
ЗВІТ 

голови Широківської райдержадміністрації 

про діяльність Широківської райдержадміністрації за 2017 році 

 

 

Широківська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, 

в межах своїх повноважень, відповідно до Конституції, Закону України "Про 

місцеві державні адміністрації" забезпечує дотримання на території району 

конституційних норм і гарантій, здійснює контроль та координацію діяльності 

територіальних органів підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління райдержадміністрації, контролює виконання наданих 

місцевому самоврядуванню законом повноважень органів виконавчої влади. 

У межах затвердженої облдержадміністрацією граничної чисельності та 

виділених коштів з державного бюджету, головою райдержадміністрації 

формується структура райдержадміністрації. 

 

Структура та чисельність райдержадміністрації станом на 01.01.2018 року 

№ 

з/п 

Назва структурного 

підрозділу районної 

державної 

адміністрації 

Чисельність 

працівників, 

одиниць 

Код за  

ЄДРПОУ 

Місцерозташування  

1. Апарат та структурні 

підрозділи 

 

43 04052420 Дніпропетровська обл., 

Широківський р-н,  

смт Широке, 

 вул. Соборна, 107 

 Апарат райдержадміністрації 

 Керівництво 3   

 Керівник апарату 1   

 Відділ фінансово-

господарського 

забезпечення 

3   

 Сектор діловодства і 

контролю  

2   

 Відділ  ведення 

Державного реєстру 

виборців 

3   

 Сектор організаційної  

роботи 

2   

 Відділ управління  

персоналом 

3   

 Сектор інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

2   

 Головний спеціаліст 

доступу до публічної 

інформації  

1   

 Спеціаліст з питань 1   
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запобігання та 

виявлення корупції 

 Головний спеціаліст з 

питань правового 

забезпечення 

1   

 Головний спеціаліст 

по роботі зі 

зверненнями 

громадян 

1   

 Структурні підрозділи 

 Відділ економічного 

розвитку та 

споживчого ринку 

3   

 Архівний сектор 2   

 Служба у справах 

дітей 

6   

 Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, цивільного 

захисту, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

2   

 Відділ  

містобудування, 

архітектури,  

житлово-

комунального 

господарства та 

інфраструктури 

4   

 Відділ  з надання 

адміністративних 

послуг 

3   

2.  Управління 

агропромислового 

розвитку, 

землекористування та 

підприємництва 

7 00730477 Дніпропетровська обл., 

Широківський р-н,  

смт Широке, 

вул. Соборна, 115 

 Начальник 

управління 

1   

 Відділ розвитку 

сільського 

господарства та 

землекористування 

3   

 Відділ 

підприємництва та 

державної реєстрації 

3   

3. Управління 27 03192247 Дніпропетровська обл., 
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соціального захисту 

населення  

Широківський р-н,  

смт Широке, 

вул. Соборна, 99 

 Начальник 

управління 

1   

 Головний державний 

соціальний інспектор 

1   

 Прибиральник 

службових приміщень 

1   

 Фінансово-

господарський відділ 

4   

 Відділ 

персоніфікованого 

обліку 

4   

 Відділ прийому 

громадян 

5   

 Відділ опрацювання 

заяв та прийняття 

рішень 

6   

 Відділ у справах 

інвалідів,ветеранів та 

соціально-трудових 

відносин 

5   

4. Фінансове 

 управління  

10 02312590 Дніпропетровська обл., 

Широківський р-н,  

смт Широке, 

вул. Вишнева, 1а 

 Начальник відділу 1   

 Бюджетний відділ 3   

 Відділ аналізу і 

планування доходів 

бюджету та нових 

форм господарювання 

3   

 Відділ фінансово-

господарського 

забезпечення 

3   

5. Відділ освіти та 

гуманітарної політики 

5 02142589 Дніпропетровська обл., 

Широківський р-н,  

смт Широке, 

вул. Вишнева, 1а 

 Всього по районній 

державній 

адміністрації 

92   

 

1.Основні показники розвитку економіки Широківського району за 

2017 рік 
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Промисловість 

 

Обсяг очікуваної реалізованої промислової продукції по району за 2017 

рік становитиме 3,2 млн.грн. 

 
Зростання обсягів реалізованої промислової продукції відбулося лише по 

структурній одиниці “Широківський район електричних мереж ПАТ “ДТЕК 

Дніпрообленерго”. 

Доходи населення та рівень зайнятості 

Рівень заробітної плати одного штатного працівника 

Широківського району до обласного показника, грн 

 
 

У 2017 році очікується зростання середньомісячної заробітної плати до 

6800,00 грн., що на 48,3 % більше ніж за 2016 рік. 

У 2017 році за рахунок усіх джерел фінансування освоєно             

капітальних інвестицій в обсязі 220,0 млн.грн. Головним джерелом 

фінансування капітальних інвестицій  залишаються власні кошти  підприємств 

та організацій (майже 81,5 %), які спрямовуються  в матеріальні активи. 

Залучення коштів на реалізацію інвестиційних проектів дало 

можливість:  

введення в експлуатацію 3,997 км ліній зовнішнього освітлення  в  с. 

Розівка  Карпівської сільської ради, завершення роботи з реконструкції 

зовнішнього освітлення  вул. Слов’янська та початку роботи по вул. Спортивна, 

Пушкіна, Чкалова, Лугова Широківської селищної ради; 
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проведення капітальних ремонтів підвідних та розвідних водопровідних 

мереж в с. Гречані Поди  Гречаноподівської сільської ради, протяжністю 4,7 км  

та завершити реконструкцію 3,4 км водопровідної мережі в с.Вишневе 

Карпівської сільської ради; 

проведені роботи з капітального ремонту водопровідної мережі в с. 

Степове Гречаноподівської сільської ради; 

за рахунок коштів обласного бюджету проведені роботи з будівництва  

підвідного водогону до с. Зелена Балка Новолатівської сільської ради,  

розпочаті роботи з будівництва підвідного водогону до населених пунктів 

Карпівської сільської ради та реконструкції підвідного водопроводу до  

с. Новолатівка та с. Інгулець Новолатівської сільської ради; 

виготовлено проектно – кошторисну документацію: 

- на проведення капітальних ремонтів водопровідних мереж в 

с.Інгулець та с.Новолатівка, на будівництво розвідних водопровідних мереж в 

с.Зелена Балка  Новолатівської сільської ради; 

-  на проведення капітального ремонту підвідного водогону до 

с.Красний Під  Гречаноподівської сільської ради; 

- на будівництво вуличного освітлення в селах Благодатне, 

Запоріжжя, Надія, Дачне, Одрадне, Григорівка Широківської селищної ради; 

- на проведення робіт з реконструкції вуличних мереж освітлення в 

селах Явдотівка, Олександрія  та Новомалинівка Карпівської сільської ради та 

окремих вулиць в смт Широке, Широківської селищної ради; 

придбано та встановлено: 

- дитячі майданчики в с. Зелений Гай Карпівської сільської ради та 

с.Андріївка Андріївської сільської ради; 

- спортивне та дитяче обладнання в с.Зелена Балка, с.Нове, 

с.Стародобровільське Новолатівської сільської ради;  

придбати Широківською селищною радою обладнання для гімнастичного 

майданчику та вуличних тренажерів;  

за кошти державного бюджету розпочато роботи з реконструкції 

автодорожнього мосту на р. Бакаєць в смт Широке; 

виконано природоохоронні заходи на території Карпівської, 

Гречаноподівської та Новолатівської сільських рад; 

проведено роботи з благоустрою в населених пунктах територіальних 

громад району; 

проведено поточні та капітальні ремонти в закладах освіти, охорони 

здоров’я, культури, у тому числі з проведенням  енергозберігаючих заходів 

шляхом заміни віконних та дверних блоків на металопластикові, утеплення 

фасадів будівель;  

виконані роботи по капітальному та поточному ремонту вулиць і  доріг 

комунальної власності в населених пунктах Новолатівської, Гречаноподівської 

сільських радах та Широківської селищної ради на загальну суму 20161,4 

тис.грн., у тому числі за кошти:  

державного  бюджету на  3153,3 тис.грн.,  

обласного бюджету на  12734,7 тис.грн.;  

місцевих бюджетів на  4273,4 тис.грн. 
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Забезпечено підписання трьохсторонньої угоди про співпрацю із 

соціально-економічного розвитку району між Широківською 

райдержадміністрацією, Широківською районною радою та ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» з обсягом фінансування проектів соціально-

інвестиційного характеру 15 млн. грн. та угоди про співпрацю в рамках 

соціально-економічного розвитку району із ПрАТ «Інгулецький ГЗК» групи 

МЕТІНВЕСТ для фінансування проектів соціально-інвестиційного характеру на 

території Широківського району з обсягом фінансування 1,5 млн. грн. 

 Відповідно до підписаної 14 вересня 2017 року угоди про соціальне 

партнерство між райдержадміністрацією, районною радою та ПАТ 

"АрселорМіттал Кривий Ріг" сьогодні виконано ряд заходів з реалізації 

першого етапу даного проекту (вартістю біля 5 млн.грн.), які направлені на 

створення комфортних умов праці працівників бюджетних установ району та 

учнів Новокурської СЗШ. 

 Перші результати співпраці ми вже побачимо наприкінці березня 

поточного року, коли будуть завершені всі роботи з монтажу  та підключення 

сучасного комплексу з обігріву будівлі по вул. Вишнева,1, в якій розташовані 

підрозділи виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема відділи 

освіти райдержадміністрації та виконавчого комітету Широківської селищної 

ради, фінансового управління та архівного сектору райдержадміністрації, 

районні територіальні органи державних установ: центру зайнятості, 

казначейства, фіскальної служби. Роботи з монтажу та встановлення системи 

опалення проводить ТОВ «НОВА СТЕЙТ». Це дозволить заощадити значні 

бюджетні кошти на утримання зазначених установ. За підрахунками, нова 

система обігріву в 4-5 разів дешевша ніж централізоване опалення та в 1,5  рази 

- ніж пелетне твердопаливне опалення.  Коефіцієнт корисної дії  складає  99 %, 

що підтверджується експертним висновком Київського національного 

університету будівництва і архітектури.    

       Започаткована модернізація буде продовжена в Новокурській СЗШ, в якій 

до кінця березня  поточного року планується  технічне переоснащення системи 

газового опалення. Адже саме на оплату газового опалення цього навчального 

закладу спрямовувалась  значна кількість бюджетних коштів. 

       Як повідомлялося раніше на другому етапі небюджетні кошти (10 млн. 

грн.) будуть спрямовані на відновлення ділянки автошляху Т-04-178 (Миколаїв-

Кривий Ріг) від в’їзду в с. Шестірня через с. Ганівка до межі з Херсонською 

областю протяжністю 5 кілометрів. 

        Саме 2018 рік стане роком суттєвих зрушень в соціально-культурному 

розвитку району та його об’єднаних територіальних громад, які найбільше 

скористаються започаткованою ініціативою райдержадміністрації та районної 

ради.  

 Після завершення зазначеного проекту та завершення процесу 

децентралізації в районі, інвестиції в обсязі 15 млн. грн., в рамках угоди 

соціального партнерства, стануть економічним підґрунтям для розвитку 

Широківської об’єднаної територіальної громади. 

Забезпечено укладання 569 (п’ятсот шістдесят дев’ять) договорів оренди 

землі державної форми власності з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», що дасть можливість 
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додаткового надходження орендної плати за землю в місцеві бюджети в обсязі 

11,1 млн.грн.  У 2018 передбачено укладання 354 договорів оренди, що дасть 

можливість додаткового надходження орендної плати за землю в місцеві 

бюджети в орієнтовно 8,8 млн.грн. 

З метою покращення транспортного сполучення в межах району 

забезпечено здійснення заходів щодо проведення в 2018 році конкурсу з 

пасажирських перевезень, що не виходять за межі населених пунктів району.  

Забезпечено виконання Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» .У районі створено 4 об’єднані територіальні громади, 

в тому числі 29 жовтня 2017 року відбулися вибори голів та депутатів 

об’єднаних територіальних громад у дві територіальні громади. 

2. Фінанси 

 Виконання планових показників по власних доходах до бюджету району 

за 2017 рік забезпечено: до загального фонду - на 113,2 відсотка (при плані  

55611,0 тис.грн, фактичні надходження склали – 62972,8 тис.грн), до 

спеціального фонду - на 142,5 відсотків (при плані – 16157,9 тис.грн, фактичні 

надходження становлять – 23028,8 тис.грн). 

 Порівняно з минулим роком надходження податків, зборів та інших 

платежів до  загального фонду місцевих бюджетів району збільшилися на 

19468,7 тис.грн, або у 1,4 рази.  

 Доходна частина загального фонду зведеного бюджету району за  2017 

рік виконана на 102,1 відсотка (при планових показниках 241081,6 тис.грн, 

фактично виконано на 246222,3 тис.грн), в тому числі власні доходи  виконано 

на 113,2 відсотка (при плані 55611,0 тис.грн, фактично виконано – 62972,8 

тис.грн). 

 Надходження доходів до спеціального фонду за 2017 рік в цілому по 

району складають 23028,8 тис.грн, або на 141,2 відсотка до планових 

показників в сумі 16306,8 тис.грн. Власні доходи спеціального фонду виконано 

на 142,5 відсотків (при плані 16157,9 тис.грн, фактично надійшло – 23028,8 

тис.грн), в тому числі: 

 Власні надходження бюджетних установ становлять 7001,0 тис.грн, або в 

три рази більше від запланованих показників; 

 Доходи загального фонду районного бюджету за 2017 рік при планових 

показниках на звітний період у сумі  208814,0 тис.грн становлять 211526,5 

тис.грн, або 101,3 відсотка, у тому числі власні та закріплені доходи  при плані 

26566,2 тис.грн становлять 31499,9 тис.грн, або 118,6 відсотків, що на 6782,3 

тис.грн, або на 27,4 відсотка більше надходжень аналогічного періоду минулого 

року. 

 По всім джерелам надходжень до зведеного бюджету забезпечено 

виконання планових показників, передбачених на 2017 рік та збільшення 

надходжень проти отриманих за відповідний період минулого року крім  

адміністративних штрафів та інших санкцій. 

 Видаткова частина зведеного бюджету району за 2017 рік склала 

262994,2 тис.грн, у тому числі видатки районного бюджету склали 205358,9 

тис.грн, видатки сільських та селищних рад 57635,3 тис.грн. 



 8 

 Найбільша питома вага у здійсненні видатків належить  утриманню 68 

бюджетних установ району, на що використано бюджетних коштів  в сумі   

112488,3 тис.грн, або 84,2% всього обсягу видатків (без урахування трансфертів 

та субвенцій з державного бюджету соціального характеру), з них в розрізі 

напрямів використано: на оплату праці – 77,9%, оплату енергоносіїв – 9,5%, 

придбання предметів та оплату послуг – 7,8%; придбання медикаментів та 

продуктів харчування – 2,2%; на придбання основних засобів та проведення 

капітального ремонту бюджетних закладів – 2,6%.   

 Видатки загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік 

виконано.  

 Видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери склали: 

Освіта – 50027,3 тис.грн; 

Охорона здоров'я – 32969,6 тис.грн; 

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 106113,5 тис.грн; 

Культуру i мистецтво – 8326,9 тис.грн; 

Засоби масової інформації – 200,0 тис.грн; 

Фізичну культуру i спорт – 1010,3 тис.грн. 

 На заробітну плату працівникам бюджетної сфери району у 2017 році 

направлено 87576,8 тис.грн, що на 24,8 відсотки більше ніж за 2016 рік. 

Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, відповідно до термінів, передбачених колективними угодами, а також 

відпускних і допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам. Відсутня 

заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ 

району.  

 Видатки за спожиті енергоносії бюджетними установами склали 10732,9 

тис.грн. 

 Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування склали 

1522,0 тис.грн та 971,1тис.грн відповідно. 

 Дохідна частина районного бюджету на 2017 рік затверджена в сумі 

23235,0тис.грн, що на 116,1%, або 3217,3тис.грн більше надходжень 2016 року.  

Протягом 2017 року досягнуто позитивних результатів за рахунок 

перевиконання дохідної частини. Виконання районного бюджету становить в 

сумі 31499,9тис.грн, або 118,6відсотків. У порівняні з 2016 роком збільшення 

становить 6782,3тис.грн, або 27,4 відсотка. 

24717,6
31499,9

2016 РІК 2017 РІК

Обсяг фактичних надходжень  до

районного бюджету, тис.грн. 

 
 По основних джерелах наповнення бюджету за звітний період у 

порівнянні з відповідним періодом 2016 року досягнуто значні темпи приросту, 

зокрема по податку та збору на доходи фізичних осіб – на 6799,7тис.грн, або на 

27,6 відсотка. 
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 На початок 2017року по районному бюджету рахувалась незабезпеченість 

фінансовими ресурсами на фінансування соціально-захищених видатків в 

загальній сумі 12674,6тис.грн, в тому числі на оплату праці працівників 

бюджетних установ – 9983,0тис.грн, оплату за енергоносії – 2691,6тис.грн. На 

протязі звітного року збільшено видаткову частину районного бюджету за 

рахунок:  

 1) додатково отримано медичну субвенцію в сумі 2371,5тис.грн, яка 

направлена закладам охорони здоров’я району насамперед на забезпечення в 

оплаті праці працівників; 

 2) отримано дотації з обласного бюджету – 1847,0тис.грн, які направлено  

на зменшення незабезпеченості в оплаті праці працівників – 1493,2тис.грн та на 

оплату енергоносіїв - 353,8тис.грн бюджетних установ районного бюджету;  

 3)отримано субвенцій від сільських рад району на оплату праці з 

нарахуванням працівників бюджетних установ - 1567,4тис.грн; на оплату за 

енергоносії -46,4тис.грн;  

 4) отримано спонсорську допомогу від КП «Широківське» на оплату 

праці з нарахуванням працівників бюджетних установ – 500,0тис.грн; на оплату 

за енергоносії – 800,3тис.грн;  

 5) розподілено вільні залишки коштів загального фонду районного 

бюджету, які склались на початок звітного року, в сумі 3736,2тис.грн, в тому 

числі на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетних установ – 

1997,0тис.грн; на оплату енергоносіїв – 1108,9тис.грн; 

 6) збільшено показники дохідної частини бюджету за рахунок 

перевиконання у сумі 3331,2тис.грн, в тому числі на оплату праці з 

нарахуванням працівників бюджетних установ – 2053,9тис.грн; на оплату 

енергоносіїв – 382,2тис.грн. 

 В результаті проведеної на протязі звітного року вищевказаної роботи, 

питання із незабезпеченістю було вирішено і на кінець року кредиторська 

заборгованість відсутня. 

 У районному бюджеті передбачені видатки на фінансування програм 

місцевого значення у галузях охорони здоров’я, культури, соціального захисту 

населення, та інших сфер. За 2017 рік на виконання 15 програм місцевого 

значення профінансовано 2109,2 тис.грн. За рахунок цих коштів відбувались 

культурні районні заходи, закуплялись медикаменти, соціальна підтримка 

учасників антитерористичної операції, соціального захисту населення, 

проводились ремонти закладів освіти та охорони здоров’я, забезпечувалась 

діяльність трудового архіву, друк районної газети, фінансова підтримка 
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громадської організації ветеранів, створення матеріального резерву для 

запобігання надзвичайних ситуацій тощо.  

 Субвенції з державного бюджету соціального характеру, які надійшли у 

звітному році в сумі 102864,5 тис.грн, використано за цільовим призначенням 

на надання пільг, житлових субсидій, допомогу сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям,на виплату державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. 

 

3. Соціальний захист населення 

 

Біля 3000 сімей району, віднесених до категорії малозабезпечених, сімей  

з дітьми, сімей, які виховують дітей-інвалідів, інвалідів, отримують соціальну 

допомогу з Державного бюджету України:  

- допомогу по вагітності та пологам нараховано 140 жінкам на суму 274,0 

тис. грн.; 

- допомогу при народженні дитини отримували 1015 сімей на суму 

15592,5 тис.грн.;  

- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 54 

сім’ї на суму 20,6 тис. грн.;  

- допомогу на дітей одинокій матері 315 осіб на суму 5551,1 тис. грн.; 

- допомогу на дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням 51 сім’я 

на суму 2213,3 тис. грн.; 

- тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

6 сімей на суму 41,8 тис. грн.;  

- державну соціальну допомогу 188 малозабезпечених сімей на суму 

6204,8 тис. грн.; 

- державну соціальну допомогу дітям інвалідам та інвалідам з дитинства 

289 осіб на суму 5752,2 тис. грн.  

Станом на 01.01.2018 року Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення  

прийомним батькам отримали 10 прийомних сімей та 1 дитячий будинок 

сімейного типу на суму 1492,2 тис. грн.  

Допомогу непрацюючим працездатним особам, які доглядають за 

інвалідом 1 групи або престарілим, який досяг 80-річного віку нараховано 34 

особам. 76 громадянам нарахована допомога як особам, які не мають права на 

пенсію та інвалідам.  

Станом на 01.01.2018  на обліку в управлінні перебуває 76 внутрішньо 

переміщених осіб (44 сім’ї), щомісячну адресну  допомогу на проживання 

отримують 12 сімей . 

Здійснено виплату щомісячної адресної допомоги особам, які переміщені 

з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО на суму 273,2 

тис.грн. 

За 2017 рік звернулось за призначенням субсидії 1989 домоволодінь. 

Станом на 01.01.2018 р. субсидію на житлово-комунальні послуги та тверде 

паливо отримало 5680 сімей на суму 59795,3 тис. грн., (в 2016 році субсидією 

користувалося 4462 домогосподарства). 
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Прийнято та профінансовано 1742 заяви на відшкодування 

невикористаних сум субсидій (монетизація) загальна сума 1114,7 тис.грн. 

За звітний період нараховані пільги пільговій категорії громадян на 

загальну суму 4351,0 тис. грн., профінансовано 4944,2 тис. грн. ( з урахуванням 

заборгованості минулих років). 

 Нараховані компенсації громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської ЧАЕС 366,5 тис. грн., профінансовано 374,3 тис. грн. 

Управлінням соціального захисту населення напередодні 72 – річниці 

Перемоги забезпечено отримання грошової допомоги у 2017 році 186 

ветеранами війни на суму 157,1 тис. грн.  

За 2017 рік управлінням забезпечено 26 осіб з інвалідністю 31 технічним 

засобом реабілітації, видано 46 направлень на протезний завод з метою 

забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами за 

індивідуальним замовленням.  

За звітний період за рахунок державного бюджету: 

- виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку 4 

особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 1,8 тис. гри. та 1 особі з 

інвалідністю загального захворювання в сумі 0,2 тис.грн.; 

- оздоровлено в санаторіях 3осіб з інвалідністю загального захворювання, 

1 учасника бойових дій на території інших держав та 1 учасника війни; 

- оздоровлено 2 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

- 21 громадянину з числа осіб з інвалідністю та малозабезпечених 

пенсіонерів виплачено одноразову матеріальну допомогу на суму 13,6 тис. грн. 

В рамках реалізації «Програми забезпечення соціального захисту 

населення у Широківському районі на 2015-2019 роки» за звітний період: 

- за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та 

об’єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради у 2017 році Зубрієм Д.О. надано допомогу 67 громадянам на 

суму 251,55 тис.грн., Шепіловим М.В. 39 громадянам на суму 139,0 тис.грн. 

- 36 фізичним особам за надання соціальних послуг виплачено 

компенсацій на суму 63,5 тис.грн. 

- 2 громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах  за 

рахунок коштів районного бюджету (згідно районної програми забезпечення 

соціального захисту  населення у Широківському районі на 2015-2019 рр.)  та 

бюджету Миколаївської селищної ради виплачено одноразову матеріальну 

допомогу в сумі 16,0 тис.грн. 

Одноразову фінансову допомогу отримали 20 учасників бойових дій в 

зоні проведення АТО на загальну суму 31,0 тис. грн.  

За 2017 рік 6 осіб – учасників бойових дій в зоні АТО за рахунок коштів 

державного бюджету отримали безкоштовне санаторно-курортне лікування по 

необхідному профілю захворювання у оздоровчих закладах України. 

Безкоштовну психологічну реабілітацію пройшов 1 учасник бойових дій.  

Влітку 2017 року оздоровлено 16 дітей батьки, яких визнані учасниками 

бойових дій (учасники АТО). 

За рахунок коштів обласного бюджету оздоровлено 41 дитину пільгової 

категорії.  

За рахунок бюджетних коштів   оздоровлено 16 дітей. 
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4. Містобудування, архітектура  

 

На підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної 

сфери до осінньо-зимового періоду 2017/2018 роки використано 3067,9 тис. грн., 

в тому числі на  реконструкцію та ремонти водопровідно-каналізаційних мереж 

– 2538,3 тис. грн., на теплопостачання – 492,6 тис. грн.,  житлового фонду - 37,0 

тис. грн. 

Виконано робіт із благоустрою територій району на суму 99,9 тис.грн. 

     За рахунок  коштів місцевого бюджету по дорогам комунальної власності 

Широківського району виконані ремонтні роботи на суму – 449,9 тис.грн., за 

рахунок коштів обласного бюджету на суму – 12734,7 тис.грн. 

          На протязі 2017 року суб’єктами господарювання було використано кошти  

в сумі 5419,4 тис.грн. на виконання енергозберігаючих заходів району.   

          

В 2017 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів  

виконувались  роботи  по  об’єктам містобудування району, робіт виконано на 

загальну суму 39922,4 тис.грн. 

За рахунок коштів інших джерел фінансування  були виконанні роботи по 

об’єктам району на загальну суму 2983,7 тис.грн., а саме: 

- облаштування поля для міні – футболу в Широківській СЗШ №2  

- реконструкція спортивного залу Широківської СЗШ №1  

- капітальний ремонт системи опалення з переведення джерела 

теплопостачання на альтернативні види палива корпусів №2 і №3 КЗ 

«Зеленобалківський НВК»  

- улаштування автономного опалення в будівлі Інгулецького сільського 

будинку культури з енергозберігаючими заходами в с. Інгулець. 

          В звітному періоді сільськими, селищними радами за рахунок коштів від 

сплати екологічного податку було проведено робіт по відповідним заходам на 

загальну суму  19660,2 тис. грн. 

       В 2017 році розроблено 5 і затверджено 2 детальні плани частини 

території району та генеральний план смт Широке. 

Орендна плата за оренду 8187 земельних ділянок (паїв) по району станом 

на 01.01.2018 склала 44863,8 тис.грн, що становить 100% виконання.  

  

 5.Агропромисловий розвиток 

 

 Сільське господарство є пріоритетною галуззю виробництва району.  

Основу агропромислового сектору району становлять 190 

сільськогосподарських підприємств з різними формами власності, з яких 148 

селянських фермерських господарств. 

 Загальна площа сільськогосподарських угідь в районі становить 96481,2 

га, в тому числі: 94092,4 га орної землі, 1686,8 га пасовищ, 702,0 га 

багаторічних насаджень. 

 Виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категорій 

господарств району за 2017 рік  в порівнянні з відповідним періодом минулого 

року зменшилось на 5,0 %, або на 20078,0 тис.грн., що відбулося за рахунок 
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зменшення обсягів виробництва продукції рослинництва на 5,4 % та 

виробництва продукції тваринництва на 0,7 %. 

 У цілому намолочено 94282 тонн зернових та зернобобових культур, що 

на 3,0% менше ніж минулорічний показник. Середня урожайність зернових 

культур зменшилась на 1,7% і склала 27,5 ц/ га.  

 У тому числі, сільськогосподарськими підприємствами зібрано 65036 

тонн зернових та зернобобових, що на 4,3% менше 2016 року, соняшнику – 

47710 тонни (менше на 20,3 %), урожайність відповідно склала 27,5 ц/га, 16,7 

ц/га.  

 Аграріями району посіяно озимих зернових культур під урожай 2018 року 

на площі 27210 га , що на 27,0% більше, ніж у минулому році, з них: 

    озимої пшениці - 13677  га (на 30,6% більше); 

    озимого ячменю - 7824 га (на 18,3% більше); 

    озимого ріпаку - 5650 га (на 30,0 % більше). 

 У сільськогосподарських підприємствах  району зменшилось поголів’я  

свиней на 104 гол, але збільшилось поголів'я птиці на 562 гол..  

 За 2017 рік обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських 

підприємствах району зменшився порівняно з аналогічним показником 2016 

року на 24,9 тонн або на 42,4% та становив 33,8 тонн. Виробництво молока 

збільшилось на 10,3%, яєць на 76,7%. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

10 лютого 2017 року № Р-61/0/3-17 «Про затвердження Порядку надання                      

і використання субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів                        

на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,       

та членам сімей загиблих учасників бойових дій» здійснені заходи освоєння  

субвенції   обласного бюджету   до місцевих бюджетів на розроблення  проектів 

землеустрою для учасників антитерористичної операції та членам їх сімей   в 

обсязі  1 000,00 грн. За 2017 рік розроблено 78 проектів землеустрою для 

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у антитерористичній 

операції . 

  

 6. Відділ освіти та гуманітарної політики  

 

 За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету  на фінансування   

галузі “Освіта” відповідно кошторису видатків у 2017 році  були передбачені 

кошти  в сумі 54,3 млн. грн., використано на суму 49,6 млн. грн., що становить 

91,5%. 

 В 2017 році були проведені роботи  за рахунок субвенції з обласного 

бюджету для виконання наказів виборців: 

- поточний ремонт частини фасаду  опорного комунального закладу 

Карпівської СЗШ на суму 50,0 тис.грн; 

 -  здійснено поточний ремонт вуличного туалету в опорному комунальному 

закладі Карпівської СЗШ на суму 85,0 тис. грн; 

 - придбано учнівських столів в  опорний комунальний заклад Карпівська СЗШ 

на суму – 125,2 тис.грн., та Широківську СЗШ № 2 на суму 23,9 тис.грн.; 
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- придбано комп’ютерну техніку в опорний комунальний заклад Карпівська 

СЗШ на суму – 78,9 тис.грн.; 

- виготовлення проектно – кошторисної документації з капітального ремонту по 

заміні віконних блоків фасаду школи «Тихоставської філії опорного 

комунального закладу Карпівська СЗШ» Широківської районної ради на суму 

30,0 тис.грн.; 

- придбано та встановлено металопластикові вікна в Широківську СЗШ № 2 на 

суму  16,9 тис. грн.   та Широківську СЗШ № 1 на суму 68,0 тис.грн.  

Благодатнівська СЗШ  на суму 12,9 тис. грн,  Запорізька СЗШ на суму 4,1 

тис.грн ; 

-  придбано та встановлено дверні блоки сталеві для зовнішнього туалету 

опорного комунального закладу Карпівська СЗШ; 

- придбано товари для шкільних їдалень Широківської СЗШ №2  та 

Благодатнівської СЗШ  на суму 58,1 тис. грн. 

 Протягом 2017 року на утримання закладів освіти району сільськими, 

селищними радами району були виділені кошти в сумі 2,6 млн.грн.,  

використано 1,8 млн.грн. (71,5%), а також субвенція з обласного бюджету 

бюджетам міст, районів на виконання доручень виборців депутатами обласної 

ради в сумі 189,6 тис.грн.,  освоєно – 189,6 тис.грн. 

 У 2017 році для підвозу 510 дітей до шкіл району було  виділено 637,2 

тис.грн. 

 З   місцевого  бюджету на організацію  безкоштовного  харчування  для 

63 дітей пільгових категорій   виділено – 80,1 тис.грн.; на харчування учнів, 

батьки яких задіяні в зоні АТО  – 21,4 тис. грн. 

 На забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, шкільною та спортивною формою виділено з місцевого бюджету 

44,7 тис.грн. 

  Протягом 2017 року в установах культури району проведено капітальні та 

поточні ремонти на суму 187401,85грн. 

 Капітальний ремонт проходить в Новокурському сільському клубі, 

заплановано 69150 грн. витрачено 63853 грн. 

  У сфері охорони історико-культурної спадщини в районі проведено 

ремонтні роботи на загальну суму 19,7 тис грн.: 

- місцевий бюджет 11,5 тис грн. 

- спонсорські кошти 8,2 тис грн. 

 

7.  Звернення громадян  

 

За  2017 рік  до райдержадміністрації надійшло 192 звернення від 528 

громадян. У зверненнях заявниками було порушено 206  питань. 

За 2017 рік до райдержадміністрації надійшло та зареєстровано:  

- від «Урядового контактного центру» 276 звернень громадян; 

- від багатоканальної телефонної лінії «Гаряча лінія голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації» -177 звернень  

- на «Гарячу лінію райдержадміністрації» звернулось 10 мешканців 

району. 
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8. Ведення  Державного реєстру виборців   
 

 У 2017 році були проведені  вибори: 

   - 29 січня 2017  проміжні вибори депутата Новомалинівської сільської ради (9 

округ); 

   - 12 лютого 2017  повторні вибори депутата Новолатівської сільської ради (6 

та 7 округи); 

   - 26 березня 2017  перші вибори старости сіл Зелена Балка, Курганка, 

Макарівка, Нове, Червоний Ранок, Шведове Новолатівської сільської ради; 

   - 29 жовтня 2017  перші вибори Широківського селищного та  Карпівського 

голови, перші вибори депутатів Широківської селищної та Карпівської сільської 

ради; 

   - 19 листопада 2017  повторне голосування з перших виборів депутата 

Широківської селищної ради (7 округ). 

 


