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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 
виконавчу владу на території району та  реалізує повноваження, делеговані їй 
районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм 
соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення, охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та інших. 

У звітному періоді діяльність районної державної адміністрації була 
спрямована на забезпечення збалансованого економічного і соціального 
розвитку території району, ефективне використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів.  

Завдяки спільним зусиллям структурних підрозділів 
райдержадміністрації, територіальних громад, виконавчої влади, 
громадськості вдалося виконати заходи з формування та наповнення 
бюджету району, впровадження енергозберігаючих технологій в закладах 
охорони здоров’я, освіти, культури, вирішення ключових соціальних 
проблем територіальних громад. 

 
В звітному році Верхньодніпровський район зробив важливий крок 

впровадження реформи децентралізації. 29 жовтня 2017 року було проведено 
перші вибори Верхньодніпровської міської ради Верхньодніпровського 
району Дніпропетровської області, до якої увійшла колишня 
Першотравенська сільська рада. Це стала перша об’єднана територіальна 
громада в нашому районі. 

Саме завдяки передаванню повноважень і фінансів на місця громада 
отримала можливість самостійно ухвалювати рішення і відповідати за їх 
реалізацію. 

 
Організаційно-кадрові питання 

Районна державна адміністрація в межах своїх повноважень і 

повноважень, делегованих районною радою забезпечувала у звітному періоді 

виконання положень Конституції України, законів України, указів і 

розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації, рішень обласної ради, власних розпорядчих документів. 

Відповідно до планів роботи райдержадміністрації у 2017 році 

відбулося 12 засідань колегії  райдержадміністрації за участю керівників 

відділів та управлінь райдержадміністрації, районних служб, організацій, 

сільських, селищних голів, на яких розглянуто 34 питань, з них 8 – в порядку 

контролю. За підсумками розгляду прийнято до виконання 26 розпоряджень 

голови райдержадміністрації. 
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Протягом 2017 року в райдержадміністрації опрацьовано – 9475 

документів,  з них: вхідна кореспонденція – 5411 документів, вихідна – 4064. 

Забезпечено опрацювання  2482 – контрольних директивних документів, в 

тому числі власних рішень – 65. Майже 45 %  із зареєстрованих  контрольних 

документів – термінові.  

Прийнято – 839 власних розпорядчих документів, з них: розпоряджень 

голови райдержадміністрації – 803, доручень голови райдержадміністрації – 

36, взято на контроль – 65. 

У порядку контролю на засіданнях колегії райдержадміністрації 

щопівроку розглядається питання виконавської дисципліни структурних 

підрозділів райдержадміністрації. 

 

Відповідно до структури Верхньодніпровської райдержадміністрації 

загальна чисельність працівників становить 113 чоловік, із них державних 

службовців – 104. Протягом 2017 року структура райдержадміністрації не 

змінилася. 

В 2017 році проводились конкурси на зайняття вакантних посад 

державних службовців у райдержадміністрації. Всі конкурси пройшли 

відповідно до вимог діючого чинного законодавства. За 2017 рік призначено 

9 осіб, з них за категорією   Б - 3 особи, за категорією В – 6 осіб.  

Згідно Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці 

райдержадміністрації до 01 квітня 2017 року подали електронні декларації 

шляхом розміщення їх в єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування на офіційному сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

Одним із  напрямків роботи райдержадміністрації є виконання вимог 

Закону України «Про звернення громадян».  

Реалізуючи вимоги вищезазначеного законодавчого акту, систематично 

здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в  основі якої 

лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими 

звертаються громадяни до  органів  державної  влади.  

За  2017  рік  до райдержадміністрації  від  жителів району надійшло  

915 звернень, в тому числі від громадян, які побували на особистому прийомі 

у голови райдержадміністрації – 556, кількість порушених питань у 

зверненнях, що надійшли поштою – 359.   

Найчастіше  громадяни  на особистому  прийомі звертаються з питань 

соціального захисту (535 звернень), що становить 96,22% всіх звернень, на 

другому місці  – питання роботи комунальних підприємств (12 звернень або 

2,15 %.).  

У 2017 році зросла кількість позитивно вирішених питань на особистих 

прийомах громадян. Це є результатом об’єктивної, налагодженої роботи та 

персональної відповідальності виконавців. 

Діє  «Урядова гаряча лінія» та  запроваджена обласна  «Гаряча  лінія 

голови облдержадміністрації».   За 2017 рік через урядову телефонну 
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«гарячу лінію» надійшло 566 звернень від мешканців району, в яких було 

порушено 566 питань. Найбільше громадян району хвилювали питання 

соціального захисту  – 67 звернень (11,96%) та  комунального господарства – 

308 звернень (55%). На «Гарячу лінію голови облдержадміністрації»  за 2017  

рік  до райдержадміністрації надійшло 362 звернень, в яких порушено 362 

питань, із них вирішено позитивно – 189 звернення, надано роз‘яснення на   

173 звернень.  Всі звернення вчасно розглянуті та надано відповіді 

заявникам у визначений законодавством термін. 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації,  в районі 

запроваджена робота «Гарячої лінії голови райдержадміністрації». 

Зателефонувавши на цей номер,  можна звернутися із усіма питаннями, які 

турбують мешканців району. Дні та години особистих прийомів громадян 

головою райдержадміністрації та  його заступниками оприлюднені на 

інформаційному стенді в приміщенні райдержадміністрації, на веб-сторінці  

райдержадміністрації та друкуються в районній газеті «Придніпровський 

край». Посадовими особами  райдержадміністрації, згідно затверджених 

графіків, щомісяця проводяться  особисті та виїзні прийоми громадян. 
 

Податково-бюджетна діяльність 
 

Не зважаючи на складну ситуацію в економіці, обумовлену зовнішніми 

і внутрішніми чинниками, впровадження у 2017 році Верхньодніпровським 

відділенням Дніпродзержинської ОДПІ нової податкової стратегії дозволило 

не лише виконати доведені планові показники по надходженню податків і 

зборів до бюджетів усіх рівнів, а й перевиконати їх та додатково залучити до 

бюджету району значні кошти.  

За січень-грудень 2017 року до зведеного бюджету району надійшло 

податків та зборів у сумі 389,3 млн.грн., що більше від отриманих доходів у 

2016 році на 78,5 млн.грн.,  та становить 125,3%. 

 До державного бюджету мобілізовано податків, зборів  (обов'язкових  

платежів) в обсязі 194,0 млн.грн. У порівнянні із надходженнями 

попереднього року спостерігається ріст сплати податків на 33,2 млн.грн., або 

на 26,3%.  

До місцевих бюджетів району мобілізовано податків та платежів, що 

контролюються ОДПІ в обсязі  195,4  млн.грн., що становить 129,3% до 

надходжень відповідного періоду минулого року, або додатково зібрано           

44,3 млн.грн.  

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень до місцевого бюджету 

району складають – податок  з доходів фізичних осіб та рентна плата за 

надра, які відповідно становлять 60,5% та 14,4% загальної суми фактичних 

надходжень. 

З метою виконання планових показників по податку з доходів фізичних 

осіб, працівниками інспекції проводилась індивідуальна роз’яснювальна 

робота з керівниками підприємств району щодо недопущення порушень 

законодавства про оплату праці, виплати заробітної плати менше 
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законодавчо встановленого рівня. Здійснювалась контрольно-перевірочна 

робота з питань повноти та своєчасної сплати податку з доходів фізичних 

осіб, погашення податкового боргу та погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати. 

 

В результаті проведеної роботи та у зв’язку із підвищенням 3 01 січня 

2017 року мінімальної заробітної плати до 3200,0 грн., фактичні  

надходження по податку з доходів фізичних осіб за 2017 рік склали               

118,2 млн.грн., тобто додатково до бюджету району надійшло 37,4 млн.грн,. 

або більше на 49,3% ніж у 2016 році.  

Надходження земельного податку склали 21,1 млн.грн. Порівнюючи 

надходження 2017 року з відповідним періодом минулого року, в цілому, 

спостерігається збільшення сплати даного показника на 2,7 млн.грн. або на 

14,7%.  

Дерегуляція й розвиток підприємництва 

За оперативними даними станом на 01 січня 2018 року кількість діючих 

суб’єктів господарювання становила  203 одиниці, що на 1 одиницю менше, 

ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості суб’єктів 

господарювання до кола малих підприємств належали 188 одиниць,  середніх 

– 15 одиниць.  Також здійснювали діяльність 1 тис. 255 фізичних осіб-

підприємців.  У звітному періоді було зареєстровано 138 нових фізичних 

осіб-підприємців, припинили діяльність – 391. У зв’язку з чим їх кількість з 

початку року зменшилась на 253 одиниці. 

Кількість фермерських господарств становить 31 одиницю, в їх 

користуванні знаходиться 10 тис. 944 гектарів сільськогосподарських угідь, 

що становить 16,5% від усієї ріллі району.  

З початку року із суб’єктами малого та середнього підприємництва 

укладено 79 угод оренди вільних приміщень комунальної власності 

загальною площею 5 тис. 675 кв.м. 
Малий та середній бізнес є однією зі сфер забезпечення зайнятості 

населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих місць. На 
малих та середніх підприємствах району працює 4 тис. 12  осіб, з них на 
малих підприємствах – 1тис. 163 осіб, на середніх – 2 тис. 849 осіб. 

  За сприянням районного центру зайнятості безробітним надавалась 

фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю. 

Протягом 2017 року одноразову допомогу по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності отримали 4 особи на загальну суму 67,0 тис.грн. 

Крім того, здійснювалась професійна підготовка безробітних за професіями, 

спрямованими на подальшу самозайнятість, а саме:  кухар, перукар, 

продавець.  Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької 

діяльності жінок, молоді та осіб з функціональними обмеженнями. 

 

Протягом звітного періоду продовжувалась робота щодо 

удосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг. З 
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липня цього року запроваджено розширений перелік адміністративних 

послуг, що включає 116 видів послуг проти 40 видів у минулому році. У 

роботі центру приймають участь 8 суб’єктів надання адміністративних 

послуг. Дуже актуальними для громадян стали он-лайн послуги, що 

замовляються з офісу або з дому через мережу Інтернет, а саме:   

державна реєстрація фізичних осіб-підприємців  та юридичних осіб;  

 державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною 

особою - підприємцем за її рішенням; 

 видача витягу з технічної  документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки; 

 надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

 Результати таких послуг можна отримати як в паперовому вигляді, так і 

в електронному в любому центрі надання адміністративних послуг України 

протягом однієї доби.   

 За січень – грудень поточного року  центром надання адміністративних 

послуг надано 5109 адміністративних послуг,  що на 518 послуг або 11,3% 

більше ніж у 2016 році, у тому числі відділом Головного управлінням 

Держгеокадастру у Верхньодніпровському районі  – 3902 послуги; 

Верхньодніпровським районним відділом Головного управління  Державної 

міграційної служби України у Дніпропетровській області – 1047, головним 

архітектором району – 32; відділом з питань державної реєстрації  

райдержадміністрації – 75 та дозвільними органами району – 53 послуги.  

 

 

У сфері роздрібної торгівлі подолано негативну тенденцію щодо 

зниження обсягу товарообороту, яка спостерігалася у 

2013 – 2014 роках та до серпня 2016 року. У поточному році, починаючи з 

березня, спостерігається стійка тенденція зростання товарообороту.  

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним 

видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,  у січні – грудні 2017 

року за оперативними даними склав 238 млн. 800 тис.грн., що у порівняних 

цінах  на 25,7%  більше, ніж у 2016 році. За цим показником наш район 

посідає третє місце серед районів області після Дніпровського та 

Петриківського районів. 

Частка продовольчої групи товарів становила 51,2%, непродовольчої – 

48,8%. 

Роздрібний товарооборот торгової мережі у розрахунку на  одну особу 

населення збільшився на 8,0% і дорівнював 4514 грн. 

Станом на 1 жовтня  поточного року торговельна мережа району 

налічувала 343 магазинів і павільйонів, з яких 194 об’єктів з продажу 
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продовольчих товарів, 149 – непродовольчих; 64 підприємств ресторанного 

господарства, із низ загальнодоступних (кафе, бари) – 40; 9 автозаправних 

станцій; аптек і аптечних пунктів – 21 одиниця та понад 60 малих 

архітектурних форм. 
Ціни на споживчому ринку району як і по області з початку року 

зросли на 12,8% (по Україні – на 13,7%).  За січень – грудень поточного року 
ціни на продукти харчування та безалкогольні напої збільшилися на 17,7%. 
Найсуттєвіше подорожчали м'ясо та м’ясопродукти на 31,1%, овочі – 24,7%, 
масло – 22,4%, молоко – 22,3%, яйця – 20,2%, алкогольні напої та тютюнові 
вироби – 20,5%.  У той же час подешевшав цукор на 8,1%. Ціни на послуги 
ресторанів та готелів зросли на 15%. 

Основні причини зростання роздрібних цін на продовольчі товари – це 
підвищення оптово-відпускних цін вітчизняними товаровиробниками та 
імпортерами, обумовлене, насамперед, зростанням вартості сировини, 
електроенергії, водопостачання та інших комунальних послуг, 
нестабільністю гривні, а також подорожчання паливно-мастильних 
матеріалів. 

 

Протягом січня – грудня 2017 року за попередніми даними 

підприємствами району реалізовано послуг на суму 226 млн. грн., що у 

порівняних цінах на 51,2% більше рівня відповідного періоду минулого року.  

Із загального обсягу реалізованих послуг 7,1%  або 16 млн. грн. склали 

послуги, оплачені населенням – це на 14,3% більше показників аналогічного 

періоду 2016 року.  

У структурі наданих послуг переважали послуги складського 

господарства, транспорту,  лікарняних закладів та поштового зв’язку. 

 

 

Інвестиційна діяльність 
 

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку району в 

2017 році за оперативними даними  введено в експлуатацію 669 м2 загальної 

площі житла, за рахунок коштів індивідуальних забудовників.   

У 2017 році  в м. Верхньодніпровську планувалося завершити 

реалізацію інвестиційного проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури УФСІ V», метою якого є відновлення житлової будівлі для 

внутрішньо переміщених осіб. В звітному році  завершені роботи з 

реконструкції будівлі                                      КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 

5 І-ІІІ ст.» в м. Верхньодніпровськ   із заміною конструкцій даху, вікон і 

дверей.  Проведена  реконструкція нежитлового приміщення під будинок 

соціального житла в м. Верхньодніпровськ на                           16 квартир, 

після проведення оздоблювальних робіт  та робіт з благоустрою прилеглої 

території в червні 2018 року об’єкт планується ввести в експлуатацію.  

 За 12-ть місяців  2017  року  районом залучені кошти з обласного 

бюджету розвитку на проведення робіт  по об’єктах соціальної сфери в сумі                  
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20,8 млн. грн., (де головним розпорядником коштів виступає управління  

капітального будівництва ОДА), з них на:  

- реконструкцію КЗ «Верхівцевський НВК СЗШ № 1-дошкільний 

заклад» Верхньодніпровської районної ради - 12,3 млн. грн; 

- реконструкцію спортивної зали КЗ «Верхівцевська СЗШ № 2  І-ІІІ ст.» 

- 5,3млн. грн.; 

- реконструкцію Бородаївського КДНЗ «Вишенька» - 0,8 млн. грн.;  

- реконструкція покрівлі будівель КЗ «Верхівцевська міська лікарня» 

Верхньодніпровської районної ради - 1,8 млн. грн.; 

- та на завершення робіт по заміні вікон та дверей – 213,8 тис.  грн. в 

тому числі:   по терапевтичному корпусі  Верхньодніпровської ЦРЛ – 113,8 

тис. грн.,   по Верхньодніпровській  ЗСШ № 2 - 100,1 тис. грн;  

- на виготовлення 2-х проектів  по капітальному ремонту доріг в м. 

Верхньодніпровську та м. Верхівцеве виділені кошти в сумі – 252,1 тис. грн.  

Крім того району виділені кошти з обласного бюджету в сумі –                                         

4 млн.437 тис. грн. на:  

-  завершення робіт по районній  дитячій музичній школі – 498,4 тис. 

грн., по районному Будинку культури – 938,8 тис. грн.   ( розпорядник коштів 

-  відділ культури, туризму, національностей та релігій РДА)  

- проведення реконструкції системи опалення 2-х об’єктів (Палац 

культури та Клуб юного техніка)  в селищі Дніпровське – 1,5 млн. грн. 

(розпорядник коштів - Дніпровська селищна рада) 

- проведення реконструкції систем водопостачання селища Соколівка 1  

та                                Соколівка 2 - 1,5 млн. грн. (розпорядник коштів - 

Верхівцевська  міська рада) 

 

В звітному періоді  на 2-х об’єктах закладів культури (районній  

дитячій музичній школі та районному Будинку культури)  освоєні кошти 

обласного бюджету в сумі  446 тис. грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 році на об’єктах охорони 

здоров’я  проведено робіт на суму 1,5 млн. грн.: 

- проведений капітальний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання, 

водопостачання та каналізації по підвалах будівель КЗ  «ВЦПМСД» та 

хірургічного корпусу ЦРЛ,  

- проведена реконструкція  мережі електропостачання будівлі                               

КЗ «ВЦПМСД»; 

- проведений капітальний ремонт м’якої  покрівлі котельні                                                  

КЗ «Верхньодніпровська ЦРЛ» 

- проведені поточні ремонти в 3-х відділеннях ЦРЛ, 5-ти амбулаторіях 

та  2-х ФАПах.  

За рахунок коштів районного бюджету  виготовлено 7 проектно-

кошторисних документацій на загальну суму – 315,9 тис. грн., а саме: на 

заміну вікон та дверей Дніпровської СЗБШ та Верхньодніпровської  СЗШ № 

1, на капітальний ремонт зовнішньої тепломережі КЗ «ВЦПМСД» (2 черга),  

на реконструкцію  центрального  входу терапевтичного корпусу, на 
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капітальний ремонт приміщень харчоблоку КЗ «Верхньодніпровська ЦРЛ» та 

ін. 

Відповідно до  районної програми «Питна вода Верхньодніпровщини 

2005-2020 рр»,  в 2017 році введено в експлуатацію 5,1 км підвідних 

водоводів         d 1000  від Вільногірського ОГХК до села Домоткань і села 

Заріччя, виконано робіт на суму – 276,3 тис. грн.  Практично завершені 

роботи по реконструкції насосно - фільтрувальної  станції села Домоткань і 

освоєнні кошти з районного бюджету  в сумі 912,7 тис. грн., при планових 

призначеннях 1243,5 тис. грн.  

Розпочаті роботи по реконструкції підвідного водоводу до центра                          

с. Заріччя і освоєнні кошти районного бюджету в сумі 1млн. 568 тис. грн. в 

поточному році об’єкт планується ввести в  експлуатацію. 

 За рахунок коштів обласного та місцевого бюджету Верхівцевської 

міської ради в 2017 році розпочаті роботи по  реконструкції систем 

водопостачання селища Соколівка 1  та  Соколівка 2, за 12 місяців 2017 року 

проведена заміна  3,3 км водопроводу та освоєнні кошти в сумі 2 млн. 469 

тис. грн. в тому числі кошти обласного бюджету  1,5 млн. грн.                

За рахунок  коштів місцевого бюджету Водянської сільської ради  в                     

2017 році виготовлена  ПКД по об’єкту  «Реконструкція та  облаштування 

паркової зони та дитячого спортивного ігрового майданчика по вул. 78-ї 

Гвардійської Дивізії в с. Водяне» і освоєні кошти в сумі 47,0 тис. грн.  

 
 

Очікуваний обсяг прямих іноземних інвестицій у 2017 році  

зменшиться на 22% по відношенню до 2016 року і складе 2300 тис.дол.США. 

Зменшення відбудеться за рахунок вилучення інвестиційних коштів з ТОВ 

«АСТІ Новомиколаївський елеватор» та зміни юридичної адреси ТОВ 

«Племкомплекс».  

 

Незначне збільшення іноземних інвестицій в промисловій галузі 

відбудеться за рахунок надходження коштів до ТОВ НВП «Вітан». Країна-

інвестор – Ізраїль. 

  

З іноземними інвестиціями працюють підприємства, що займаються 

виробництвом промислової продукції – ТОВ НВП «Вітан», ТОВ «ВАРЗ», 

ТОВ «ВеТалл» та виробництвом сільськогосподарської продукції – ТОВ 

«Юнігрейн Базис» та ТОВ «АСТІ Верховцевський елеватор». 

 

До країн, які інвестували економіку району відносяться Німеччина, 

Кіпр та Нідерланди. 

 

Збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій у 2018-2020 роках  

можливе при наявності інвестора. В районі створені сприятливі умови для 

залучення іноземних інвестицій, підприємства розробляють інвестиційні 

проектні пропозиції, займаються пошуком інвесторів. 
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Промисловість  

 

За видами економічної діяльності 11 підприємств району відносяться 

до переробної промисловості, у загальній структурі якої найбільш 

розвиненою є харчова галузь і до складу якої входить основне 

бюджетоформуюче підприємство району – ПрАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат», обсяги виробництва якого в загальному по 

району складають 50% та 2 підприємства займаються виробництвом та 

розподіленням пари та води. 

За січень-грудень 2017 року на ПрАТ «ДКПК» очікується виробити 

продукції в порівняних цінах на 17,2% більше, ніж за аналогічний період 2016 

року. Буде реалізовано промислової продукції на суму 746,6 млн.грн. В 

натуральних показниках виробництво крохмалю збільшиться на 35% (69,5 

тис. тонн), олії нерафінованої на 6,7% (9,1 тис. тонн); виробництво патоки 

та олії рафінованої товарної зменшиться на 1,3% та на 35,9% і складе 95,4 

тис.тонн та 442,4 тонни відповідно. На підприємстві значні кошти 

виділяються на фінансування заходів, пов’язаних з модернізацією, 

реконструкцією, технічним переозброєнням виробництва.  

На підприємстві харчової галузі ТОВ НВП «Вітан» очікується 

зменшення виробництва промислової продукції на 19% до попереднього року, 

буде реалізовано продукції на суму 58,6 млн.грн. Зменшується виробництво 

біомаси бета-каротину  на 4,4%. 

На ТОВ «Солома», основним видом діяльності якого є виробництво олії 

та тваринних жирів, буде реалізовано продукції в діючих цінах підприємства 

на рівні попереднього року у сумі 85,6 млн.грн.  

На підприємстві ПП «Самріз», основним видом діяльності якого є 

борошномельно-круп’яне виробництво, до кінця року планується реалізувати 

продукції на суму 45 млн.грн., що теж відповідає рівню 2016 року. 

Провідним підприємством машинобудівної галузі є ПрАТ 

«Верхньодніпровський машинобудівний  завод». На підприємстві очікується 

збільшення обсягів виробництва продукції машинобудування в 4,2 рази, буде 

реалізовано продукції на суму 115,3 млн.грн. 

Збільшуються обсяги виробництва на всіх підприємствах зазначеної 

галузі: ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод», ТОВ «Компанія 

Техінвест» та ТОВ «Верхньодніпровський завод потужного 

радіобудування». Відповідно на 32,7%, в 2,2 рази та на 10,2%, буде 

реалізовано продукції на суму 110,3 млн.грн., 13,7 млн.грн. та 193 млн.грн.  

У галузі металургія та оброблення металу також очікується 

збільшення обсягів виробництва на ПрАТ «Верхньодніпровський ливарно-

механічний завод» та на ТОВ «Шлях». На підприємствах буде реалізовано 

продукції в діючих цінах підприємств на суму 64,5 млн.грн. (133,7%) та 62 

млн.грн. (104%) відповідно. 
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Галузь легкої промисловості району представляє підприємство 

швейної підгалузі ТОВ «Ритм» - М – на підприємстві очікується збільшення 

обсягів виробництва по відношенню до попереднього року на 11,5%, буде 

реалізовано продукції на суму 2,3 млн.грн.  

В галузі виробництва та розподілення пари та води спостерігається 

збільшення обсягів виробництва у зв’язку зі збільшенням тарифів на послуги.  

 

Агропромисловий комплекс та підвищення його 

конкурентоспроможності 
 

 

Сільськогосподарськими товаровиробниками усіх категорій 

господарств протягом звітного періоду вироблено валової продукції  

сільського  господарства в порівняних цінах 2010 року на суму 681,2 млн.грн., 

що на 76,9% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Продукції 

рослинництва вироблено на суму 612,5 млн.грн., що майже вдвічі більше 

показників 2016 року, продукції тваринництва – на суму 68,7  млн.грн., що на 

10,3%  менше  відповідно.  

У звітному році зібрано 155,3 тис. тонн зернових культур (у вазі після 

доробки) на площі 37,8 тис.га при середній врожайності 41,1 ц/га.  Кукурудзи 

на зерно зібрано з площі 14,5 тис.га, соняшника – 17,2 тис.га, отримано 74,6 

тис.тонн та 41,4 тис. тонни зерна відповідно з середньою врожайністю – 

51,4 ц/га та 24 ц/га відповідно. 

Під урожай 2018 року по всіх категоріях господарств району посіяно 

озимих зернових культур на площі 24 тис.га, що складає 100% від планового 

завдання; сходи ввійшли в зиму в доброму – 75%, у задовільному – 24% та 

1% – у слабкому та зрідженому стані. Товаровиробниками району 

проведений зяблевий обробіток грунту, розпочато ремонт техніки, 

здійснюється закупівля паливно-мастильних матеріалів, насіння ярих культур 

та мінеральних добрив.  

В галузі тваринництва – зменшення кількості сільського населення, 

межування району з карантинними осередками спалаху африканської чуми 

свиней, припинення діяльності ТОВ «Племкомплекс», закриття лінії по 

виробництву свинини в ФГ «АФ Чумак», проведення санації корпусу 

птахофабрики та високої ціни на добовий молодняк курей – призвело до 

значного зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин та відповідно 

до зменшення виробництва м’яса, молока та яєць.  

За підсумками 12 місяців всіма категоріями господарств зменшено по 

відношенню до відповідного періоду 2016 року виробництво м’яса в живій 

вазі на 34,8% і склало 1 тис. 137 тонн.,  яєць на 11% – 56,3 млн. штук, 

молока на 5,8% – 9 тис. 23 тонни. 

Поголів’я великої рогатої худоби становить 2 тис. 615 голів, свиней – 

1 тис. 828 голів, чисельність птиці – 311,6 тис. голів.  

Протягом звітного року сільгосптоваровиробниками району придбано 

91 одиницю сільськогосподарської техніки та обладнання, у тому числі 5 

комбайнів, 5 тракторів та 81 одиницю причіпної техніки. 
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По Верхньодніпровському району на 2017 рік укладено і зареєстровано 

6 тис. 945 договорів оренди на земельну частку (пай) між власниками 

земельних часток (паїв) і сільськогосподарськими підприємствами, які 

використовують землю для сільськогосподарського виробництва. Середній 

розмір  паю  складає  6,2  га,  загальна  сума  орендної  плати  –  47,4  

млн.грн. 

За оперативними даними станом на 01 січня 2018 року 100% проведені 

розрахунки за оренду земельних паїв. Пайовики отримали грошовими 

коштами – 10,2 млн.грн., зернових – на суму 37,2 млн.грн. 

 

Транспорт 

 

 У транспортній галузі головною метою залишається задоволення 

потреб господарського комплексу і населення району в пасажирських і 

вантажних перевезеннях, поліпшення стану та безпеки транспортної мережі 

району. 

 Перевезення пасажирів в районі здійснюється приватними 

перевізником ТОВ «Дінат-С» згідно договору № 231 «Про організацію 

перевезення пасажирів з Дніпропетровською обласною державною 

адміністрацією від 20 лютого 2014 року по 09 квітня 2019 року». 

 Підприємство здійснює перевезення  пасажирів на 18 

автотранспортних засобах, які не виходять за межі Дніпропетровської 

області. На сьогоднішній день підприємство обслуговує 7 міжміських та 3 

приміських маршрутів. На всі транспортні засоби, які обслуговують 

маршрути  встановлені та підключені GPS-системи.  

         Протягом звітного періоду послугами пасажирського транспорту 

скористалося  211,5 тис. осіб, що на 22,4% менше, ніж у 2016 році, 

зменшився аналогічно і пасажирооборот на 11,1% та склав 8,8 млн. пас. км. 

           За підсумками роботи суб’єктами економічної діяльності району, які 

на комерційній основі працюють на ринку автомобільних перевезень, 

доставлено 31,2 тис. тонн вантажів, що на 5,3 тис. тонн більше обсягу 

автомобільних перевезень 2016 року, збільшився також і вантажооборот  

проти минулого року на 14,3% та склав 7,2 млн.ткм.  

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Зовнішньоекономічною діяльністю протягом 2017 року займалися 9 

підприємств різних галузей господарського комплексу району, що на 3 

підприємства більше, ніж у 2016 році. Товарна структура 

зовнішньоекономічної діяльності обумовлена промисловим потенціалом 

району. 

 

За очікуваними даними загальний обсяг зовнішньоторговельного 

обороту  у  2017  році  складе майже 33 млн.дол.США,   позитивнее   сальдо  

–  12,6 млн.дол. США. Обсяги експорту збільшаться на 12,2%, імпорту – на 
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26,6% по відношенню до попереднього 2016 року і складуть 22,8 млн.дол. 

США та 10,2 млн.дол. США відповідно. 

 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі експортних та імпортних 

поставок складатиме продукція харчової промисловості – 47,6% та 72,7% 

відповідно.  

 

Щодо графічної структури зовнішньої торгівлі товарами, то серед країн 

СНД основними партнерами-експортерами підприємств 

Верхньодніпровського району є Росія, Білорусь, Туркменістан, Узбекистан, 

серед інших країн світу – Ізраїль, Індонезія, Ірак, Індія, Африка, Республіка 

Гвінея, Турція, Емірати, Німеччина та Польща. Щодо країн-імпортерів – 

Китай, Німеччина, Польща, Турція, Венгрія та Росія.  

 

 

Зайнятість населення  та ринок праці 
 

У рамках реалізації Програми зайнятості населення 

Верхньодніпровського району до 2017 року, затвердженої рішенням районної 

ради від 25 грудня 2012 року № 279-17/VІ (зі змінами) вжито комплекс 

заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки 

кадрів, посилення соціального захисту громадян від безробіття, 

стимулювання підприємницької діяльності, зниження рівня і тривалості 

безробіття на ринку праці: 
охоплено послугами з професійної підготовки, перепідготовки або 

підвищення кваліфікації 316 безробітних;  
залучено до участі в громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру 381  безробітний; 
працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця 969 

незайнятих громадян; 
виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності 4 особам. 

 

Протягом 2017 року на обліку в районній філії Дніпропетровського  

центру  зайнятості  перебувало 1 тис. 869 безробітних громадян, що на 192 

особи менше, ніж у 2016 році. Станом на 1 січня 2018 року на обліку 

перебувало 719 незайнятих громадян, з них 561 особа, які мали статус 

безробітного. Чисельність осіб, які отримували допомогу по безробіттю 

зменшилась в порівнянні з початком звітного року і станом на 01 січня 2018 

року склала. 459 громадян. 

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 
 

З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної 
плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати 
у 2017 році: 

../../9_1/Local%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПРОГРАММЫ/Программа%202011/рабочая/7%20Структура.doc#_Toc130175726
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проводився щотижневий та щомісячний моніторинги заходів, 
упроваджених в районі, з метою поліпшення ситуації щодо своєчасних 
розрахунків із заробітної плати;  

проведено 12 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат; керівників підприємств попереджено 
про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати; 

відбулось 6 засідань районної робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості населення; здійснено інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо негативних наслідків виплати «тіньової» 
заробітної плати серед 569 роботодавців. 

 

Станом на 01 січня 2018 року в районі діє 200 колективних договорів, 
якими охоплено 8 тис. 463 осіб працюючих. Протягом звітного періоду було 
укладено 56 колективних договорів та 29 змін та  доповнень до них. 

 

За оперативними даними середньомісячна заробітна плата та фонд 
оплати праці збільшились на 34,1% та 45,2% по відношенню до 2016 року  і 
склали 6 тис. 412 грн. та 488,4 млн.грн. відповідно. 

Станом на 01 січня 2018 року в районі відсутня заборгованість з 
виплати заробітної плати.  

 

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 
  

Надходження власних коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України 

за звітний період становлять 3 млн. 357,1 тис.грн., заявка на виплату пенсій –  

324 млн. 146 тис.грн., місячна потреба – 27 млн. 815 тис.грн.  

Стовідсоткова забезпеченість коштами з усіх джерел фінансування з 

урахуванням залишку коштів на початок року, коштів отриманих від 

головного управління та частини єдиного внеску до Пенсійного фонду  

дозволило провести виплату пенсій своєчасно та в повному обсязі. 

На обліку перебувають 14 тис. 567 пенсіонерів, що на 391 особу 

менше, ніж у 2016 році. Чисельність працюючих пенсіонерів становить 2 

тис. 523 чоловіки або 17,3% від загальної кількості пенсіонерів. 

Середній розмір пенсій склав 2 тис. 289 грн., що на 36,7% більше, ніж у 

2016 році. 

Станом на 1 січня 2018 року борг до управління Пенсійного фонду зі 

сплати страхових внесків складав 8 млн. 48,3 тис.грн., по єдиному внеску (за 

виконавчими документами Пенсійного фонду) – 1 млн. 438,1 тис.грн. 91,1% в 

загальній структурі боргу становить заборгованість комунальних 

підприємств –7 млн. 329,1 тис.грн. Вся сума боргу охоплена претензійно-

позовною роботою. 

Соціальне забезпечення 
 

В рамках районної Комплексної програми соціального захисту 
населення Верхньодніпровського району на 2015-2019 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 28 вересня 2015 року № 561-35/VI: 
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забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату всіх видів 
державної допомоги 5 тис. 700 сім’ям на загальну суму 90 млн. 225 тис.грн; 

надано матеріальну допомогу 1096 малозабезпеченим особам та 
громадянам, які опинилися у скрутному становищі на загальну суму 
1887.7тис.грн.; 

профінансовано допомогу 372 особам працездатного віку, які надають 
соціальні послуги по догляду за людьми похилого віку та інвалідами І та ІІ 
групи на загальну суму 1018.3 тис.грн.; 

отримали  засоби реабілітації та пересування 182 інваліда; 
оздоровлено в санаторно-курортних установах 60 ветеранів Великої 

Вітчизняної війни та інвалідів; 
забезпечено своєчасну виплату обласної стипендії 2 громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років; 
здійснено нагляд за правильністю та своєчасністю призначення 

(перерахунку) пенсій громадянам за 777 пенсійними справами. 

 

Профінансовано видатки з місцевого бюджету у розмірі 141,5 тис.грн. 
для фінансової підтримки статутної діяльності районної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану та районної організації ветеранів 
України. 

 

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває: 
600 внутрішньо переміщених осіб, з них 151 особа працездатного віку, 

117 дітей, 30 інвалідів, 302 пенсіонера; 
411 сімей, з яких 111 отримують щомісячну адресну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 

20 інвалідів війни з числа учасників АТО, 5 члена сім`ї загиблого 
ветерана війни та 312 учасників бойових дій та 1 учасник війни. 

 З метою професійної адаптації, 9 учасників антитерористичної 
операції пройшли навчання у Верхньодніпровському районному спортивно-
технічному клубі товариства сприяння обороні України, 7 – психологічну 
реабілітацію та 8 ветеранів війни були забезпечені санаторно-курортним 
лікуванням. 

За рахунок коштів обласного бюджету виплачено 7 компенсацій на 

поховання учасників бойових дій та 9 компенсацій на поховання інвалідів 

війни на загальну суму 8,68 тис.грн. та 11,12 тис.грн. відповідно. 

 

За січень-грудень 2017 року за призначенням субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося  майже 11,052 тис. громадян. 

Призначено субсидій  аа загальну суму– 106581,3 млн.грн.  
 

Станом на 01 січня 2018 року на первинному обліку служби у справах 

дітей Верхньодніпровської райдержадміністрації перебуває 250 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 3 дитини – проживають 

у сім’ях родичів (знайомих), 163 дитини – проживають в сім’ях опікунів 

(піклувальників), 56 дитина – перебувають в дитячих будинках сімейного 

типу, 20 дітей – перебувають в прийомних сім’ях, 3 дітей – в будинках-
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інтернатах, 2 дітей – в школах-інтернатах, 2 дітей – в училищах, 1 дитина – в 

ліцеї. Тобто із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у 

справах дітей Верхньодніпровської райдержадміністрації 97% дітей 

виховуються в сімейних формах. 

На території Верхньодніпровського району функціонує 15 дитячих 

будинків сімейного типу, в яких виховується 112 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 11 прийомних сімей, в яких 

виховується 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З 

них: 1 прийомна сім’я була створена в 2017 році та до них влаштовано 2 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 1 дитячий будинок сімейного 

типу на базі прийомної сім’ї, до якого було влаштовано 7 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, були довлаштовані в 2017 році до існуючих 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

Також в 2017 році було усиновлено 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з них: 5 дітей усиновлені громадянами України. 

Під опіку (піклування) в 2017 році було влаштовано 16 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, 

запобігання правопорушенням серед дітей, вжиття відповідних заходів щодо 

влаштування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, до 

закладів соціального захисту та надання їм соціальної, правової, медичної 

допомоги протягом 2017 року було здійснено 25 профілактичних рейдових 

заходів «Діти вулиці». Під час рейдів обстежено умови проживання 190 

сімей. Поставлено на облік 40 дітей. 
 

Розвиток житлово-комунального господарства 

 

Підприємствами житлово-комунального господарства за підсумками 

роботи в звітному періоді забезпечено необхідний рівень житлово-

комунальних послуг, не допущено аварійних ситуацій, які б негативно 

вплинули на діяльність споживачів та роботу господарського комплексу 

району – виконано  ремонтних  робіт  та  надано  послуг  на  загальну суму 

27,9 млн.грн., спожито 948,2 тис.куб.м питної води та  пропущено 453,7 

тис.куб.м каналізаційних стоків, що відповідно становить 127,9%, 114,7% та 

101,1% до аналогічного періоду 2016 року. Реалізовано 3,3 тис. Гкал теплової 

енергії, вивезено 30 тис.куб.м твердих побутових відходів. 

Аналіз стану розрахунків у житлово-комунальній галузі за 12 місяців 

2017 року показує, що проплата населенням житлово-комунальних послуг 

складає 107,7% до нарахованої суми. В порівнянні з відповідним періодом 

минулого року процент проплати підвищився на 6,9%. 

З метою підвищення якості житлово-комунальних послуг протягом 

2017 року за рахунок власних коштів підприємств проведено ремонт  2,3 км 

водопровідних та каналізаційних мереж, за рахунок коштів місцевих 
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бюджетів – виконані роботи по відновленню 39,9 км мереж зовнішнього 

освітлення вулиць та доріг населених пунктів району, відремонтовано 17,1 

кв.м доріг комунальної власності . 

Враховуючи недоліки минулого опалювального сезону, на 

підприємствах, в організаціях та житлово–комунальних господарствах 

району наказами  були створені комісії в складі головних та провідних 

спеціалістів з розподілом обов’язків, підготовлені заходи, визначені обсяги 

ремонтних  робіт, матеріальні та фінансові витрати для забезпечення 

своєчасної та якісної підготовки  народногосподарського комплексу  та 

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 

років. Передбачені планами заходи з підготовки до роботи в зимових умовах 

підприємств житлово-комунального комплексу виконані в повному об’ємі. 

На об’єктах соціальної сфери  відповідно  до заходів з економії 

енергоресурсів проведені роботи по реконструкції системи опалення з 

установкою твердопаливного котла КЗ Дніпровокам'янська філія                                         

КЗ  «Ганнівський НВК «СЗШ-ДНЗ»  і освоєнні кошти з районного бюджету в 

сумі 266 тис.грн., виконані роботи по реконструкції теплопункту 

Верхньодніпровської районної дитячої музичної школи з подальшим 

підключенням до реконструйованної системи теплопостачання                                        

КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5» і освоєнні кошти в сумі 54,1 тис.грн.,                                  

в  КДНЗ  № 8 «Золота рибка» в місті Верхньодніпровську проведена 

реконструкція системи теплопостачання з переведенням на електроопалення 

і освоєнні кошти районного та міського бюджетів на загальну суму 1,2 млн. 

грн.  

Для оперативної ліквідації наслідків стихійних явищ на дорогах та 

утримання в належному стані пішохідних доріг у населених пунктах району 

підготовлено 8 одиниць спецавтотехніки та заготовлено  

620 тонн посипочного матеріалу. В звітному році для КП «Житловик» за 

рахунок коштів обласного бюджету придбаний міні-погрузчик ВОВСАТ з 

навісним обладнанням. 

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації  від 9 

березня 2017 року № Р-82 «Про комплекс заходів щодо благоустрою 

населених пунктів району» Верхньодніпровською міською радою 

облаштований   контейнерний  майданчик для збору твердих побутових 

відходів  по вулиці Ціолковського, використані кошти місцевого бюджету в 

сумі 31,7 тис.грн.   

За рахунок коштів місцевих бюджетів на прибудинкових територіях 

житлових будинків міста Верхньодніпровська, де створені та функціонують  

ОСББ,  встановлено  6 спортивних та дитячих майданчиків на загальну суму 

352,3 тис.грн. та  6 дитячих майданчиків встановлено в місті Верхівцеве на 

суму 263,8 тис.грн. 

З метою приведення до належного санітарного  та естетичного стану 

населених  пунктів району, починаючи з 13 березня 2017 року,    проводилися 

роботи по упорядкуванню територій  парків,  скверів та  прибудинкових 
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територій,  ліквідації стихійних  сміттєзвалищ, упорядкуванню  газонів, 

квітників та благоустрою 46  пам’ятних місць. 

 

В цілому, в 2017 році вдалося зробити багато важливих справ, 

забезпечити стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі та ефективний 

соціально-економічний розвиток. Завдяки плідній співпраці 

райдержадміністрації з районною радою, сільськими, селищними, міськими 

головами, громадськістю закладено основу для виконання завдань 

поставлених на 2018 рік.  


