
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови П’ятихатської районної державної адміністрації за 2017 рік 

 

Протягом 2017 року завдяки тісній і плідній співпраці з П’ятихатською 

районною радою, місцевими громадами П’ятихатського району робота районної 

державної адміністрації  була спрямована на виконання програм соціально - 

економічного та культурного розвитку, виконання бюджетів усіх рівнів та власних і 

делегованих органами місцевого самоврядування органам виконавчої влади 

повноважень. 

У відповідності до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на засадах законності та  

пріоритетності прав людини П’ятихатська районна державна адміністрація в межах 

своїх повноважень здійснювала виконавчу владу на території району. 

Моїм першочерговим завданнями на посаді голови райдержадміністрації за 

цей період було забезпечення  реалізації соціальних гарантій для соціально 

незахищених верств населення, достатнє фінансування бюджетних установ, 

забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції,  дотримання 

належного рівня безпеки та правопорядку в районі. 

Протягом 2017 року мною  було видано 939 проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації та було підготовлено 55 доручень. 

За допомогою автоматизованої системи електронного документообігу 

протягом 2017 року забезпечено опрацювання вхідної кореспонденції – 7739 

документів, з них 1890 контрольних документів, що становить 26,0% від загальної 

кількості документів, що надійшли на виконання. 

Відповідно до перспективного плану засідань колегії райдержадміністрації на 

2017 рік відбулося 12 засідань колегії. 

Райдержадміністрація продовжує здійснювати контроль за виконанням 

антикорупційного законодавства. Станом на 31 грудня 2017 року 108 суб’єктів 

декларування в установлені чинним законодавством строки подали електронні 

декларації до системи  е-декларування. 

Систематично узагальнюється інформація правоохоронних і судових органів 

щодо здійснення державними службовцями корупційних діянь. Протягом 2017 року  

таких діянь на території П’ятихатського району не виявлено. 

 

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Для здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади, взаємодії з громадськістю продовжує роботу громадська рада при 

райдержадміністрації, до складу якої входять 10 уповноважених представників 

інститутів громадянського суспільства. Загалом членами громадської ради при 

П’ятихатській райдержадміністрації у 2017 році проведено 4 засідання, на яких 

обговорювалися важливі питання життєдіяльності району. 

Під постійним контролем райдержадміністрації знаходяться виконання вимог 

Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України „Про заходи 

щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”, інших документів 

щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян та організації їх особистого 

прийому. 



За 2017 рік райдержадміністрацією розглянуто 1172 звернень громадян. 

Надійшло 42 письмових звернення, на особистому прийомі прийнято                         

216 громадян. 

За рік на «гарячу лінію» звернулись 34 громадянина, всі  одержали відповідні 

роз’яснення. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від               

10.04.2012 № Р-234/0/3-12 «Про створення Дніпропетровського обласного 

контактного центру» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що 

надходять на Урядову телефонну «гарячу лінію» забезпечено розгляд 487 звернень 

громадян. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від            

04.07.2014 № Р-386/0/3-14 до «Контакт-центру «Гаряча лінія голови 

облдержадміністрації» за звітний період надійшло 393 звернення. 

Всі звернення, надіслані до райдержадміністрації, розглянуті, проаналізовані 

та опрацьовані відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Із загальної кількості вирішено позитивно 393 звернень (34% від загальної 

кількості), на 777 звернень надані відповіді з роз’ясненнями, 2 звернення 

перебувають на виконанні відповідно до вимог чинного законодавства. 

Найбільше громадян району хвилюють наступні теми:  

- допомога соціально-незахищеним верствам населення; 

- комунальне господарство; 

- аграрна політика і земельні питання; 

- питання транспорту і зв’язку . 

         Після реформування органів юстиції в райдержадміністрації створено відділ 

державної реєстрації. Протягом 2017 року на розгляд до відділу  надійшли 5760  

заяв. Адміністративний збір за проведення відповідних  послуг зараховано  до 

бюджету.   

Робота Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації 

спрямовано на спрощення  та вдосконалення адміністративних процедур. 

На даний час в перелік входить 26 послуг адміністративного характеру. 

До центру надання адміністративних послуг за 2017 рік надійшло 6947 заяв, в 

його рамках надано 7500 консультацій, на 30% більше у порівнянні з минулим 

роком. 

 

З метою покращення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення в 

центрі надання адміністративних послуг П’ятихатської райдержадміністрації  була 

впроваджена електрона черга за допомогою якої адміністратори ЦНАПу мають 

змогу вирішувати та коригувати проблему розподілу потоків відвідувачів за типом 

питань та кількості часу перебування в черзі, створюючи комфортні умови для  

очікування. Головна мета комплексу організувати процедуру очікування до 

отримання послуги за допомогою інформування відвідувачів про місце в черзі та час 

очікування. Система управління електронною чергою призначена для створення 

максимальної зручності як для клієнта, так і для обслуговуючого персоналу. 

 

ПІТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО 

 



За ініціативи голови ОДА Валентина Резніченка за рахунок субвенції з 

обласного бюджетів місцевим бюджетам на розроблення проекту землеустрою для 

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її 

проведення та членам сімей загиблих учасників бойових дій в 2018 році розроблено 

8 проектів землеустрою 

 В 2017 році на соціальну підтримку учасникам АТО виділено 791,9 тис. 

грн, в тому числі з районного бюджету 141,4  тис. грн, за рахунок місцевих 

бюджетів 650,5 тис. грн.  

У  2017 році  послуги з  професійного навчання  отримали 11 учасників АТО.   

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

 

      Основна увага протягом 2017 року приділялась наповненню бюджетів усіх 

рівнів, забезпечення нормального функціонування бюджетних установ. 

Бюджет району по видатках загального фонду  виконано в сумі 390705,5 

тис.грн, що на 35,5% більше 2016 року. 

По доходах зведений бюджет району виконаний в сумі 408860,0 тис. грн., що 

складає 102,4 % до плану. 

Власних доходів отримано – 110169,2 тис.грн. В порівнянні з 2016 роком 

власних доходів надійшло на 35,8 % більше. 

 Субвенцій з державного та обласного бюджетів отримано в сумі 301496,8 

тис.грн., з них: 

на виплату різних видів соціальних допомог – 83193,2 тис.грн.; 

на надання пільг та субсидій населенню – 83154,7 тис.грн; 

освітня субвенція – 55604,7 тис.грн.; 

медична субвенція – 34921,2 тис.грн.  

 

Структура видатків бюджету району склала: 

-  державне управління – 20793,5 тис.грн або 96,7%; 

-  освіта – 121139,0 тис.грн  або 97,5%; 

-  охорона здоров’я – 45505,7  тис.грн або 96,7 %; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 171235,7 тис.грн або 99,8 %; 

-  житлово-комунальне господарство – 7039,1 тис.грн або 86,6% 

-  культура і мистецтво – 11829,8 тис.грн або 99,0 %; 

-  засоби масової інформації – 689,0 тис.грн або 100,0 %;  

-  фізична культура і спорт – 1256,3 тис.грн або 99,6 %; 

-  сільське і лісове господарство – 210,8 тис.грн або 21,3%; 

-  транспорт, дорожнє господарство – 192,4 тис. грн або 97,0%; 

- запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій – 20,5 тис.грн або 39,4%; 

-  видатки не віднесені до основних груп  – 10796,7 тис.грн або 95,1%.   

Районний бюджет по власних доходах виконано в сумі 63040,3 тис. грн або 

107,9 % від плану. 

Видатки районного бюджету по загальному фонду виконано в сумі 357563,3 

тис. грн., що на 89377,4 тис грн. більше ніж у 2016 році. 

Моніторинг виконання місцевих бюджетів району свідчить, що за 2017 рік 

збільшилися  темпи зростання надходжень до загального фонду місцевих бюджетів 



району порівняно з аналогічними показниками за 2016 рік  на 29072,8  тис. грн або 

35,8 %. 

Місцевими радами до районного бюджету в минулому році на виконання 

районних програм перераховано трансфертів у сумі  6 млн 410,7 тис. грн.  

З них найбільше коштів перерахували наступні ради: 

П’ятихатська міська – 2 млн 196,7 тис. грн; 

Саївська сільська рада – 977,1 тис. грн; 

Жовтянська сільська рада – 794,8 тис. грн; 

Троїцька сільська рада – 455,8 тис. грн; 

Зорянська сільська рада  - 437,5 тис. грн. 
 

 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ (РroZorro) 

 

У 2017 році всі структурні підрозділи райдержадміністрації  та розпорядники 

коштів районного бюджету зареєстровані  на електронних майданчиках в ProZorro 

та проводять державні закупівлі в системі  на суми більше 3 тис. грн. 

 За минулий рік по району в цілому зареєстровано 879 процедур закупівлі в 

системі ProZorro. 

Було проведено 48 надпорогових закупівель. Кількість учасників, які подали 

заявки на участь в тендерах, склала  56 осіб. Очікувана вартість закупівель 

становила 54,77 млн грн. Економія склала 2,82 млн грн. 

Допорогових закупівель було проведено 831, кількість учасників, які подали 

заявки на участь в закупівлі, склала 427 осіб. Очікувана вартість становила 19,68 

млн грн. Економія склала 1,49 млн грн. бюджетних коштів. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Всього протягом року за участю виконкомів місцевих рад, підприємств, 

організацій, установ та громадськості упорядковано близько 327,0 га площ 

територій, створено 3 дитячих майданчика, висаджено 402 дерева  та 200 кущів, 0,05 

га газонів, ліквідовано 50 стихійних сміттєзвалищ, прибрано від сміття 450,0 км 

доріг, відремонтовано 16,490 тис. м. кв. асфальтно-бетонного покриття комунальних 

доріг. 

Проведені необхідні заходи щодо підготовки до опалювального періоду 

2016/2017 років об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери 

району. З метою координації зазначеної роботи створений районний штаб під 

керівництвом голови райдержадміністрації До опалювального сезону підготовлено 

96 об’єктів соціальної сфери, які опалюються 19 котельнями та 77 

теплогенераторними установками, 80 багатоквартирних житлових будинків, 

заготовлено 525,0 т твердого палива для опалення об’єктів соціальної сфери. 

 

Планувалось провести ремонтні роботи комунальних доріг в обсязі 10 тис. м. 

кв.  на суму 4337,33 тис. грн - з місцевого бюджету, виконано - 16,491 тис. м. кв.  на 

суму 5592,74 тис. грн, що склало 164 % від запланованого обсягу робіт. 



Розроблено та затверджено у облдержадміністрації уточнені прогнозні 

показники соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік та 

основні напрямки на 2018-2021 роки. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Завдячуючи проведенню системних заходів, на території району                        

в 2017 році на об’єктах і підприємствах району не виникли надзвичайні ситуації 

техногенного та екологічного характеру.  

Створено фонд з 40 захисних споруд цивільного захисту, які обліковуються 

як протирадіаційні укриття.   

Проведено технічну інвентаризацію 19 захисних споруд цивільного захисту. 

Протягом 2016 року проведено 20 засідань П’ятихатської місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

На території району створено 17 територіальних формувань цивільного 

захисту. 

Щокварталу здійснювався моніторинг діяльності П’ятихатського відділення 

поліції з охорони громадського порядку та профілактики злочинності, а саме: 

діяльності служби дільничних інспекторів поліції та громадських формувань 

району. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГРОМАДЯН 

 

Функції соціально - правового захисту дітей та профілактики правопорушень, 

бездоглядності, бродяжництва серед неповнолітніх виконує служба у справах дітей 

райдержадміністрації. 

 Станом на 31 грудня 2017 року на обліку у службі у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 222 дитини-сироти та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них, 170 дітей виховується в сім’ях опікунів та 

піклувальників, 13 дітей – в прийомних сім’ях та 34 дітей – в дитячих будинках 

сімейного типу. 

На території району  функціонує 15 дитячих будинків сімейного типу 

(виховується 96 дітей), 14 прийомних сімей (виховується 26 дітей).  

З метою виконання заходів даної Програми та виявлення дітей, які потребують 

соціального захисту у 2017 році проведено близько більше 150 перевірок умов 

утримання і виховання дітей в сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

Постійно проводяться благодійні акції, в ході яких з початку 2017 року більше 

120 сімей отримали гуманітарну допомогу. 

За 12 місяців 2017 року проведено 12 рейдів „Діти вулиці”, під час яких було 

вилучено 3 дитини. 

При райдержадміністрації функціонує комісія з питань захисту прав дитини, 

основним завданням якої є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, 

охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний 

розвиток. В поточному році проведено 13 засідань. 



Забезпечення соціального захисту громадян покладено на управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації. 

Станом на 01 січня 2018  в управлінні   соціального захисту населення  на 

обліку перебуває 20705 громадян пільгової категорії 

           Протягом 2017 року управлінням прийнято 8673 громадян на проведено 9182 

розрахунків для призначення усіх видів соціальної допомоги, субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого пічного побутового палива 

           Всього профінансовано станом на 1 січня 2018 року для відшкодування  

витрат  на оплату  житлово - комунальних послуг коштів в  сумі  73 млн. 147,4 тис. 

грн. 

          Розглянуто 1611 особових справ на 188 засіданнях районної комісії по 

призначенню субсидій. 

          Надано роз’яснення та консультації 15 235 громадянам. 

          Проведено призначення 6133  розрахунків усіх видів соціальної допомоги 

щомісячної адресної допомоги переміщеним особам. 

           З метою розв’язання найважливіших проблем розвитку у галузі соціального 

захисту, покращення якості життя вразливих верств населення в районі  в районі діє 

районна Комплексна програма соціального захисту населення П’ятихатського 

району  на 2015-2019 роки,  за рахунок якої у  2017 році   надано матеріальну 

допомогу  наступним категоріям громадян  на загальну суму 574,4 тис.грн (у 2016- 

459,3 тис. грн.)   

           За   2017 рік   нараховано   пільг,   субсидій,   допомог, різних видів 

компенсацій та інших виплат на суму  173 млн. 017,7 тис.грн. 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

Чисельність працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості у 

2017 році становила 1338 осіб, з них 1012 осіб – безробітні. 

Пройшли  професійне навчання – 285 осіб.  Брали  участь у громадських 

роботах та інших роботах тимчасового характеру  – 715 чоловік. 

Кількість отримувачів допомоги по безробіттю протягом року – 2270. 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

За 2017 рік на виплату пенсій по управлінню спрямовано 243 млн. 894 тис.  

грн., що на 26 млн. 765 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. 

Середній розмір пенсії збільшився до 2016 року на 66,60 грн і становить 

1752,52 грн. 

Всі виплати здійснювались вчасно та в повному обсязі. 

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

 

Станом на 01 січня 2018 року  відділ освіти районної державної адміністрації 

налічує 26 загальноосвітніх навчальних заклади з них: 

6 - навчально-виховних комплекси; 

8 - загальноосвітніх закладів І-ІІ ступенів; 



12 - загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів. 

Для розв’язання основної задачі безперервного навчання у районі 

функціонують 2 позашкільні навчальні заклади: 

П’ятихатський районний центр учнівської молоді; 

П’ятихатська дитячо-юнацька спортивна школа.  

Середня заробітна плата у сфері освіти району за минулий рік становить     

7,174 тис. грн, на 32% більше ніж у 2016 році. 

Загальна кількість учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних 

закладах –4157 осіб. 

Гарячим харчуванням було забезпечено 3519  учнів, із них за рахунок 

бюджету 2399 учнів початкових класів та 433 дітей пільгових категорій (дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та 

багатодітних сімей, дітей сімей АТО). 

На території району влітку 2017 року функціонувало 17 таборів відпочинку з 

денним перебуванням,  з них 2 - працювали у дві зміни. Тривалість зміни становила 

14 днів. В цих таборах для дітей було організовано різноманітні форми відпочинку. 

Цікаво та змістовно в цих таборах провели час 1000 учнів. 

Діти пільгових категорій були оздоровлені в оздоровчому таборі «Орлятко»,  

«Молода гвардія» та обласному таборі «Перлина Придніпров’я». 

На оздоровчу кампанію 2017 році з місцевого бюджету використано 527 600 

грн., з них182 800 грн. на роботу пришкільних таборів, 344 800 грн. на  придбання  

путівок для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, обдарованих. 

Організація підвезення учнів здійснюється відповідно до районної програми 

«Шкільний автобус». 

Загалом на балансі відділу освіти знаходиться 16 шкільних автобусів, якими 

здійснювалось підвезення 1104 учнів до 19 загальноосвітніх навчальних закладів.   

  Учні ДЮСШ  взяли участь у 20 обласних офіційних змаганнях з футболу  і 

легкої атлетики та  6-ти чемпіонатах України з легкої атлетики. Завойовано 69 

призових місця: 23 – І-х місця, 25- ІІ-х і 21- ІІІ-є місце. 

Поточні видатки на освітянську галузь склали   116 млн. 380 тис. грн., що 

становить 142% від показника 2016 року. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР 

 

Зміцнення економіки району, підвищення добробуту населення, 

самодостатність територіальних громад безпосередньо пов’язана зі сталим 

розвитком сільськогосподарського виробництва, підвищенням його ефективності. 

Протягом 2017 року сільгосппідприємствами  району   зібрано зернових 

культур на площі  37,9 тис. га, отримано валовий збір  120,4  тис. тон.  Врожайність -  

33,5  ц/га , озимої пшениці - 16,5 тис. га, отримано  валовий збір  59,4  тис. тон, при 

врожайності 35,6 ц/га. 

Зібрано кукурудзи на площі  12,6 тис. га. отримано валовий збір  38,5  тис.т, 

при врожайності   30,6  ц/га. 

Соняшника зібрано на площі  23,7 тис.га, отримано валовий збір                           

47,6 тис. т., врожайність становила 19,5 ц/га.  

Під урожай 2018 року посіяно озимих культур на площі  29,9  тис. га, що 

становить  100 % від плану. 



Поголів’я  ВРХ становить  1776 голів,  в т.ч.   687 голів  корів. Поголів’я 

свиней  складає 17985. 

Середньомісячна заробітна плата становить  4579 грн., що на 1267 грн. більше 

проти минулого року. 

На виконання Указу Президента стосовно виплати орендної плати за 

використання земельних часток (паїв) та майнових паїв діють                                    

10605 договорів оренди використання земельних часток (паїв) на суму                                     

109247,7 тис. грн.  Розрахунки  проведено на суму  109247,7  тис. грн., що становить   

100 відсотків. 

У березні 2017 року було проведено  щорічний семінар-нараду на базі 

Ерастівської дослідної станції по питанню підготовки агроформувань району до 

проведення комплексу  весняно-польових  робіт  і  стану озимих культур та спільно 

наради з асоціацією фермерських господарств по фаховим  питанням. 

 

ТОРГІВЛЯ ТА ВИРОБНИЦТВО 

 

Важливе значення в розвитку економіки району займає малий та середній 

бізнес. 

За 2017 рік обсяги реалізованої промислової продукції за розрахунковими 

даними отримано у розмірі 72 195,0 тис. грн, що на 442,8% більше в порівнянні з 

запланованим показником на 2017 рік. 

Торгова мережа П’ятихатського району налічує на звітну дату 265 об’єктів 

торгівлі, що становить 101,9% до показника минулого року. 

Кількість діючих об'єктів ресторанного господарства станом на 01.01.2018 

складає 11 одиниць.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств П’ятихатського району за 

розрахунковими даними в 2017 році склав 398 200,0 тис. грн. В порівнянні з 

минулим роком відбулося збільшення на 17%. 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

 

До системи закладів охорони здоров’я П’ятихатського району віносяться КЗ 

«П’ятихатський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», КЗ 

«П’ятихатська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради та КЗ 

«П’ятихатська районна лікарня». 

До структурних підрозділів районного центру первинної медико-санітарної 

допомоги  входить 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 20 

фельдшерських пунктів. Центр з його філіями  обслуговує населення в кількості 

37000 чоловік.       

Видатки на утримання закладів медицини за 2017 рік склали  48 127,62 тис. 

грн, а саме: 

- по комунальному закладу «П′ятихатська районна лікарня» - 8 381,0 тис. грн 

(96% до плану),  в тому числі видатки на медикаменти – 1 499,0 тис. грн. (96% до 

плану); 



- по комунальному закладу «П′ятихатська центральна районна лікарня» -

23 816,220 тис. грн. (96,4% до плану), в тому числі видатки на медикаменти – 

709,476 тис. грн. (97,3% до плану); 

- по комунальному закладу «П′ятихатський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» - 15 930,4 тис. грн (98,1% до плану), в тому числі видатки на 

медикаменти – 785,8 тис. грн (98,1% до плану). 

На проведення ремонтних робіт, придбання матеріалів та обладнання в закладі 

«П′ятихатська районна лікарня» направлено 25,4 тис. грн; в закладі «П′ятихатська 

центральна районна лікарня» направлено 186,475 тис. грн; в закладі «П′ятихатський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  направлено 945,4 тис. грн. 

 

КУЛЬТУРА  

 

Мережу закладів культури  району збережено та залишено без змін У 

безпосередньому підпорядкуванні відділу культури, туризму, національностей та 

релігій райдержадміністрації 61 заклад, серед яких: 30 клубних закладів: 1 районний 

будинок культури, 2 селищних будинки культури та 27 сільських клубних закладів; 

29 бібліотек; районна дитяча школа мистецтв; районний народний історико-

краєзнавчий музей. 

В районі працюють 238 клубних формування, з них – 120 для дітей і підлітків. 

Учасники клубних формувань – 2497 осіб, з них дітей та підлітків – 1265 чол. 

Працюють два  творчих колективів зі  званням «народний». 

         За минулий рік в районі проведено 1925  культурно-освітніх та розважальних 

заходів, з них для дітей  - 480,  які відвідало 85712 осіб, з них дітей – 29046 чол. 

Організовано 470 вистав і концертів, з них для дітей – 173, які відвідало 55 282 осіб.  

П’ятихатська  районна централізована бібліотечна система об’єднує 29 

установ,  до її складу входять: центральна районна бібліотека, районна бібліотека 

для дітей, 2 селищних і 25 сільських бібліотек – філій.  

Бібліотеками району на протязі кількох років користуються близько  18 тисяч 

користувачів:  

Обсяг фонду публічних бібліотек району на 1 січня 2018 року складає                     

202989 примірників.  

Інтернет став невід’ємною складовою частиною інформаційних ресурсів 5  

бібліотек. Протягом року користувачі відвідали Інтернет-центри 11979 разів. 

Кількість предметів основного фонду П’ятихатського районного історико-

краєзнавчого музею  – 6 942, фонд поповнився за рік на 76 одиниць. 

За минулий рік проведено 550 екскурсій, відкрито виставок в музеї – 17, поза 

музеєм – 6, відвідувачів – 5000 осіб. 

В 2017 році за кошти виділенні міською радою виконано роботи з заміни 

електропроводки та освітлювальних приладів на суму 95 120,05 грн. 

Початковий  спеціалізований  мистецький  навчальний  заклад 

П’ятихатська  районна  дитяча  школа  мистецтв налічує 435 учнів. При   

РДШМ  існує 4 філії у сільській  місцевості  з  загальною  кількістю учнів – 61 

чоловік. 

Учні постійно беруть участь  у  міжнародних, Всеукраїнських,  обласних, 

(міських)  та  районних  конкурсах  та  фестивалях та неодноразовво займали 

призові місця. 



На утримання  закладів культури з районного бюджету  в 2017 році 

направлено  12,7 млн. грн, що на 4 млн грн.  більше відповідного періоду минулого 

року,  в т.ч.   проведення масових заходів 62,0 тис.грн. 

На  проведення ремонтних робіт в закладах  культури направлено – 748,5 

тис.грн. 

Крім того власні доходи  закладів культури  від надання платних послуг  в 

розмірі   396,3 тис. грн   направлено на потреби закладів культури. 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

 

У 2017 році проведено вибори голови та депутатів Саксаганської ОТГ. До 

складу складу об’єднаної громади увійшли  Саксаганська, Грушуватська та 

Саврівська сільські ради. 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За 2017 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел 

фінансування освоєно 88 861,3 тис. грн. 

Капітальні вкладення за рахунок бюджетів усіх рівнів за 2017 рік складають 

16 528,8 тис. грн, з яких: кошти державного бюджету – 246,8 тис. грн, обласного 

бюджету – 1 745,0 тис. грн, місцевого бюджету – 14 537,0 тис. грн.  

Видатки здійснювалися за такими напрямами: 

- капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства –1 465,8 

тис. грн.; 

-  водопостачання – 523,9 тис. грн; 

- реконструкція вуличної освітлювальної мережі міста – 979,0 тис. грн;  

-  капітальний ремонт доріг району на суму 3 155,0 тис. грн. 

-  освіта – 121139,0 тис.  грн.; 

-  охорона здоров’я – 45505,7  тис.грн. 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 171235,7 тис.грн . 

-  житлово-комунальне господарство – 7039,1 тис.грн. 

-  культура і мистецтво – 11829,8 тис.грн;  

-  фізична культура і спорт – 1256,3 тис.грн; 

-  транспорт, дорожнє господарство – 192,4 тис. грн та ін. 

 

Короткий аналіз об’єктів, на яких протягом минулого року були здійснені 

видатки: 

- придбано дитячі майданчики для дошкільних навчальних закладів  на 

суму 199,9 тис. грн.; 

- проведено капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 6  міста 

П’ятихатки на суму 659,5 тис. грн..; 

- придбано кардіограф для Саксаганської АЗПСМ на суму 23 тис. грн.; 

- зроблено капітальний ремонт глядацького залу районного Будинку 

культури (234,1 тис. грн..) та підлоги (майже 199 тис. грн..); 

- придбано теплогенератори для закладів культури на сумму 356,3 тис. 

грн.; 



- проведено капітальний ремонт даху та фасаду Пальмирівського 

сільського клубу на суму 1 147,0 тис. грн.. 

 

Я щиро вдячний  голові П’ятихатської районної ради Галаган Р.Г., народним 

депутатм України Березі Юрію Миколайовичу та Кришину Олегу Юрійовичу, 

міському голові Малооку Олегу Володимировичу, депутату обласної ради Ісаєву 

Геннадію Михайловичу, депутатам всіх рівнів, головам місцевих рад, керівникам 

підприємств всіх форм власності, керівникам установ та організацій району, нашій 

громаді, – усім тим, хто долучився до виконання програми економічного і 

соціального розвитку П’ятихатщини. 

    Сподіваюсь і надалі на співпрацю та взаєморозуміння, адже мета в нас 

одна – покращення добробуту жителів нашого району. 
 


