Звіт голови Покровської райдержадміністрації за 2017 рік
Організаторська робота райдержадміністрації була зосереджена 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, забезпечення
життєдіяльності населених пунктів району.
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 17 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто
34 планових питання, у зв’язку з виробничою необхідністю додатково розглянуто ще
35 питань.Більшість із них стосувалися питань схвалення проектів та виконання районних
програм, формування та виконання районного бюджету, Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2017рік.
Головою райдержадміністрації у 2017 році було прийнято 412 розпорядження з основної
діяльності (2016 рік – 352) та 37 доручень.

Відповідно до Регламенту Покровської райдержадміністрації робота райдержадміністрації
здійснювалась згідно з планами роботи на відповідний місяць, детальні звіти про їх виконання
щомісяця оприлюднювалися на веб-сайті райдержадміністрації.
Структура райдержадміністрації приведена у відповідність до вимог чинного законодавства.
До складу райдержадміністрації входять 12 структурних підрозділів, в яких працює 72 державних
службовців. Серед них жінок - 65 (89%) , чоловіків – 7 (11%); осіб віком до 35 років - 17, 36-55
років – 48, 56-61 років – 7. Повну вищу освіту мають 64 державних службовці (89%), базову
вищу – 8 (11%). На державній службі в Покровській райдержадміністрації перебувають 4 магістри
державного управління.
У минулому році призначено 8 державних службовців (8 - на конкурсній основі, з них 1 - за
погодженням Кабінету Міністрів України). З посад державних службовців звільнилося 7 осіб (5 за власним бажанням, 2 - за переведенням на посади служби в органах місцевого
самоврядування). Протягом 2017 року 12 державних службовців райдержадміністрації підвищили
кваліфікацію.
Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 1990 вхідних документів, що на
138 документів менше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Вихідна кореспонденція складає
2128 документів, що на 648 документів менше відповідного періоду 2016 року.
Виходячи з вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян»
райдержадміністрація спрямовувала свої зусилля 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.
За минулий рік на розгляд до райдержадміністрації від громадян надійшло 341 звернення
(2016 рік - 576), що на 40,8% менше, ніж за звітний період минулого року, з яких поштою – 35
звернень (10,2% від загальної кількості), на особистому прийомі – 28 (8,2%), через органи влади
вищого рівня – 278 (81,5%).
Більшість громадян зверталося безпосередньо на безкоштовну урядову телефонну лінію
державної установи «Урядовий контактний центр» - 184 звернення (2016 рік – 324) та контактцентру «Гаряча лінія голови Дніпропетровської облдержадміністрації» - 76 (145).
Проаналізувавши звернення за критерієм адміністративно-територіального поділу в розрізі
питань визначено, що найбільша кількість звернень за звітний період надійшла від громадян
Покровської селищної ради - 155 звернень (45,4% від загальної кількості звернень), Просянської
селищної ради – 74 звернення (21,7%), Маломихайлівської сільської ради – 29 звернень (8,5%),
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Вишнівської сільської ради – 23 звернення (6,7%), Великомихайлівської сільської ради – 22
звернення (6,4%).
Найменшу кількість звернень отримано від жителів Орлівської сільської ради – 8 звернень
(2,3%) та Катеринівської сільської ради – 2 звернення (0,5%).
Протягом 2017 року вирішено позитивно 37 звернень, надано роз’яснення та необхідну
інформацію по 291 зверненню, знаходиться на виконанні - 13 звернень.
За 2017 рік у зверненнях громадян до райдержадміністрації порушено 347 питань.
Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях є
питання:
- комунального господарства – 109 (31,4% від загальної кількості питань);
- аграрної політики і земельних відносин – 82 (23,6%);
- соціального захисту – 57 (16,4%);
- діяльності органів місцевого самоврядування – 15 (4,3%);
- транспорту і зв’язку – 14 (4,0%);
- охорони здоров’я – 13 (3,7%);
- діяльності місцевих органів виконавчої влади – 12 (3,4%);
- праці і заробітної плати – 11 (3,1%);
- освіти – 9 (2,5%);
- житлової політики – 4 (1,1%);
- сім»ї, дітей, молоді та спорту – 3 (0,8%);
- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 3 (0,8%);
- екології та природних ресурсів – 1 (0,2%);
- інше – 14 (4,0%).
Розгляд звернень громадян забезпечується без порушення термінів, встановлених чинним
законодавством України.
З метою широкої поінформованості мешканців району на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації (закладка Приймальня) розміщено графік проведення особистих прийомів
громадян керівництвом райдержадміністрації, роз’яснення щодо оформлення звернень громадян,
у тому числі електронних.
У районі використовується накопичений досвід тісної взаємодії органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування, яка сприяла виконанню основних показників
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік, а саме:
недопущенню спаду виробництва в усіх галузях економіки; стабілізації економіки в невиробничій
сфері діяльності; наповненню районного, сільських, селищних бюджетів.
Протягом 2016 року в районі створено 3 об’єднанні територіальні громади (Покровська,
Великомихайлівська, Маломихайлівська).
Ці громади об’єднали 25,1 тис. населення, що становить 73 % населення району. До їх
складу увійшли 51 населений пункт, а площа складає 94,6 тис. га., що становить 78,3 % площі
району.
Розвиток громад на сьогодні забезпечується з одного боку тим, що створена податкова
база для наповнення бюджетів. Головною ж ознакою створення громади є її спроможність. Велику
роль грає державна підтримка.Завдяки бюджетній децентралізації громади збільшили свої доходи
від 2 до 2,5 разів.
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У 2017 році з бюджетів різних рівнів залучено на розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад 33,2 млн. грн., реалізовано 36 інфраструктурних проектів.
Відповідно до рішень Покровської районної ради до Покровської селищної ради передано
5 загальноосвітніх навчальних закладів та три філії, до Маломихайлівської сільської ради – 2
загальноосвітні навчальні заклади, до Великомихайлівської сільської ради – 3 загальноосвітні
навчальні заклади, ВТЦДЮ - до Покровської селищної ради; зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Покровського району у комунальну власність Покровської селищної ради
передані заклади культури районного підпорядкування.
Бюджет району на кінець минулого року виконаний на
22250,4 тис.грн. надійшло 23896,9 тис. грн.

107,4 %. Так, при плані

У цілому по району зростання надходжень до місцевих бюджетів у порівнянні з минулим
роком у співставних умовах становить 4006,1 тис. грн. або 20,1%. В зв’язку зі створенням на
території району трьох об’єднаних територіальних громад значна частина податку з заходів
фізичних осіб зараховується до їх бюджетів. Надходження податку з доходів фізичних осібу
порівнянні з 2016 роком збільшилися на 2115,4 тис.грн., або на 19,8% і склали 12815,9 тис.грн.,
або 111,4 % до річного плану. За 2017 рік плата за землю надійшла в обсязі 5554,5 тис.грн. або
на 20% більше, ніж за попередній рік. Надходження Єдиного податку склали 3662,4 тис.грн. або
на 17,8% більше від надходжень минулого року.
З вагомими здобутками завершили минулий рік аграрії району. Наш район посів друге
місце в області по врожайності ранніх зернових культур: із площі 31,4 тис.га зібрано 136,3, тис
тонн при врожайності 43,3 ц/га (середня врожайність по області склала 33,7 ц/га). Найкращих
результатів домоглися ТОВ А/Ф«Славутич», ТОВ «Зоря», ТОВ «Відродження», ТОВ «Дружба».
Агроформуваннями району стовідсотково проведено розрахунки за оренду земельних паїв.

Є певні результати і в інвестиційній діяльності. Минулого року в розвиток економіки
району було спрямовано за рахунок усіх джерел фінансування 59 096,9 тис.грн. капітальних
інвестицій, що на 29 562,6 тис. грн. або на 200,1 % більше, ніж у відповідному періоді 2016
року.
За рахунок обласного бюдету (35 000 тис. грн.) у 2017 році завершено реалізацію проекта
«Підключення Межівського водозабору до водогону «Балка Широка – смт Просяна»,
продовжуються роботи по завершенню будівництва багатоквартирного житлового будинку в смт
Покровське по вул. Соборній, № 143–А та реконструкції будівлі КЗ «Покровська дитячо–юнацька
спортивна школа» (6 088,1 тис. грн.).
Виконано за рахунок коштів інфраструктурної субвенції та обласного бюджету
капітальний та поточний ремонти дорожнього покриття на суму 34 267,4 тис.грн. на площі 51,0
тис. кв. м.
Реалізовано ряд проектів по капітальному ремонту:покрівлі будівлі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
– Покровський ліцей» на суму 1950,4 тис. грн.;покрівлі ДНЗ № 2 «Казка» на суму 765 тис.
грн.;покрівлі ДНЗ № 1 «Орлятко» на суму 1 200 тис. грн.;системи водяного опалення ДНЗ № 3
«Теремок» на суму 1 053 тис. грн.
З метою підтримки інклюзивної освіти на базі НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 1 – Покровська
гімназія» та Братського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» реконструйовано та обладнано кімнати
(придбано меблі та обладнання) для психологічного розвантаження дітей з особливими освітніми
потребами на загальну суму 750 тис. грн.
Об’єднаними територіальними громадами реалізовано заходи з реконструкції вуличного
освітлення протяжністю 43 км з використанням енергозберігаючих технологій, встановлено 551
ліхтар на загальну суму 4 924,4 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у Дніпропетровській області у 2017 році
Великомихайлівською сільською радою здійснено капітальний ремонт сільського будинку
культури у селі Березове на загальну суму 685,8 тис.грн.; Маломихайлівською сільською радою
розпочато роботи з капітального ремонту адміністративної будівлі сільської ради на загальну суму
451,8 тис.грн.
Одним із приоритетних напрямків роботи було також зміцнення матеріально-технічної
бази закладів соціальної сфери.
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Для приведення вузлів обліку газу у відповідність до вимог діючих нормативних
документів (встановлення коректорів об’єму газу) виготовлені проекти по 2 закладах, виконані
роботи по об’єктах: «Реконструкція вузла обліку природного газу Катеринівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів за адресою вул. Центральна,2 с. Катеринівка» на суму 200,856 тис. грн. та
«Реконструкція вузла обліку природного газу у НВК «Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» на
суму 95,753 тис. грн. За кошти Вишнівської сільської ради виконано капітальний ремонт по заміні
металопластикових вікон та дверей у Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 392, 075 тис.грн.,
а також розроблено проектно-кошторисну документацію по заміні вікон та дверей Вишнівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів (14, 999 тис. грн..) Проведено ремонт покрівлі малого корпусу Просянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 65,100 тис. грн. У Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено
поточний ремонт підлоги старого корпусу ( 95, 959 тис. грн.) Виготовлено проектно-кошторисну
документацію по об’єкту НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – Покровський ліцей» (корпус ІІ) для
підсилення несучих конструкцій.
Усі заклади освіти повністю забезпечені комп’ютерною технікою. Для ВТЦДЮ у 2017 році
придбано 13 персональних комп’ютерів, інтерактивна дошка, проектор та кондиціонер (208,189
тис. грн.)
На підготовку закладів дошкільної освіти до нового навчального року з бюджетів сільських та
селищних рад в 2017 році виділено 48, 312тис. грн., спонсорами – 8, 240 тис.грн.
Важливим напрямком роботи є забезпечення соціального захисту населення. Відповідно до
районної Програми надання адресної допомоги та соціальної підтримки найбільш вразливим
верствам населення, надана матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів в Афганістані, сім’ям
загиблих воїнів та учасникам антитерористичної операції, незахищеним верствам населення.
Значну допомогу надали депутати обласної ради. Субсидія на оплату житлово-комунальних
послуг призначена 7916 сім’ям.
Щодо зайнятості населення слід зауважити, що протягом 2017 року районна служба
зайнятості сприяла у працевлаштуванні 1081 особам, що на 93 особи більше у порівняні з
відповідним періодом минулого року.
Актуальними залишалися підтримка сімей, дітей та молоді, питання соціального захисту та
прав дітей, профілактика дитячої бездоглядності, поширення сімейних форм влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині в районі функціонує 7 прийомних
сімей, 3 будинки сімейного типу, в яких виховується 38 дітей.
Значна увага приділялася розвитку закладів культури, поліпшенню організації культурного
дозвілля молоді. У районі працює 28 клубних закладів, із них на селі – 24, 2 музеї та 1 школа
естетичного виховання. Діє 166 клубних формувань, які налічують 1874 учасників. Для дітей
працює 60 об’єднань за інтересами та гуртків художньої самодіяльності, які відвідувало 774 дітей;
музична школа. В районі налічується 22 бібліотеки, із них 19 - на селі. Бібліотечні фонди
налічують 200,9 тис.примірників. У 2017 році надійшло 1879 примірників літератури на суму 83,1
тис. грн.
За 2017рік відділом культури, сільськими, селищними будинками культури організовано і
проведено 2200 культурно-масових заходів, на яких побувало 126,5 тис. глядачів, із них для
дітей проведено 453 заходи, які відвідали 17,5 тис. дітей.
Розвиток фізичної культури та спорту також залишався в центрі уваги. У рамках реалізації
Цільової комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Покровському районі
протягом 2017 року проведено близько 80 заходів та змагань з різних видів спорту. Збірні
команди району брали участь в обласних сільських спортивних іграх, показавши при цьому добрі
результати. Активними були юні спортсмени і в змаганнях «Хто ти майбутній олімпієць?».
Козинська Вікторія підтвердила звання чемпіонки Європи з боксу серед молоді та юніорок, а
також стала чемпіонкою України. Стальченко Віталій здобув звання чемпіона України серед
юніорів та виконав норматив майстра спорту, здобувши 3 місце на чемпіонаті Європи в Угорщині.
Мельник Ірина стала чемпіонкою України з боксу серед юніорок.
Сектором взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту оборонної та
мобілізаційної роботи райдержадміністрації у 2017 році на виконання вимог Закону України «Про
військовий обов’язок та військову службу»спільно з військовим комісаріатом, органами місцевого
самоврядування проводилась певна робота по військовому обліку та бронюванню
військовозобов’язаних. Результатом проведеної роботи є забезпечення в повному обсязі
весняного та осіннього призову молоді до лав Української армії.
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На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України в районі приділялась значна увага
питанням, пов’язаним із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища
та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них. Продовжувалася технічна інвентаризація
захисних споруд (ЗС) цивільного захисту. На території Покровського району знаходиться 29 ЗС, в
яких можуть укриватись 8200 осіб. Станом на 01 січня 2018 року проінвентаризовано загалом 15
споруд. Додатково протягом 2017 року з метою укриття населення взято на облік 9 споруд
подвійного значення.
На виконання «Програми створення і використання матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків у
Дніпропетровській області до 2022 року» з місцевих бюджетів Покровського району до обласного
бюджету в 2017 році надано субвенцій на загальну суму 35 000 гривень.
Протягом 2017 року на території району виникали лише некласифіковані надзвичайні
події. Найбільш характерними були випадки загоряння сухої трави. За підсумками звітного року
надзвичайні ситуацій техногенного чи природного характеру на території району не виникали і
незареєстровані.
З метою створення максимально зручних і доступних умов для отримання адміністративних
послуг громадянами і підприємцями Покровського району створено центр надання
адміністративних послуг, який діє за принципом «Єдиного вікна» (далі – ЦНАП). За 2017 рік до
ЦНАПу звернулось 8289 громадян, з них в частині надання адміністративних послуг державної
міграційної служби - 1264, послуг Держгеокадастру - 3335, державної реєстрації прав на
нерухоме майно -3086, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців –
604, громадські організації – 11.
Спільно з органами місцевого самоврядування райдержадміністрація вирішувала питання
суспільно-політичного життя району.
У районі зареєстровано 58 районних осередків загальноукраїнських політичних партій, 38
громадських організацій та об’єднань. Для забезпечення участі громадськості у вирішенні питань
життєдіяльності району при райдержадміністрації створена та діє громадська рада, до складу якої
входять представники громадських об’єднань. Протягом минулого року за участі громадської ради
проводились щоквартальні наради з керівниками районних осередків політичних партій та
громадських об’єднань, відбулось 3 засідання громадської ради, на яких піднімалися питання
щодо співпраці влади і громадськості у вирішенні питань соціально-економічного розвитку
Покровщини, питання взаємодії щодо виконання районних програм та інші.
За участю представників районних осередків політичних партій та громадських
організацій проводяться заходи з нагоди державних свят, урочисті, пам’ятні, культурнопросвітницькі та мистецькі заходи.
Мережа зареєстрованих релігійних організацій району становить 18 релігійних громад - 12
громад Української православної церкви Московського патріархату, 1 громада Української
православної церкви Київського патріархату, 5 громад протестантських течій. Релігійна ситуація
району є спокійною, не зафіксовано фактів грубого порушення вимог чинного законодавства на
релігійному ґрунті та не було проявів міжконфесійного протистояння або втручання представників
різних релігійних конфесій у справи інших релігійних течій чи держави.
В районі діє інформаційний простір, частину якого заповнює районна газета «Покровський
край» (ТОВ «Редакція газети «Покровський край»), на сторінках якої висвітлюється діяльність
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, події суспільного життя
та соціально-економічного розвитку району, матеріали, присвячені видатним громадянам району
та інше. Інформація про заходи за участі керівництва райдержадміністрації, заходи, організовані
структурними підрозділами райдержадміністрації, регулярно висвітлюється на офіційному вебсайті Покровської райдержадміністрації в рубриці «Новини».
Хочеться висловити щиру вдячність за ділову співпрацю, допомогу, підтримку та
порозуміння у вирішенні актуальних питань життєдіяльності району депутатам обласної ради
А.Д.Пучці, В.М.Астіону, головам сільських, селищних рад, ОТГ, керівникам сільгосппідприємств,
організацій району.
Безумовно, не все, що було заплановано, зроблено. У різних сферах соціальноекономічного розвитку району ще залишаються проблеми, які потребують особливої уваги. Але
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разом при активній підтримці громади району та участі у всіх заходах ми зможемо і будемо
робити значно більше та удосконалювати свою роботу.

