
Публічний звіт голови 

Апостолівської районної державної адміністрації  

 за 2018 рік 

 

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII «Про державну службу»  до вашої уваги пропонується 

звіт про роботу, проведену управліннями, відділами та іншими структурними 

підрозділами Апостолівської районної державної адміністрації  за 2018 рік.  
 
Сьогодні ми зібралися у цій залі, щоб спільно підвести підсумки року, 

що минув та озвучити завдання на 2019 рік. Звіт про проведену роботу 

пропоную розглянути через призму розробленої районною державною 

адміністрацією карти пріоритетів і цілей. 

Основною метою діяльності Апостолівської районної державної 

адміністрації є забезпечення: 

- реалізації державної політики на території району, його соціально-

економічного та культурного розвитку; 

- надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

 

Протягом 2018 року районна державна адміністрація спільно із 

місцевими та територіальними органами виконавчої влади,органами 

місцевого самоврядування проводили цілеспрямовану роботу щодо 

виконання стратегії регіонального розвитку Апостолівського району на 

період до 2020 року, а також програми економічного і соціального розвитку у 

2018 році.  

Було визначено, базуючись на обласних пріоритетах основні 

стратегічні цілі, на виконання яких районна державна адміністрація 

сконцентрувала у 2018 році свою діяльність. І цьому є підтвердження вже 

сьогодні: 

 

 Капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні  в будівлях: 
Михайло-Заводської філії опорного навчального закладу 
«Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 
Апостолівської міської ради, Української загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів в селі Українка, Першотравенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів, села Перше Травня, Михайлівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів в селі Михайлівка Апостолівської об’єднаної 
територіальної громади на загальну суму 1млн.100 тис.800 гривень; 

 Реконструкція будівлі котельні дитячого навчального закладу 
«Дзвіночок» по вул.Тернівка в селі Мар’янське Зеленодольської ОТГ на 
суму 352,2 тис.гривень; 

 Капітальний ремонт санітарних вузлів Зеленодольської 
загальноосвітньої школи № 1(молодший корпус) на суму  710,0 тис. 
гривень; 



 Капітальний ремонт санітарних вузлів Зеленодольської 
загальноосвітньої школи № 1( корпус) на суму 840,1 тис. гривень; 

 Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій в 
рамках комплексної тер модернізації  та відновлення спортивного залу 
та запровадження електроопалення Червонотоківської ЗШ І-ІІІ 
ступенів Грушівської ОТГ на суму 1 млн. 195 тис.900 гривень; 

 Капітальний ремонт частини будівлі з використанням 
енергозберігаючих технологій в рамках комплексної тер- модернізації  
та облаштування, згідно політики енергоефективності, 
електроопалення приміщення ДНЗ «Сонечко» селища Токівське 
Грушівської ОТГ на суму 802 тис. 800 гривень; 

 Капітальний ремонт даху з утепленням будівлі Грушівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Грушівка Грушівськї ОТГ 
на суму 1 млн. 301 тис. 800 гривень; 

 Капітальний ремонт санітарних вузлів Зеленодольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Зеленодольської ОТГ на 
суму 437,7 тис. гривень; 

 Капітальний ремонт актової зали Нивотрудівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів села Нива Трудова Нивотрудівської ОТГ на суму 
369,5 тис. гривень; 

 Капітальний ремонт частини теплотраси опорного навчального 
закладу Апостолівської загальноосвітньої школи №1 міста 
Апостолове Апостолівської ОТГ на суму 229,1 тис.гривень; 

 Загалом же за звітний періодна ремонти закладів освіти витрачено 
близько 7,5 млн. гривень  (13 об’єктів); 

 «Реконструкція стадіону «Локомотив» по вулиці Вокзальній, 13 міста 
Апостолове на суму 444,0 тис. гривень 

 Капіітальний ремонт системи опалення палацу культури «Ювілейний» 
міста Зеленодольська на суму 467,8 тис. гривень; 

 Реконструкція резервуару для водонапірної башні в селищі Жовтому 
Апостолівського району, Апостолівська ОТГ на суму 153,5 тис. 
гривень; 

 Виконано роботи по об’єкту «Нове будівництво підвідного водоводу до 
села Велика Костромка Апостолівського району» на суму 234,2 тис. 
гривень Зеленодольська ОТГ. 

 Реконструкція біологічних очисних споруд в місті Зеленодольську на 
суму 2 млн. 240 тис. 700 гривень; 

 Реконструкція  споруди  КНС-3, її електросилового та технологічного 
обладнання і вентиляційних мереж в місті Зеленодольську на суму 372 
тис. гривень; 

 За звітний період виконано капітальний  ремонт ліній 
електропостачання КЗ «Апостолівська центральна районна лікарня  
Дніпропетровської обласної ради» на суму 319 тис. гривень та 
придбано резервний водо нагрівний котел для КЗ «Апостолівська 
районна лікарня Днвіпропетровської обласної ради на суму 199, 9 тис. 
гривень; 



 З метою зменшення соціальної напруги та криміногенної ситуації, 
економії та ефективного використання бюджетних коштів у 
звітному періоді  реалізовано 9 проектів з реконструкції зовнішнього 
освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій, в сільських 
населених пунктах  району.  На освітлення населених пунктів  у 2018 
році було витрачено - 3 млн. 688 тис. 200 гривень; 

 В районному матеріальному резерві при райдержадміністрації 
накопичені наступні матеріальні цінності: бензоагрегати – 2 штуки, 
бензопила – 1 штука, мотопомпа – 1 штука, скло-75 кв.м, маски 
панорамні – 40 штук, коробки універсальні для противогазів 40 штук, 
бензин та дизельне пальне.  

 З метою забезпечення пожежної безпеки Апостолівського району у 
2018 році на оснащення Апостолівського районного сектору  Головного 
управління ДСНС України у Дніпропетровській області об’єднаними 
громадами району виділені кошти у сумі 60 тис. грн. для придбання 
сучасної аварійно – рятувальної та пожежної техніки, спеціального 
обладнання, засобів захисту.  

 Для  створення максимально зручних і доступних умов при отриманні 

адміністративних послуг громадянами і підприємцями  в 

Апостолівському районі станом на 01 січня 2019 року працюють  5 

центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) – один в 

райдержадміністрації та 4-ри в об’єднаних територіальних громадах 

району. 

 ЦНАПом Апостолівської районної державної адміністрації за 2018 рік 

видано 30 документів дозвільного характеру та надано 4 тис. 418 

послуг, зокрема: 

-відділ Держгеокадастру в Апостолівському  районі Дніпропетровської 

області – 3 тис. 307 звернень, 

- відділ містобудування та архітектури Апостолівської районної 

державної адміністрації -27; 

-Апостолівський районний відділ Головного управління Державної 

міграційної служби України  у Дніпропетровській області – 1 тис. 83; 

-управління соціального захисту населення – 1 тис. 256; 

-управління Держспоживслужби у Апостолівському районі – 1. 

 

 За звітний період  на виконання ухвал суду та постанов слідчого 
сектором державної реєстрації райдержадміністрації передано до 
суду 42 реєстраційні справи. Прий нято на зберігання 562 
реєстраційних справ на нерухоме майно та 466 реєстраційних справ 
юридичних та фізичних осіб-підприємців. У сфері реєстрації 
юридичних та фізичних осіб-підприємців надано 83 послуги. 
 

 В рамках реалізації Державної цільової економічної програми 
енергоефективності філією ПАТ «ОЩАДБАНК» надано кредитів на 
суму 1млн.327 тис.грн. 



 Кількість паспортів тимчасових споруд, виданих на території району-
10,будівельних паспортів-15, містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єктів будівництва – 9 та 110 висновків по проектам 
відведення земельних ділянок. 

 

 За звітний період  для батька загиблого бійця Шматко Д.І. придбано 
будинок в селищі Токівське. 

 Для сина  загиблого бійця Толкачва В.М. придбано квартиру в місті 
Кривий Ріг. 
 

Для зменшення соціальної напруги, поліпшення умов проживання 
виконано: 

  реконструкцію вулиці Центральної від вул. Ветеранів до вул. 
Визволення в місті Апостолове на 134,5 тис. гривень за рахунок 
коштів державного бюджету; 

  капітальний ремонт дороги по вул. Високопільська в селі Мала 
Костромка, виконання робіт за рахунок обласного бюджету  майже 
на 10 млн.; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в селі Мар’янське за 
рахунок обласного бюджету – 7 млн. гривень; 

  капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в селі  Велика 
Костромка, за рахунок обласного бюджету  на 6,7 млн. гривень; 

  капітальний ремонт дороги по вул. Садовій в місті Зеленодольськ, за 
рахунок обласного бюджету на суму  6,9 млн. гривень; 

  капітальний ремонт дороги по вул. Н. Малаєвої в місті Зеленодольськ, 
за рахунок коштів обласного бюджету – 5,7 млн. гривень; 

 капітальний ремонт  дороги по вул.. Петропавлівська в місті 
Зеленодольськ, за рахунок коштів обласного бюджету  - 4,9 млн. 
гривень. 

 по Зеленодольській ОТГ виконано роботи по розробці проектів по 
капітальному ремонту доріг на загальну суму 633,6 тис. гривень за 
рахунок коштів місцевого бюджету.  

  

Соціальний захист прав та інтересів дітей є спільним завданням 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

В Апостолівському районі створюються належні умови, щоб діти 

виховувались в сім’ях, росли здоровими, отримували якісну освіту, всебічно 

й гармонійно розвивалися та були впевненими у своєму майбутньому. 

Особливо це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Тому, Апостолівський район в області займає ІІ місце по створенню 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, що є відповідним 

результатом в роботі керівництва району та структурних підрозділів 

райдержадміністрації.  



  В Апостолівському  районі  спостерігається  тенденція  поширення  

сімейних   форм  виховання.   

Всього в районі функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу в яких 

виховується 66 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,                 

14 прийомних  сімей, в яких виховується 33 дитини-сироти, дітей 

позбавлених  батьківського піклування. Всього виховується в прийомних 

сім’ях (ПС) та дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ) 99 дітей-сиріт, та 

дітей позбавлених батьківського піклування. 

          За 2018 рік до ДБСТ та ПС до влаштовано 11 дітей та виведено із ДБСТ 

та ПС 13 дітей, які досягли повноліття та переведені на повне державне 

утримання в навчальних закладах. Впродовж року створено 1 ДБСТ шляхом 

довлаштування 2 дітей до ПС та переведення їх на ДБСТ.  Одна прийомна 

сім’я припинили функціонування, в зв’язку з повноліттям дітей та 

закінченням навчальних закладів.    

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей впродовж 2018 року тільки одну дитину, позбавлену 

батьківського піклування, яка має інвалідність, з Апостолівського району 

було направлено до інтернатного закладу. Всі діти влаштовуються під опіку, 

в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.            

В інтернатних закладах знаходиться всього 9 дітей. З них: 1 дитина-

інвалід, 2 дітей мають розумову відсталість та навчаються в спеціалізованому 

навчальному закладі, 6 дітей перебуває в закладах охорони здоров’я. 

         Всього в районі налічується 204 дитини-сироти та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які поставлені на первинний облік в службі у 

справах дітей. З них: 54 дитини-сироти та 150 дітей позбавлених 

батьківського піклування, 72 дитини, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. За    2018 рік службою виявлено 41 дитину, яка залишились без 

піклування батьків, та вчасно поставлені на облік.  

На даний час під опікою громадян знаходиться 118 дитини-сироти та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. За 2018 рік під опіку 

влаштовано 17 дітей. Діти даної категорії систематично отримують грошове 

забезпечення, безкоштовне харчування.         

У 2018 році громадянами України та іноземцями усиновлення не 

проводилось 

         Для дітей, які потребують соціального захисту від держави, та дітей, які 

опинились в складних житлово-побутових умовах, бездоглядні, потребують 

медичної та соціальної допомоги, в районі функціонує КЗ «Апостолівський 

центр соціально-психологічної реабілітації для дітей «Надія»                                  

на 50 місць.  У 2018 році соціальну допомогу в центрі соціально-

психологічної реабілітації для дітей  «Надія» отримали 116 дітей нашого 

району, яким своєчасно надають соціальну та медичну допомогу. 

Аналізуючи причини збільшення кількості дітей, що перебувають у центрі 

ми бачимо що це є: безробіття батьків, їх асоціальна поведінка, смертність 

осіб працездатного віку, низька соціальна компетентність батьків, ув’язнення 

дорослих, фінансово-матеріальна неспроможність.     



          Постійно проводиться робота щодо захисту житлових та майнових прав 

дітей. Служба у справах дітей веде реєстр житла, згідно з яким 52 дитини-

сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на 

квартирному обліку для позачергового отримання житла. Всього 5 дітей 

мають власне житло на праві власності та 47 дитина - на праві користування. 

Двоє дітей даної категорії в наявності мають земельні паї, для збереження 

земельних ділянок призначено опікунів.  

           У районі діє Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) «Діти», 

до якої занесено 275 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, що дає 

змогу формувати банк даних та проводити моніторинг з питань соціального 

захисту дітей.   

          На обліку в службі у справах дітей перебуває 72 дитини, які опинилися 

в складних життєвих умовах.    

           За 2018 рік проведено 55 рейдів «Діти вулиці», в ході яких обстежено 95 

неблагополучних сімей, в яких проживають діти, що опинилися в складних 

життєвих обставинах. За результатами обстеження сімей, 88 батьків 

попереджено щодо їхнього виховання та утримання дітей та 8 батьків 

притягнуто до адміністративної відповідальності за не виконання своїх 

обов’язків. Службою виявлено 28 дітей, які опинилися в складних життєвих 

умовах та потребують соціального захисту від держави, яким своєчасно 

надана соціальна допомога, а їх батьками проведена профілактична робота. З 

них 22 дитини влаштовано до КЗ «Апостолівського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Надія», а 6 дітей направлено до КЗ 

«Криворізького спеціалізованого будинку дитини».                 

За 2018 рік Апостолівським районним судом всього задоволено 9 

позовних заяв про позбавлення батьківських прав 9 батьків по відношенню 

до 19 дітей. 

 

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка 

здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних, 

інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених, оскільки здебільшого представники 

саме цього прошарку населення потребують підтримки. 

Одним із пріоритетних напрямків в роботі райдержадміністрації є 

надання державних соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

 Станом на 31.12.2018 в управлінні соціального захисту населення 

обслуговується 28481осіб: 

одержувачів всіх видів соціальної допомоги                                   -  5149 

одержувачів субсидій на ЖКП та тверде 

паливо                    

-  7958 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У 2018 році всього до управління за призначенням допомоги, як 

малозабезпеченим сім’ям, звернулось 1328 сімей, із яких 118 були розглянуті 

на комісії із спірних питань щодо права на отримання державної допомоги. 

За результатами обстеження умов проживання і виявлення ступеню 

нужденності родин, державна допомога була призначена рішенням комісії 89 

сім’ям і відмовлено у призначенні 29 родинам. Також на протязі 2018 року 

здійснено 43 вибіркових перевірки цільового використання грошової 

допомоги при народженні дитини, складено відповідні акти. 

      У 2018 році до державного бюджету повернута сума переплачених 

субсидій в розмірі 15,78 тис.грн. та соціальних допомог в розмірі 161,18 

тис.грн. Порушниками всього за минулі роки внесені кошти до державного 

бюджету в розмірі 281,1 тис. грн. На протязі 2018 року  здійснено 87 запитів 

для отримання інформації щодо наявності у громадян земельних ділянок, 

можливості їх перебування на обліку в управліннях соціального захисту 

населення за місцем реєстрації, перебування на обліку в ЦЗ і отримання 

допомоги по безробіттю, а також отримання пільг, як багатодітна сім’я.  

       Соціальна допомога одиноким матерям виплачується, враховуючи будь-

які доходи, що передбачає перевірку кожної сім’ї, яка звертається за 

вищезазначеною виплатою. Протягом 2018 року перевірено  151 родини 

одержувачів пільг - 11328 

інвалідів усіх категорій і груп                                             -   2700 

ліквідаторів в наслідок аварії на ЧАЕС          -    410 

оздоровлених дітей пільгової категорії                                                -    120 

Матерів - героїнь -    143 

отримувачів одноразової грошової 

матеріальної допомоги 

-    168 

учасників бойових дій АТО  -     426 

осіб, яким видано посвідчення (інвалідів 

війни, учасників війни, члени сім’ї загиблого 

(померлого ) ветерана війни, ветерани праці 

-       44 

осіб, яким виданні листи - талони, які надають 

право на придбання пільгових проїзних 

квитків  

-         9 

осіб, які звернулися з заявами для 

проходження альтернативної (невійськової 

служби) 

-         2 

внутрішньо переміщених осіб -         24 



одиноких матерів, складено 151 акт матеріально-побутових умов проживання 

і попереджено бюджетних порушень на суму 3,0 тис.грн. Окрім того, згідно 

службових записок (монетизація, пільги, місце проживання громадян) було 

перевірено і обстежено 64 родини з подальшим вирішенням питань. 

           За 2018 рік  перевірено 406 пенсійних справ нового призначення, 583 

пенсійних справ, по яким проведено перерахунки та 989 особових рахунків.  

Відповідно до Законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» було видано 44 посвідчень 

та вкладників до посвідчень, з них: 

- 11 -  посвідчення «Інваліда війни»; 

- 15 - посвідчень «Ветеран праці»; 

- 3 - посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

- 8 - вкладники до посвідчення «Інваліда війни»; 

- 6 - вкладників до посвідчення «Учасник бойових дій»; 

         - 1 - посвідчення «Учасник війни». 

Також 9 інвалідам війни було видано листи талони, які надають право 

на придбання проїзних квитків для проїзду по території України з 100- 

відсотковою та 50- відсотковою знижкою їх вартості.  

 З метою здійснення заходів щодо виведення заробітної плати та 

зайнятості населення з «тіньового» сектора економіки та їх легалізації  

постійно здійснюється моніторинг щодо стану детінізації доходів та 

легалізації трудових відносин в районі.  При Апостолівській 

райдержадміністрації створена та діє робоча група  з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення. Впродовж  2018 року 

проведено 7 засідань робочої групи, основною метою якої було 

відпрацювання переліку суб’єктів господарювання, наданого Криворізькою 

південною об’єднаною державною податковою інспекцією головного 

управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, які не 

проводили нарахування доходу у вигляді заробітної плати.  Проведено 

співбесіди з 223 керівниками суб’єктів господарювання. За результатами 

проведених засідань до головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області на додаткову перевірку було подано 7 

підприємств.  

 Районною комісією з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат постійно 

проводиться моніторинг стану виплати заробітної плати та зайнятості 

населення в районі. За звітній період було проведено 5 засідань. За 

статистичними даними в  Апостолівському районі заборгованість 

відображається по державному підприємству «Токівський гранітний кар’єр» 

та станом на 1 січня 2019 року  становить 329 тис. гривень. 

 В районі постійно діє комісія з питань, безпечної життєдіяльності 

населення.  В 2018 році проведено 4 засідання комісії. 



На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 

2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» прийнято та 

направлено 6 громадян похилого віку, які не здатні до  самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги до Апостолівського  

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

З моменту проведення антитерористичної операції в Донецькій та 

Луганській областях ведеться облік громадян, які переміщуються з району 

проведення антитерористичної операції або тимчасово окупованої території 

України. За 2018 рік взято на облік  24 внутрішньо переміщених осіб, 69 

особам – поновлено довідку внутрішньо переміщеної особи (видано дублікат 

довідки). Станом на 01.01.2019 року  перебуває на обліку 224 осіб (142 сім’ї), 

в тому числі: працездатні особи – 65 громадян, дітей – 47, особа з 

інвалідністю –7, пенсіонерів - 105.  

Впродовж  2018 року відбулося 10 засідань районної комісії по 

вирішенню питань щодо призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам та 4 засідання робочої групи щодо 

здійснення перевірки фактичного місця проживання (перебування) 

внутрішньо переміщених осіб. 

          На комісії по вирішенню питань щодо призначення (відновлення) 

соціальних виплат було розглянуто 67 заяв щодо призначення (відновлення) 

соціальних виплат. З них 56 внутрішньо переміщеним особам призначено 

(відновлено) соціальні виплати, 11 особам відмовлено у призначені 

(відновлені) соціальних виплат. 

          На засіданні робочої групи щодо здійснення перевірки фактичного 

місця проживання (перебування) було розглянуто 118 актів обстеження 

матеріально – побутових умов внутрішньо переміщених сімей на факт 

проживання (перебування) на території Апостолівського району. З них, 22 

громадян не проживають на території району та повернулися до покинутого 

місця постійного проживання, тому було прийнято рішення про скасування 

дії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

 Станом на 01 січня 2019 року  2 громадян проходять альтернативну 

(невійськову) службу, спеціалісти здійснюють постійний контроль за її 

проходженням. За  2018 рік згідно Закону «Про альтернативну (невійськову) 

службу» було проведено 4 засідання районної комісії у справах 

альтернативної (невійськової) служби на підставі яких 2 громадянина було  

взято на облік та 2 громадянина знято з обліку у зв’язку з закінченням 

проходження терміну  альтернативної служби. 

 

Бюджетом 2018 року було передбачено субвенцій на виплату пільг та 

субсидій населенню  в сумі 121966639, 73 грн. з них: 

на виплату пільг  - 7 460 929,17 грн. 

на виплату субсидій   - 114 505 710,56 грн. 



Отримано субвенцій з державного бюджету за  2018  рік у сумі                  

115 243 502,35  грн., з них: 

 на виплату пільг  -   7 460 929,17 грн. 

 на виплату субсидій     - 114 496 573,18 грн. 

Нарахована  по обліку УСЗН вартість наданих пільг та субсидій за           

2018 рік в сумі 106735301,16  грн. з них: 

 пільг      7 460 929,17 грн. 

 субсидій 88660010,28 грн. 

Перераховано підприємствам, які надають послуги всього                

94784215,20грн. з них: 

 на виплату пільг  -  7 460 929,17 грн. 

 на виплату субсидій  -  93 768 777,08  грн. 

Станом на 01.01.2019 року по бухгалтерському обліку УСЗН  

рахується кредиторська заборгованість по пільгам та субсидіям в сумі                             

254 285,48  грн. з них: 

 по пільгам    відсутня  

 по субсидіям   -  254 285,48 грн. 

 

Види державної соціальної допомоги за 2018 рік Кількість 

одержувачів,осіб 

Державна допомога сім’ям з дітьми згідно із Законом 

України «Про Державну допомогу сім’ям з дітьми»  

2375 

в тому числі:  у зв'язку з вагітністю та пологами 239 

одноразова допомога при народженні дитини 
441 

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 0 

допомогу на дітей одиноким матерям 
1585 

на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 
110 

Державна допомога згідно постанови КМУ № 185 «Про 

надання тимчасової допомоги дітям батьки яких ухиляються 

від сплати аліментів» 

90 

Державна допомога згідно постанови КМУ № 832 «Про 

підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям 

громадян» 

76 



Державна допомога згідно постанови КМУ № 558 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати компенсації 

фізичним особам , які надають соціальні послуги» 

87 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

згідно Закону України від 01.06.2000 року №1768- 111 «Про 

державну соціальну допомогу Малозабезпеченим сім'ям» 

1395 

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок 

лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

догляду, на догляд за ним згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.08.2000  №1192 

148 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та  

дітям - інвалідам згідно Закону України «Про державну  

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям -

інвалідам» від 16.11.2000  №2109-111 

113 

Державна соціальна допомога особам, які не мають права 

на пенсію 

120 

 

Загальна численність одержувачів всіх видів соціальної допомоги 

становить 5149 осіб, що  на 1440  осіб або на 22 % менше  ніж у 2017 році. 

Зменшення кількості одержувачів обумовлено збільшенням   мінімальної 

заробітної плата. 

         Кількість одержувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату за 

житлово-комунальні послуги у 2018 році  становить 7376 сімей, що на 5826 

сімей менше в порівнянні з 2017 роком.  

Зменшення кількості  одержувачів обумовлена зміною до положення 

про порядок призначення субсидій, а саме необхідністю розгляду питання 

призначення субсидій на засіданні комісії, а також збільшенням доходів 

громадян. Станом на 01.01.2019 року 1703 справи перебувають в 

опрацюванні. 

Кількість сімей, яким призначено субсидії, більше кількості сімей, які 

звернулись за наданням субсидії, обумовлена законодавчою нормою щодо 

продовження терміну дії субсидії без звернення громадян. 

Прийом документів для призначення субсидій ведуть спеціалісти 

УСЗН в «Приймальні громадян», а також спеціалісти структурних 

підрозділів з надання соціальної підтримки та уповноважені особи 

об’єднаних територіальних громад, які прийняли 3409 заяв.  



Згідно з розпорядженнями голови Апостолівської райдержадміністрації 

від 23.03.2016 № Р-80/0/269/16  та від 25.05.2018 № Р-165/0/269-18 «Про 

затвердження нового складу комісії по вирішенню спірних питань з надання 

пільг і житлових субсидій та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та Положення про неї» протягом  2018 року 

проведено 16 засідань комісії та розглянуто 1189 заяв громадян. В тому числі 

були розглянуті заяви сімей про призначення житлових субсидій, як виняток 

– 1010 заяв.  

         Розглядались заяви сімей про призначення допомоги 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми, як виняток – 118 сімей, з них: позитивно 

– 89, відмова – 29. 

А також розглядались заяви сімей різних пільгових категорій, які 

отримують  пільги на оплату за житлово-комунальні послуги, як виняток, за 

місцем фактичного проживання – 61 сім’я, з них: позитивно – 59, відмова - 2.  

 

Направлено на оздоровлення 120 дітей пільгових категорій, 2 ветерани 

війни, 3 осіб з інвалідністю, 39 учасників антитерористичної операції,             

5 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від         

17.06.2004 року № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової 

компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям 

громадян» проведено виплату компенсації за невикористане санаторно-

курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни. Станом на 

01.01.2019 року її одержали 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни  на 

загальну суму  3,61 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від         

07.02.2007 року №150 «Про затвердження Порядку виплати деяким 

категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної 

путівки та вартості самостійного  санаторно-курортного лікування» 

зазначену компенсацію одержали 11 осіб з інвалідністю на загальну суму 

3,01 тис. грн. 

 Направлено за бюджетні кошти на психологічну реабілітацію до 

реабілітаційних установ 4 учасника антитерористичної операції. 

 Видано 67 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 183 посвідчень 

дитини багатодітної сім’ї. 

 Надано одноразову матеріальну допомогу 66 громадянам району за 

рахунок державного бюджету. 

 Надано матеріальну допомогу 102 малозабезпеченим особам за 

рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та 

об’єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради у 2018 році. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від         

29.11.2006 року № 1652 «Про затвердження порядку забезпечення окремих 

категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і 



формування державного замовлення, переліку засобів» запроваджено облік  

осіб, яких забезпечено   технічними та іншими засобами реабілітації.  

Вказана інформація постійно вноситься до Централізованого банку з проблем 

інвалідності. За виготовленням технічних та інших засобів реабілітації 

звернулось  144 осіб з інвалідністю. Видано інвалідам 148 направлень на 

виготовлення протезно-ортопедичних виробів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від         

08.04.2015 року № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»                 

63 громадянам за поданням районного військового комісаріату нарахована та 

виплачена матеріальна допомога на суму 124,3 тис. грн. 

Чотирьом жінкам району присвоєно почесне звання «Мати – героїня» 

та нарахована грошова винагорода з нагоди присвоєння почесного звання.  

 Станом на 01 січня 2019 року у базі Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, зареєстровано             

11 328  громадян  пільгової  категорій населення.  

До пільгових категорій належать:  

     -   ветерани війни  –  1314  чол., з  них: 

  інваліди війни – 98 чол., 

учасники бойових дій – 651 чол. ( 426 учасників бойових дій в  

зоні проведення антитерористичної операції)   

учасники війни –  443 чол., 

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 122 чол.,  

- ветерани праці – 3129 чол., 

- діти війни –  4046  чол.,  

- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 285 чол., 

- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, служби 

цивільного захисту ( у т. ч. вдови ветеранів) –  74 чол., 

- реабілітовані особи – 7 чол., 

- жертви нацистських переслідувань – 4 чол., 

- особи з інвалідністю  – 1099 чол., 

- інваліди військової служби, батьки  загиблих та вдови 

військовослужбовців – 17  чол., 

- працівники служби цивільного захисту на пенсії – 7 чол., 

- сільські працівники бюджетних установ на пенсії  – 330 чол., 

- пенсіонери за віком – 7655 чол., 

- багатодітні сім’ї – 441 сімей, 

- діти з багатодітних сімей  – 1497 чол. 

- дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї опікунів – 7 

сімей. 

Райдержадміністрацією  вживаються усі можливі заходи по вирішенню 

проблем громадян, які звертаються за допомогою, ведеться пошук нових 

форм і методів роботи щодо соціального захисту мешканців району.  



Здійснюється соціальне забезпечення інвалідів, одиноких 

непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, 

малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених громадян, 

які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, шляхом 

надання  допомог громадянам. 

Система соціальних виплат спрямована на покращення матеріального 

забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та 

зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів. 

 

Сільське господарство – одна із пріоритетних галузей економіки 

району. Загальна площа сільськогосподарських угідь Апостолівського 

району складає 104 тис.776 га, з яких   92 тис.795га площа ріллі. 

В районі здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції                  

250 підприємств різних організаційно – правових форм господарювання, із 

них    212 фермерських господарств. 

Завдяки виконанню комплексу заходів, спрямованих на отримання 

запланованого урожаю, сільськогосподарськими підприємствами всіх форм 

власності в установлені строки та в повному обсязі зібрано зернових культур 

всього на площі 44 тис. 495 га , намолочено зерна 106 тис. 248 тонн, при 

середній врожайності 23,9 ц/га. 

Зібрано соняшнику на площі 26 тис. 50 га, намолочено насіння                     

49 тис.495 тонн (на 10 тисяч тонн більше попереднього року), при середній 

урожайності 19,0 ц/га.  

Під врожай 2019 року посіяно озимих зернових всього на площі 27 тис. 

415 га , з них озимої пшениці – 20 тис. 800 га, озимого ячменю - 6 тис. 615 га. 

Крім того  озимого ріпаку - 5 тис. 184га . Озимі  на даний час знаходяться у 

доброму стані . 

        Вироблено валової продукції всього по рослинництву та тваринництву 

по всіх категоріях господарств  на суму 608 млн.590 тис. гривень (110,1% до 

рівня минулого року), в т.ч. галузі рослинництва – 350 млн. 546 тис. гривень, 

галузі тваринництва – 258 млн. 44тис.гривень 

         В середньому на одну особу наявного населення в районі вироблено 

валової продукції на 10 тис. 868 гривень, у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь - 580 тис. гривень. 

В середньому по району орендна плата за один пай становить  7 тисяч 

114 гривень. 

За 2018 рік договірні умови виконано в повному обсязі, на суму 53 млн. 

600 тис. гривень. Розрахунок   продукцією та послугами становить  41 млн. 

800 тис гривень, в тому числі зерна видано 11 тис. 548 тонн. Решту орендної 

плати, 11 млн. 800 тис грн. - видано готівкою. 

          Усі категорії господарств району утримують: 

- 4 тисячі 800 голів великої рогатої худоби всього, з них 3 тисячі 300 голів 

корів; 

- 62 тисячі голів свиней; 

- 800 тисяч голів птиці. 



Всі господарства   району забезпечили в розмірі 100 % до річного 

планового завдання   вироблення   тваринницької продукції, а саме: 16 тис. 

104 тонн молока,     11 тис. 570 тонн  м’яса худоби та птиці, 164,4 млн. штук. 

яєць. 

На виконання заходів районної програми «Набуття права власності на 

земельні ділянки учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та членами сімей загиблих учасників бойових 

дій»   протягом 2018 року укладено та зареєстровано 21 договір на 

виготовлення проектів землеустрою,  за які своєчасно та в повному обсязі 

здійснено виплату  коштів субвенції  в сумі 21 тис. гривень. Земельні ділянки 

передані у власність замовникам, учасникам АТО. 

На виконання рішення  надзвичайної протиепізоотичної комісії 

відділом розроблено та затверджено  «Програму забезпечення відшкодування 

майнової шкоди (збитків), завданої внаслідок запровадження карантину 

тварин (свиней) населенню села Слов’янка Апостолівського району»  

основною метою якої було виділення коштів субвенції місцевого бюджету на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.   Завдання  Програми виконано, 

населенню села Слов’янка відшкодовано матеріальні збитки на суму 42 тис. 

154 гривні. 

           Завдяки проведеній роботі отримано: 

- часткову компенсацію витрат на придбання техніки-одним фермерським 

господарством;  

- кошти дотації  ТОВ «Рантье»  за утримання корів в сумі 950,00 тис.грн., 

- кошти фізичними особами району за утримання молодняка великої 

рогатої худоби. 

 Середньомісячна зарплата за 2018 рік одного працівника по 

сільськогосподарських підприємствах склала 5 тисяч 170 гривень, що на                   

1 тисячу 270 гривень більше аналогічного періоду минулого року. 

 

У 2018 році в 25 загальноосвітніх навчальних закладах району 

навчалося 5552 учня, у 20 дошкільних навчальних закладах дошкільною 

освітою охоплено 1680 дітей, у 3 позашкільних закладах 1270 дітей, у 2 

професійно-технічних навчальних закладах здобували освіту 711 учнів, 

навчання здійснювали 873 педагоги. 

Основна увага приділялася таким питанням: дотримання законодавства 

про дошкільну, позашкільну та загальну середню освіту, про молодь та 

спорт, забезпечення прав населення на дошкільну, загальну середню, 

позашкільну освіту, заняття  дітей та молоді фізичною культурою і спортом, 

забезпечення життєдіяльності закладів освіти та спорту. 

  
 Протягом звітного періоду  в райдержадміністрації опрацьовано 6 тис. 

025 документів, із них: вхідна кореспонденція – 3270 документів, із них 

контрольних –1159 документа; вихідна – 2755 документа. 



За відповідний період до райдержадміністрації надійшло 21 запит на 

інформацію. На всі запити виконавцями вчасно та в повному обсязі надано 

відповіді. 

За 2018 рік у повному обсязі  та без порушень встановлених термінів 

виконано 1158 контрольних документа (0,09%). 

 У 2018 році проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації за 

результатами яких  прийнято 26 розпоряджень голови райдержадміністрації. 

В порядку контролю було заслухано 76 розпоряджень та доручень голови 

райдержадміністрації для зняття їх з контролю  або продовження терміну дії. 

По кожному розпорядженню або дорученню голови райдержадміністрації 

виконавцями підготовлено довідки про хід виконання або про виконання 

розпоряджень. 

        У звітному періоді при Апостолівській райдержадміністрації діє всього 

54 консультативно-дорадчих органи, що створені для погодженого 

вирішення питань реалізації державної політики у певній сфері чи галузі, 

координації діяльності райдержадміністрації.  Загалом, відповідно до 

положень, планів роботи консультативно-дорадчих органів та за 

необхідності, головою райдержадміністрації, заступниками голови і 

керівником апарату райдержадміністрації  проведено 478 засідань 

консультативно-дорадчих органів.     

 

Роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік свідчать, що проведені 

заходи стосовно реалізації та  гарантування конституційного права громадян 

на звернення мають позитивні зрушення та результати, проте, робота зі 

зверненнями громадян і надалі потребує уваги заступників голови 

райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації та установ і організацій  району до забезпечення 

виконання вимог Закону України  "Про звернення громадян".   

За 2018 рік райдержадміністрацією отримано 27 звернень проти 61 у 

2017 році, що на 34 звернення менше.  

Від органів влади вищого рівня протягом 2018 року на адресу 

райдержадміністрації надійшло 6 звернень (це 22,2% від загальної кількості 

звернень) проти 20 за 2017 рік. Відповідно спостерігається тенденція до 

зменшення кількості звернень до органів влади вищого рівня. 

Упродовж 2018 року розглянуто 679 звернень, що надійшли  до 

Апостолівської райдержадміністрації через Дніпропетровський обласний 

контактний центр, зокрема:  

-      500 звернень з обласного контакт-центру "Урядова гаряча лінія";  

- 179 звернень з контакт-центру "Гаряча лінія голови 

облдержадміністрації".  

Завдяки тісній співпраці Апостолівської райдержадміністрації з 

установами та організаціями району упродовж зазначеного періоду 

позитивно вирішено 91 питання. На інші звернення надано відповідні 

роз'яснення. 



Отже, сумарна кількість звернень, що опрацьована Апостолівською 

райдержадміністрацією у 2018 році становить 706 звернень, що на 117 

звернень менше, ніж у 2017 році.  

 

Ведення кадрового діловодства в райдержадміністрації проводиться з 

дотриманням вимог Конституції України, Законів України  «Про державну 

службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», 

«Про очищення влади», Кодексу законів про працю України  та інших 

нормативно-правових актів, що регламентують проходження державної 

служби.  

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 29 

грудня 2017 року           № К-261/0/270-17 «Про структуру Апостолівської 

районної державної адміністрації» структура райдержадміністрації 

складається   з 13 підрозділів. 

Станом на 01 січня 2019 року в апараті та структурних підрозділах 

Апостолівської райдержадміністрації  93 посади державної служби, із них: 

категорія  «А» -  0 посад, категорія «Б» - 30 посад; категорія «В» - 63 посади.  

Фактична чисельність працюючих державних службовців – 88 осіб, із 

них категорія «А» - 0 осіб;  категорія «Б» - 29 осіб; категорія «В» - 59 осіб.  

Вакантних посад –5, із них: категорія «А» - 0, категорія «Б» - 1 посади; 

категорія «В» - 4 посади.  

Інших  (недержавної служби) – 23 посади, із них вакантних – 1 посада. 

 

В апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах за 

відповідний період призначено 8 державних службовців, із них: за 

результатами конкурсів було призначено 7 осіб та 1 особу - призначено, як 

випускницю Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління  Національної академії державного управління при Президентові 

України, яка навчалась за денною формою. 

За 2018 рік звільнився 1 державний службовець. 

У 2018 році чергові ранги було присвоєно  26 державним службовцям, 

із них: одному державному службовцю  ранг присвоєно достроково.  

У квітні 2018 року було  проведено І тур щорічного Всеукраїнського 

Конкурсу «Кращий державний службовець». 

 Проведення конкурсу здійснювалось в три етапи, переможці 

визначались в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».  

Участь у конкурсі взяло 6 державних службовців.  

  За результатами  І туру  Всеукраїнського  щорічного конкурсу «Кращий 

державний службовець переможцями  визначено: 

у номінації «Кращий керівник»  - ВОЛОБОЄВА Сергія Миколайовича, 

завідувача сектору з питань цивільного захисту, екології та природних 

ресурсів райдержадміністрації; 

у номінації «Кращий спеціаліст» - ПЕТРОВУ Наталю Володимирівну, 

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

райдержадміністрації. 



З метою визначення якості виконання державними службовцями 

райдержадміністрації поставлених завдань у жовтні-листопаді 2018 року 

було проведено оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців райдержадміністрації. 

У 2018 році підлягали оцінюванню 74 державних службовця, із них: 

категорія «Б» 28 осіб, категорія «В» 46 осіб.  

За результатами оцінювання на основі розрахунку середнього бала за 

виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників 

державні службовці райдержадміністрації отримали такі оцінки: 

«відмінна» - 34 особи; «позитивна» – 40 осіб, «негативна» - 0 осіб, із 

них: 

відмінна: категорія «Б»  - 18 осіб, категорія «В» - 16 осіб;  

позитивна: категорія «Б» - 10 осіб, категорія «В» - 30 осіб;  

негативна:  категорія «Б»  - 0 осіб, категорія «В» - 0 осіб. 

 

   В райдержадміністрації працює 9 випускників Національної академії 

державного управління при Президентові України, які мають  освітньо-

кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Державне управління».                

Державні службовці райдержадміністрації підвищують кваліфікацію в 

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. За 

звітний період у тематичних короткострокових семінарах для державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування взяло участь 

16 державних службовців райдержадміністрації. 

Протягом 2018 року здійснювались заходи щодо підготовки необхідних 

матеріалів щодо нагородження кращих працівників та громадських діячів 

району районними та обласними відзнаками, державними нагородами. За 2018 

рік було прийнято 19 розпоряджень голови райдержадміністрації «Про 

нагородження». 

 

       Відділом ведення Державного реєстру виборців за рік  до бази даних 

реєстру внесено зміни відносно більше ніж  5 тис.  виборців, з них: 

- реєстрація – 1 тис.874 чол., 

- зняття –  1 тис. 229чол., 

- 18 річні –  360  чол., 

- померлі –983 чол., 

- зміна ПІБ –  371 чол., 

- нездатні самостійно пересуватися -  85 чол. 

- зміна МН, ДН –101 чол. 
       

Спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою роботою в районі 

охоплено  15 593 особи, це учні шкіл, ПТНЗ, дошколята, ДЮСШ, працівники 

підприємств, установ та організацій району. 

          В 2018 році  проведено спортивні змагання: 



-серед школярів з 9 видів спорту, а також обласні зональні змагання з шашок і 

шахів, настільного тенісу у яких брали участь школярі Апостолівського. 

Криворізького, Софіївського, Широківського районів та міста Кривий Ріг, в 

усіх змаганнях зайняли призові місця; 

-серед молоді та дорослих з 12 видів спорту, а також фінальні обласні 

пошукові змагання «Хто ти майбутній олімпієць?» серед юнаків та дівчат з 

футзалу та баскетболу, обласні зональні змагання: з футболу серед чоловіків; 

на звання «Краще спортивне село» Дніпропетровщина 2018»; 

-з міні футболу;  

-волейболу серед команд сільських та селищних рад;  

-фінальні змагання III-ї спартакіади серед ветеранів сільського фізкультурно - 

спортивного руху, з усіх видів  Апостолівський район зайняв  перше місце.  

Прийняли участь у Всеукраїнських змаганнях «Краще спортивне село» 

смт. Ворохта Івано-Франківської області з 20.09.-23.09. 2018 року (І місце).  

 

Впродовж звітного періоду райдержадміністрацією забезпечено 

підготовку та організацію проведення заходів в районі з нагоди: 

         - Дня Соборності України;  

         - Дня пам’яті Героїв Крут;  

         - Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

         - Ушанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- Дня Чорнобильської трагедії; 

- Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

- Дня пам’яті та примирення; 

- Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні; 

- Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 

- Дня державної служби, 100-річчя; 

         -    Дня Конституції України; 

         -    Дня Державного Прапора України; 

         - 27-ї річниці незалежності України і 100-річчя відродження української 

державності; 

         -    Дня партизанської слави;                               

         -    95-ї річниці утворення Апостолівського району; 

-    Дня Українського козацтва; 

-    Дня захисника України; 

-    Дня визволення України від фашистських загарбників; 

  -   Дня працівників сільського господарства; 

  -   Дня пам’яті жертв голодомору;  

-   Дня місцевого самоврядування; 

  - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС.     

 

 



Підсумовуючи, хочу зазначити: рік що минув, для районної державної 

адміністрації став періодом напруженої, цілеспрямованої праці на всіх 

напрямках соціально-економічного і духовного життя. Нам вдалося вирішити 

низку важливих питань, забезпечити стабільність у роботі господарського 

комплексу, закріпити позитивні зрушення, досягнуті в попередні роки. Все 

це говорить, що ми на правильному шляху. Але це не підстава для 

самозаспокоєння. Спільними зусиллями ми могли б досягти більшого і в 

економіці, і у вирішенні соціальних завдань.    

  

Думаю, які б проблеми ми не розглядали, необхідно виходити з 

принципу солідарної відповідальності за все, що відбувається в нашому 

районі. Дуже добре, що є спільне бажання зробити все можливе для 

подальшого розвитку Апостолівщини, поліпшення рівня життя її жителів. 

 

Дякую за увагу. 


