти державного, районного 

та місцевого бюджетів у сумі 3,803 млн грн: 

- виконано ремонт та реконструкцію покрівлі на суму 2,347 млн грн 

(державний бюджет – 300,0 тис грн, районний бюджет- 933,6 тис грн, сільський 

бюджет – 1,113 млн грн); 

- здійснено реконструкцію системи опалення на суму 857,2 тис грн; 

- замінено вікна та двері на металопластикові на суму 152,6 тис грн; 

- виконано  роботи з будівництва  міні – футбольного майданчика з 

навчально – тренувальних занять на  суму 447,0 тис грн. 

По Курилівській опорній школі виконано заміну вікон та дверей на 

металопластикові,  придбано двері та  відремонтовано твердопаливний котел на 

суму 497,1 тис  грн. 

По Миколаївському НВК проведено поточний ремонт приміщення на 

суму 611,6 тис грн (районний бюджет). 

Для Петриківської, Іванівської та Курилівської опорних навчальних 

закладів придбано 55 навчальних комп’ютерних комплексів на суму 6, 5 млн грн 

(державний бюджет). 

По Лобойківському навчальному закладу проведено ремонтні роботи на 

загальну суму 1,577 млн грн, а саме за рахунок коштів місцевого, районного та 

обласного бюджетів здійснено реконструкцію даху на суму 281,4 тис грн. та 

проведено поточний ремонт приміщення  молодшої школи (1,013 млн грн ). 

Придбано 2 інтерактивних комплекси, канцтовари, 4 комплекти шкільних парт 

та стільців на суму 282,3 тис грн за кошти обласного бюджету. 

По Чаплинському НВК за рахунок обласного бюджету у сумі майже 

3,479 млн грн продовжено  реконструкцію  приміщення  спортивного комплексу 

на  60 місць та за рахунок коштів сільського бюджету придбано 

електрообладнання в їдальню на суму 203,0 тис грн.  

По Хутірському НВК на суму 716,8 тис грн ( районний бюджет – 519,01 

тис грн, сільський 197,8 тис грн) виконано заміну вікон та дверей, проведено 

поточний ремонт приміщення, придбано ігровий майданчик. 

У цьому році були перебудовані, реконструйовані, відремонтовані 4 

дитячих садки, створено 20 додаткових місць. 

Єлизаветівський дитячий садок - витрачено коштів обласного та 

районного бюджетів на суму 7 млн грн ( районний бюджет 115,2 тис грн): 

- добудовано  приміщення для однієї дошкільної  групи на 20 місць; 

- придбано постільну білизну, меблі, шафи, посуд, холодильник, 

електричну плиту, жаровочну шафу, телевізор; 



- придбано та встановлено електричний котел.  

Лобойківський дитячий садок - проведено капітальний ремонт покрівлі 

на суму 908,7 тис грн за рахунок районного ( 700 тис грн) та сільського( 208,7 

тис грн) бюджетів.  

Виконано роботи з капітального ремонту покрівлі Курилівського 

дошкільного навчального закладу у сумі 1,153 млн грн за рахунок державного 

(580,0 тис грн ), районного ( 498,0 тис грн) та  селищного ( 75,1 тис грн) бюджетів. 

Петриківський дитячий садочок «Сонечко» - за рахунок грантових 

коштів,  коштів державного, обласного, селищного бюджетів у сумі 2,745 млн 

грн проведено  капітальний ремонт та перекриття даху будівлі для двох 

дошкільних груп та харчоблоку, придбано обладнання для кухні та покращено 

матеріально-технічне забезпечення груп. 

 

Робота щодо покращення стану освітніх закладів району продовжується. 

Виготовлено ряд проектів, які мають бути втіленими в життя у 2018 році. 

 

Сім’я, молодь та діти. Організація оздоровлення та відпочинку дітей 

 

 У районі проживає 4618 дітей. 

Станом на 01.01.2018 на обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 122 дитини, з них: 

- 34 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

- 88 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 

50 - знаходяться під опікою, перебувають у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу - 31 дитина, 7- виховується в державних інтернатних 

закладах області. 

 

На території району функціонують 4 прийомні сім’ї, в яких на вихованні 

перебуває 10 дітей, та 2 дитячі будинки сімейного типу,  де проживає 20 дітей. 

Їм нараховано допомоги на суму  1,4 млн грн, заборгованість відсутня. 

Наприкінці травня з робочим візитом до дитячого будинку сімейного типу 

Винокурових завітав заступник голови Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації Примаков Каміль Юрійович. Зустріч з вихованцями дитячого 

будинку сімейного типу та батьками-вихователями пройшла в теплій та дружній 

атмосфері. 

У районі проведено День захисту дітей. У святі взяли участь понад 300 

дітей., які отримали солодкі подарунки та  заохочувальні призи.   

До Дня усиновлення під патронатом керівництва Петриківської 

райдержадміністрації було поздоровлено родини усиновителів, що перебувають 

на обліку в службі у справах дітей та вручено їм подарунки. 

Напередодні Нового 2018 року було організовано свято благодійної ялинки  

в районному будинку культури для пільгової категорії дітей Петриківського 

району. Наприкінці свята всі діти отримали новорічні подарунки. Свято 

відвідали близько 350 дітлахів. 

Значна увага приділяється оздоровленню та літньому відпочинку дітей 

району. У цілому, оздоровленням та відпочинком протягом  поточного року 



охоплено близько 938 дітей шкільного віку, що становить 38% від загальної 

кількості дітей віком від 7 до 17 років.  

67 дітей району, які  потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

оздоровлено в  ДОЦ «Перлина  Придніпров’я», УДЦ «Молода гвардія»,  МДЦ 

«Артек», дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Одісей».  

У звітному періоді 2017 року 2 дитини, позбавлені батьківського піклування, 

отримали по 1810 грн по досягненню 18-річного віку.  

Усі діти-сироти забезпечені  Єдиними квитками, підручниками. 

У навчальних закладах району навчається та виховується 16 дітей-

переселенців з Донецької та Луганської областей, та 46 дітей, батьки яких є 

учасниками АТО. 

 

Соціальне забезпечення населення 

 

На обліку управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

перебувають: 

- 4761 особа пільгових категорій (з них:  826 - ветеранів праці, 176 - 

інвалідів,  2294  - дітей війни) , яким  нараховано пільг у сумі 4,4 млн грн; 

- 128 осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО, виплачена адресна допомога 42 сім’ям на суму 448,8 тис грн;  

- 1555 одержувачів державної допомоги, яким нараховано та 

профінансовано 30,6 млн грн;  

- 4771 сім’я  одержувачів житлових субсидій,  нараховано субсидій на суму 

45,2 млн грн. 

За 2017 рік  надана матеріальна допомога 203 особам на суму 391,5 тис грн 

за рахунок коштів місцевого, обласного та державного бюджетів.   

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації 

перебуває 129 учасників бойових дій в зоні проведення АТО та два інваліда  АТО 

ІІІ групи. 

Два учасники АТО отримали кваліфікацію водія автотранспортних засобів, 

на що виділено коштів з державного бюджету в сумі 7,7 тис грн. 

14  військовослужбовцям, звільненим зі строкової служби, з державного 

бюджету виділено одноразову матеріальну допомогу в сумі 40,0 тис грн.  

 У звітному періоді 62 учасникам проведення  бойових дій в зоні АТО  за 

рахунок коштів сільських та селищних рад надано матеріальну допомогу в сумі 

103,0 тис грн.  Двом сім’ям загиблих учасників проведення  бойових дій в зоні 

АТО надано матеріальну допомогу в сумі 6,0 тис грн з районного бюджету та 4,0 

тис грн - за рахунок коштів сільських та селищних рад.  

У звітному періоді забезпечено стабільне функціонування Комунальної 

установи «Територіального центру надання соціальних послуг» Петриківської 

районної ради, працівниками  якого фактично надано соціальних послуг 524 

особам похилого віку різних категорій.  

У стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання  

Петриківського територіального центру надання соціальних  послуг у смт 

Курилівка проживало 25 осіб. На утримання стаціонарного відділення з бюджету 

спрямовано 4,439 млн грн. 

 



 

 

Заробітна плата та зайнятість населення 

 

Станом на 01.10.2017 в усіх галузях економіки району працювало 4309 

осіб. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по підприємствах 

району становить 8171 грн та зросла у порівнянні з відповідним періодом 2016 

року на 42,0 %. 

           Заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах району  всіх 

форм власності відсутня.  

         Станом на 01.01.2018 на обліку центру зайнятості зареєстровано 233 особи 

безробітного населення, протягом звітного періоду перебували на обліку 651 

безробітний. 

Проведено навчання 182 осіб безробітного населення під конкретні робочі 

місця на замовлення роботодавців згідно з укладеними договорами, з них 

працевлаштовано 163 особи. Загальна кількість працевлаштованих за звітний 

період становить 318 осіб. 

 

Розвиток культури 

 

 У 2017 році  галузь культури  була представлена 13 закладами 

клубного типу, 15 бібліотеками, 2 школами естетичного виховання та районним 

музеєм. 

Аналізуючи стан виконання бюджету за рік, слід зазначити, що галузь 

профінансовано на суму 5,341 млн грн. 

         За рахунок державного та  місцевих бюджетів для зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів культури витрачено 3,059 млн грн.  Посеред 

іншого, слід відзначити наступні роботи: 

- капітальний ремонт будівлі сільського будинку дозвілля в с.Улянівка 

(1495,3 тис грн - державний бюджет, 64,2 тис грн – місцевий бюджет); 

- капітальний ремонт даху Хутірського будинку культури (808,0 тис грн 

місцевий бюджет); 

 - капітальний ремонт Будинку культури в с.Чаплинка (554,4 тис грн 

місцевий бюджет). 

         Петриківський район зі своєю самобутньою культурою, віковими 

традиціями, неперевершеною природою і, насамперед, неповторним 

петриківським розписом є візитною карткою не тільки нашої області, а й усієї 

України. 

Протягом року ми гостинно приймали делегації з різних регіонів України 

та з-за кордону – делегацію із Латвії, делегацію учасників Міжнародного 

конгресу Етно-дизайну, делегацію учасників обласної літньої школи «Молодий 

бібліотечний лідер» та інші. 

Щоосені на Петриківщині проходить відомий на всю Україну 

етнофестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт». Цього року відбувся 10 

ювілейний фестиваль,  небувалий за масштабами та своїм  культурним розмахом. 

Як завжди його окраса - це «Містечко майстрів». Було отримано більше 350 

заявок від майстрів з усіх куточків України. Особливою гордістю є те, що 83 



наших петриківських художників взяли участь у фестивалі та мали можливість 

презентувати свою творчість  і  знаходити  нові шляхи для реалізації своєї 

продукції. 

 

РЕМОНТ ТА БУДІВНИЦТВО ДОРІГ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 

  

 Біда не тільки Петриківщини , а й усієї країни погані дороги. В 2017 році 

на ремонт доріг використовувалися кошти всіх рівнів. 

Сільськими і селищними радами району виконано поточний та 

капітальний ремонти доріг комунальної власності на площі 42,94 тис. м2 на суму 

12,875 млн грн, а саме: 

Протягом 2017 року сільськими, селищними радами району виконано 

поточний та капітальний ремонти доріг комунальної власності на площі  35,84 

тис. м2 на суму 6651,0 тис грн,  в тому числі поточний ремонт на площі        34,36  

тис. м2 на суму 5033,6 тис грн; капітальний ремонт на площі 1,48 тис. м2 на суму     

808,7     тис  грн,  а саме: 

Шульгівською сільською радою виконано ремонт доріг на площі 5,6  тис. 

м2 на загальну суму 4,078 млн грн (334,4 тис. грн – сільський бюджет, 150,0 тис 

грн - районний бюджет, 993,0 тис грн – обласний бюджет, 2,601 млн грн -  

державний бюджет);  

Петриківською селищною радою виконано ремонт доріг на площі 9,4 

тис. м2 на суму 3,730 млн грн (650,6 тис грн – селищний бюджет, 450,0 тис грн - 

районний бюджет, 2,330 млн грн обласний бюджет) та капітальний ремонт 

тротуарних доріжок на площі 1,4 тис. м2 на суму 770,4 тис грн (селищний 

бюджет); 

Єлизаветівською сільською радою за рахунок коштів сільського 

бюджету виконано поточний ремонт доріг комунальної власності на площі 13,6 

тис. м2 на суму 2025,0 тис грн; 

Чаплинською сільською радою виконано поточний ремонт доріг 

комунальної власності на площі 7,75 тис. м2 на суму 1,147 млн грн  (150,0 тис грн 

- районний бюджет, 997,2 тис грн – сільський бюджет); 

Хутірською сільською радою виконано ремонт доріг на площі 1,86 тис. 

м2 на суму 349,9 тис грн (149,9 тис грн – районний бюджет, 200 тис грн – 

сільський бюджет); 

Іванівською сільською радою виконано поточний ремонт доріг 

комунальної власності на площі 1,6 тис. м2 на суму 300,0 тис грн  (150,0 тис грн 

- районний бюджет, 150,0 тис грн – сільський бюджет); 

Курилівською селищною радою виконано ремонт доріг на площі 1,36 

тис. м2 на суму 323,5 тис грн (150,0 тис грн - районний бюджет, 173,5 тис грн – 

селищний бюджет); 

Лобойківською сільською радою виконано ремонт доріг на площі 0,43 

тис. м2 на суму 150,0 тис грн (кошти районного бюджету). 

Державним підприємством «Служба автомобільних доріг у 

Дніпропетровській області» виконано роботи з будівництва об’їзної дороги 

Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на суму 86,833 млн грн. 



Філією «Петриківський райавтодор» у 2017 році виконано поточний 

ремонт,  капітальний ремонт доріг загального користування та проведено 

утримання доріг   на суму    9,2 млн грн. 

У 2017 році за рахунок бюджетів всіх рівнів виконано роботи з 

реконструкції зовнішніх систем та мереж вуличного освітлення: 

- смт Курилівка - на суму 896,9 тис грн (державний бюджет – 510,0 тис грн, 

районний бюджет – 300,0  тис грн, селищний бюджет –     86,9 тис грн); 

- с.Лобойківка - на суму 326,7 тис грн (сільський бюджет); 

- смт Петриківка - на суму 380,0 тис грн (державний бюджет 360,0 тис грн, 

селищний бюджет – 20,0 тис грн); 

- с.Єлизаветівка - на суму 1,570 млн грн (сільський бюджет); 

- смт Миколаївка - на суму 419,4 тис грн. (обласний бюджет).  

 

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Виробництво валової продукції сільського господарства за 2017 рік  за 

попередніми даними склало 1215,481 млрд грн ( у тому числі рослинництво  -  

245,757 млн грн, тваринництво – 969,724 млн грн), що на 14,6 % більше у 

порівнянні з 2016 роком.  

Збільшення виробництва м’яса відбулося за рахунок введення в дію нових 

площадок ПрАТ «Оріль -Лідер». 

Протягом року за рахунок власних коштів сільськогосподарських  

підприємств: 

- введено в експлуатацію об’єкти ІІ та ІІІ черги звіринницької ферми з 

розведення норок (ТОВ ВБК "Агропромінвест"); 

- введено в експлуатацію комплекс вирощування птиці 2.1 – 2.7 зони 

розширення № 2  (ПрАТ «Оріль-Лідер»);   

- придбано нової енергозберігаючої сільськогосподарської техніки та 

обладнання (у 2017 році – 13  одиниць, у тому числі 9 тракторів та 4 комбайни). 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

          Станом на 01.01.2018 в районі працює 1247 суб’єктів господарювання. 

        На території району здійснюють свою діяльність 6 середніх підприємств,  93 

малих підприємства, 83 фермерських господарств та 18 агроформувань та 664 

фізичні особи– підприємці. 

          Кількість працюючих у малому та середньому бізнесі складає 2339 осіб.  

З метою надання якісних адміністративних послуг населенню та суб’єктам 

господарювання в районі працює Центр надання адміністративних послуг, 

працівниками якого опрацьовано 6725 звернень. 
 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА  

РАЙОННОГО БЮДЖЕТІВ 

 

Надходження доходів загального фонду бюджету району у 2017 році 

зросли в порівнянні з 2016 роком на 81,1 млн грн і становлять 266,9 млн грн, в 



тому числі власні доходи зросли на 27,3 млн грн. По основних  видах надходжень 

збільшились :  

-  ПДФО на 18,5 млн грн; 

- акцизний податок на 3,1 млн грн; 

- плата за землю на 1,7 млн грн; 

- єдиний податок на 2,4 млн грн.  

У структурі доходів питома вага власних у 2017 році – 36,0 %. 

Загальна сума видатків бюджету Петриківського району за 2017 рік склала 

227,6 млн грн, що на 64,2 млн грн більше ніж у 2016 році, що становлять 39,2%. 

Сума видатків по районному бюджету за 2017 рік склала 189,1 млн. грн, що на 

57,6 млн грн більше, ніж за 2016 рік. У порівнянні з 2016 роком видатки по 

Петриківському району зросли на 66,9 млн грн або 40,6%. Крім того, видатки на 

оплату праці зросли на 10 млн грн у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної 

плати і тарифної сітки, на оплату комунальних послуг - на  1,4 млн  грн у зв’язку 

зі зростанням тарифів на комунальні послуги та енергоносії, на соціальний 

захист – на 24,3 млн грн через збільшення обсягу субсидій у зв’язку зі 

збільшенням чисельності субсидіянтів та зростанням розміру допомог . 

Структура видаткової частини бюджету у звітному періоді мала соціальну 

спрямованість. Так, на  соціальні виплати та енергоносії  за  2017 рік спрямовано   

84 %  від загального обсягу   видатків загального фонду, з них: 

- соціальне забезпечення – 35 %; 

- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 30%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 %; 

- інші  соціальні видатки – 14 % ; 

- інші поточні видатки – 16 %. 

Завдяки пріоритетному фінансуванню зазначених  виплат  заборгованість 

по заробітній платі  із нарахуванням станом на 01.01.2018  відсутня. 

  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків складають видатки 

на: 

- соціальний захист та соціальне забезпечення населення –  85,9 млн грн  

(37 %) 

- освіту – 68,7 млн грн  (30 %); 

- охорону здоров'я – 28,2 млн грн  ( 12 %); 

- видатки на культуру – 5,3млн грн. (2 %); 

- органи місцевого самоврядування – 15,7млн грн (7 %); 

- видатки на житлово-комунальне господарство – 2,1 млн грн ( 1 %). 

У 2017 році з державного бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій бюджету району виділено субвенцію 

в сумі  7,1 млн грн, використано 6 млн грн.  

За 2017 рік вільні залишки та перевиконання  дохідної частини зведеного 

бюджету спрямовано в сумі  31,6 млн грн, з них: 

- на оплату праці та комунальних послуг – 2,5 млн грн.; 

 - на соціально-економічний розвиток – 29,1 млн грн. 

За 2017 рік вільні залишки та перевиконання  дохідної частини районного  

бюджету спрямовано в сумі  16,6 млн грн., з них: 

- на оплату праці та комунальних послуг – 1,1 млн грн; 

- на соціально-економічний розвиток – 15,5 млн грн. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Робота зі зверненнями громадян 

 

Звернення громадян – це надзвичайно важливий канал зв’язку органу 

виконавчої влади з населенням, а робота зі зверненнями громадян – 

відповідальний обов’язок посадових осіб, оскільки є індикатором якості роботи 

служб, визначає комфорт проживання на території району, дозволяє 

забезпечувати соціальну стабільність, і, за потреби, слугує основою для 

формування пріоритетних рішень чи напрямків діяльності. 

У 2017 році більшість питань, порушених у зверненнях громадян 

стосувалися: 

- комунального господарства – 43%; 

- аграрної політики і земельних відносин – 13%;  

- соціального захисту населення – 11%;  

- охорони здоров’я – 4%;  

- екології та природних ресурсів – 3%;  

- житлової політики – 3%.  

У порівнянні з 2016 роком  загальна кількість звернень зменшилась на 13%. 

Порушені питання у зверненнях громадян вивчаються на місцях і в межах 

наданих повноважень та  діючого законодавства вживаються відповідні заходи 

щодо усунення недоліків, причин та умов, що сприяли написанню скарг. 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

 

Першим вагомим кроком впровадження реформи децентралізації є 

створення Петриківської об’єднаної територіальної громади. Саме завдяки 

передаванню повноважень і фінансів на місця громада отримала можливість 

самостійно ухвалювати рішення і відповідати за їх реалізацію.  2018 рік 

Петриківська селищна рада почала з новими повноваженнями і перейшла на 

прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. 

 

 

Районний бюджет на 2018 рік прийнято вчасно. Він прорахований та 

збалансований. Своїми справами ми довели, що вміємо працювати в 

команді, є надійними партнерами та відповідальними професіоналами. Ми 

маємо амбітні плани та цікаві проекти на 2018 рік, тож сподіваємося, що рік 

буде ефективним. 


