
 

 

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Верхньодніпровської райдержадміністрації 

про результати роботи за 2018 рік 

 

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. 

 

Адміністративно-територіальний устрій 

 

Верхньодніпровський район розташований в північно-західній частині 

Дніпропетровської області України та займає територію площею 128,6 тис.га, 

у тому числі сільськогосподарські угіддя складають 85,7 тис.га. 

Межує із районами області: П’ятихатським, Криничанським, 

Петриківським та містом Вільногірськ, Кобелякським районом Полтавської 

області та Онуфрієвським районом Кіровоградської області. 

Адміністративним, господарським і культурним центром 

Верхньодніпровського району є місто районного значення 

Верхньодніпровськ. 

Гідрографія району представлена річкою Дніпро – район розташований 

на правому березі Дніпра. Також на території району протікають річки 

Домоткань, Самоткань, Омельник, що впадають у Камя’янське водосховище. 

В районі нараховується 69 населених пунктів, у тому числі 2 міста, 2 

селища міського типу та 65 сіл, що входять до складу 10 сільських, 2 

селищних та 2 міських рад. 

Станом на 01 вересня 2018 року чисельність населення району 

складала 52,5 тис. чоловік. 

На території району діють 16 закладів загальної середньої освіти, у 

тому числі 2 навчально-виховних комплекси, 3 філії, 4 заклади  позашкільної 

освіти, дитячо-юнацька спортивна школа, навчально-реабілітаційний центр, 2 

школи-інтернати та 18 закладів дошкільної освіти. 

На території району функціонують лікувальні заклади, які мають 

можливість надавати амбулаторно-поліклінічну допомогу на 1000 

відвідувань за зміну. 

Серед них: Комунальний Заклад «Верхньодніпровська Центральна 

Районна Лікарня» Дніпропетровської обласної ради», Комунальний Заклад 

«Новомиколаївська туберкульозна лікарня» Дніпропетровської обласної 

ради», Верхівцевська міська лікарня, Комунальне некомерційне 
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підприємство «Верхньодніпровський Центр Первинної Медико-санітарної 

Допомоги» Верхньодніпровської районної ради, структурними підрозділами 

якого є 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 

20 фельдшерських пунктів та відділення швидкої медичної допомоги. 

Зовнішні та внутрішні зв’язки району здійснюються автомобільним та 

залізничним транспортом. Головним автошляхом є дорога державного 

значення Запоріжжя-Дніпропетровськ-Київ. Верхньодніпровський район 

перетинає Придніпровська залізниця. 

 

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 плану роботи райдержадміністрації у 2018 році 

відбулося 12 засідань колегії  райдержадміністрації за участю керівників 

відділів та управлінь райдержадміністрації, районних служб, організацій, 

сільських, селищних голів, на яких розглянуто 33 питань, з них 8 – в порядку 

контролю. За підсумками розгляду прийнято до виконання  25 розпоряджень 

голови райдержадміністрації. 
 

Протягом 2018 року в райдержадміністрації опрацьовано – 7004 

документів,  з них: вхідна кореспонденція – 4880 документів, вихідна – 2124. 

Забезпечено опрацювання  2685 – контрольних директивних документів, в 

тому числі власних рішень – 70. Майже 55 %  із зареєстрованих  контрольних 

документів – термінові. 

Прийнято – 952 власних розпорядчих документів, з них: розпоряджень 

голови райдержадміністрації – 677, доручень голови райдержадміністрації – 

26, взято на контроль – 70. 

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 – 101. Протягом звітного року структура райдержадміністрації не 

змінилася 

В 2018 році були проведені конкурси на зайняття вакантних посад 

державних службовців у райдержадміністрації. Всі конкурси пройшли 

відповідно до вимог діючого чинного законодавства, призначено 3 особи, з 

них за категорією   Б - 1 особа, за категорією В – 2 особи. 
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Згідно Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці 

райдержадміністрації до 01 квітня 2018 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 акта, 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 січень-грудень 2018 року до райдержадміністрації від жителів району 

надійшло  448 звернення, в тому числі від громадян, які побували на 

особистому прийомі у голови райдержадміністрації – 186, кількість 

порушених питань у зверненнях, що надішли поштою – 262. 

Найчастіше  громадяни  на особистому  прийомі звертаються з питань 

соціального захисту (164 звернення), що становить 88,2% всіх звернень, на 

другому місці  – питання роботи комунальних підприємств (8 звернень або 

4,3%). 

Показник позитивно вирішених звернень становить 76,9% (322 

звернення) від загальної кількості звернень. На особистому прийомі показник 

позитивно вирішених звернень становить 81,2% (151 звернення). Це є 

результатом об'єктивної, налагодженої роботи та персональної 

відповідальності виконавців.  

В районі діє «Урядова гаряча лінія» та обласна  «Гаряча  лінія голови 

облдержадміністрації». За звітний період через урядову телефонну «гарячу 

лінію» надійшло 736 звернень від мешканців району, в яких було порушено 

736 питань. Найбільше громадян району хвилювали питання соціального 

захисту  – 90 звернень (12%) та  комунального господарства – 443 звернень 

(62%). На «Гарячу лінію голови облдержадміністрації» надійшло 469 

звернень, із них вирішено позитивно – 221 звернення, надано роз‘яснення на  

248 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. 
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В районі затверджено 32 програми. Протягом 2018 року 
реалізовувалося  27 районних програм, з яких 3 – фінансувалися з 
державного бюджету (3,6 млн.грн.), 3 – з обласного (4,2 млн.грн.),  19 – з 
місцевого бюджету (24,7 млн.грн.) та 2 – за рахунок інших джерел 
фінансування (3,6 млн.грн.). 

За своєю спрямованістю програми класифікуються таким  чином: 11 
соціальних програм, 10 – економічних, 4 – екологічних,  2 – національно-
культурні програми, правоохоронна та науково-технічна  програми,  а також 
3 – інші програми. 

Протягом 2018 року в районі рішеннями Верхньодніпровської районної 
ради було затверджено три програми, а саме: 

Програму зайнятості населення Верхньодніпровського району             
на 2018 - 2022 роки від 21 березня 2018 року № 359-17/VII; 

Програму розвитку  малого та середнього підприємництва у 
Верхньодніпровському районі  на 2019–2020 роки від 13 грудня 2018 року        
№ 437-20/VI; 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 
2019 рік від 13 грудня 2018 року  № 427-20/VII. 

На засіданнях колегії райдержадміністрації, постійних комісіях 
районної ради розглянуто 25 питань щодо коригування (внесення змін та 
доповнень) до районних програм, по 3 програмам було продовжено термін їх 
дії та знято з контролю одну районну програму. 

 

Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 

Здійснення державної регуляторної політики  протягом 2018 року 

відбувалось відповідно до Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і було спрямовано 

на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, перегляд і приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства України діючих нормативно-правових актів, забезпечення 

 відкритості та прозорості під час розробки проектів регуляторних актів. 

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності 

державної регуляторної політики, на підставі пропозицій структурних 

підрозділів райдержадміністрації – розробників проектів регуляторних актів, 

розпорядженням  голови  райдержадміністрації  від  12  грудня  2017  року  

№ Р-454 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів райдержадміністрації на 2018 рік. Відповідно до Плану у звітному 

періоді прийнято 2 регуляторних акти. Проекти регуляторних актів з 

аналізами регуляторного впливу були оприлюднені у місцевій газеті та  на 

офіційному веб-сайті райдержадміністрації у мережі Інтернет у рубриці 

«Регуляторна діяльність». Після офіційного оприлюднення цих документів 

пройдена процедура отримання пропозицій та зауважень від фізичних та 

юридичних осіб. До підготовки і обговорення проектів нормативно-правових 

актів залучалися підприємці. 

https://adm.dp.gov.ua/ua/dniprooda/diyalnist/regulyatorna-diyalnist
https://adm.dp.gov.ua/ua/dniprooda/diyalnist/regulyatorna-diyalnist
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Відповідно до Плану-графіку з відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів на 2018 рік,  проведено базове відстеження 2-х 

регуляторних актів. За результатами проведених відстежень здійснено 

перегляд цих актів на відповідність принципам державної регуляторної 

політики та визнано таким, що потребує скасування один регуляторний акт. 

З метою реалізації державної політики у сфері підприємництва в районі  

розроблена і діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва у 

Верхньодніпровському районі. Відповідно до завдань і заходів Програми 

протягом січня-грудня 2018 року: 

проведено засідання «круглого столу» для керівників підприємств 

торгівлі та ресторанного господарства з питання дотримання вимог 

законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки; 

проведено семінар із представником банку «WORLD BANK GROUP» 

на тему «Аграрні розписки в Україні» щодо прямого продажу продукції 

трейдерам в порту; 

організовано і проведено семінар для аграріїв з питання упередження 

строків протиправних посягань на землю та врожай в рамках роботи 

міжвідомчої комісії; 

проведені наради з керівниками підприємств району з питань 

легалізації зайнятості населення та заробітної плати; 

проведена зустріч керівників сільгосппідприємств з членами обласного 

оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи 

збіжжя; 

проведені зустрічі і наради з представниками фармацевтичних закладів, 

житлово-комунального господарства, промислових підприємств з актуальних 

питань ведення бізнесу; 

проведена зустріч із представниками малого бізнесу щодо обговорення 

проектів регуляторних актів райдержадміністрації; 

постійно надавалась інформаційно-роз’яснювальна допомога суб’єктам 

підприємницької діяльності щодо державних програм підтримки малого і 

середнього підприємництва, з питань започаткування та ведення бізнесу, 

організації роботи об’єктів бізнесу, змін в законодавстві; 

надана правова допомога суб’єктам підприємництва агропромислового 

комплексу щодо державної підтримки галузі тваринництва та державної 

підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства; 

на Інтернет-порталі Верхньодніпровської райдержадміністрації 

створені та підтримуються в актуальному стані рубрики «Адміністративні 

послуги», «Регуляторна діяльність». 

З метою майнової підтримки суб'єктів підприємництва із підприємцями  

укладено 63  угоди щодо оренди вільних виробничих приміщень комунальної 

власності загальною площею   5 тис. 228 кв. метрів. 

За сприянням Верхньодніпровської служби зайнятості здійснювалась 

постійна організаційно-методична робота із залучення безробітних до 

активної діяльності у сфері бізнесу. Особам, які зверталися до служби 

зайнятості з метою пошуку роботи, постійно надавалась консультаційна, 
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методична та юридична допомога з питань організації власної справи. 

Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької 

діяльності отримали 2 особи. 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, 

внутрішньо переміщених осіб та осіб з функціональними обмеженнями. 

За оперативними даними протягом 2018 року  у районі працювали 217 

суб’єктів підприємництва, із них до кола середніх підприємств належали 15 

одиниць, малих – 202 одиниці. Також здійснювали діяльність 1 тис. 438 

фізичних осіб-підприємців. У звітному періоді було зареєстровано 141 нових 

фізичних осіб-підприємців, припинили діяльність – 180, у зв’язку з чим їх 

кількість з початку року зменшилась на 39 одиниць. 

У структурі малих підприємств – юридичних осіб за їх основним видом 

діяльності переважали підприємства агропромислового комплексу – 80 

одиниць або 39,6%.  Переважна більшість середніх підприємств відноситься 

до кола промислового комплексу – це 8 одиниць або 53,3%. 

На малих та середніх підприємствах району працювали 4 тис. 192 

особи.  

 

Надання адміністративних послуг 

 

З метою створення максимально зручних і доступних умов для 

отримання адміністративних послуг громадянами і підприємцями району 

продовжувалась робота щодо удосконалення діяльності центру надання 

адміністративних послуг. Центром надається 119 видів адміністративних 

послуг, що на 3 послуги більше, ніж у 2017 році. В роботі центру приймають 

участь 8 суб’єктів надання адміністративних послуг, якими розроблені та 

затверджені інформаційні та технологічні картки. 

Дуже актуальними для громадян і підприємців району 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 будь-якому центрі надання адміністративних послуг 

України протягом однієї доби. 

Протягом звітного періоду центром надання адміністративних послуг 

надано 3 тис. 70 послуг, що на 40% менше, ніж у попередньому році, у тому 

числі: відділом Головного управління Держгеокадастру у 

Верхньодніпровському районі – 2 тис. 613 послуг (67%); 
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Верхньодніпровським районним відділом головного управління Державної 

міграційної служби України в Дніпропетровській області – 237 послуг 

(22,6%); головним архітектором району – 97 послуг (303,1%); відділом з 

питань державної реєстрації райдержадміністрації – 122 послуги (162,7%); 

дозвільні органи району - 1 послуга (1,9%). 

Зменшення кількості наданих послуг у звітному періоді пов’язане зі 

змінами в законодавстві Державної міграційної служби України –

запроваджено оформлення паспорта громадянина України з безконтактним 

електронним носієм у формі ID-картки, що потребує певного обладнання, яке 

відсутнє в центрі надання адміністративних послуг та зі зменшенням 

кількості звернень з питань державної реєстрації земельних ділянок. 

У 2018 році Верхньодніпровську об’єднану територіальну громаду 

включено до списку кандидатів на участь у ІІ раунді Програми «U-LEAD з 

Європою» щодо поліпшення якості надання адміністративних послуг для 

населення. Участь у Програмі з підтримки створення та модернізації ЦНАП 

надасть можливість в 2019 році відкрити новий спільний  центр  надання 

адміністративних послуг ОМС (ОТГ) та РДА (без ліквідації ЦНАП РДА) на 

території об’єднаної територіальної громади. 

  
Інвестиційна діяльність 

 

За оперативними даними протягом січня-грудня 2018 року в розвиток 

економіки району було спрямовано 490,6 млн.грн. капітальних інвестицій, 

що на 7,7% більше показників 2017 року. У розрахунку на одну особу 

населення обсяг інвестицій склав 9 тис. 144 грн. За рахунок коштів 

індивідуальних забудовників ведено в експлуатацію 992 кв. метрів загальної 

площі житла, що становить 114,4% до попереднього року. 

У рамках інвестиційного проекту «Сприяння розвитку соціальної 

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

внутрішньо переміщених осіб, проводилися роботи по  реконструкції 

нежитлового приміщення під будинок соціального житла в місті 

Верхньодніпровську (16 квартир). У 2019 році, після проведення  робіт з 

благоустрою прилеглої території, об’єкт планується ввести в експлуатацію.  

 

За рахунок коштів державного бюджету, з метою покращення 
медичного обслуговування сільського населення, у звітному році розпочато  
будівництво  амбулаторії на 3-4 лікаря в селі Пушкарівка,  розрахованої на 60 
відвідувань за зміну. 

Протягом січня-грудня 2018 року районом залученні кошти з обласного 
бюджету розвитку на проведення робіт по об’єктах соціальної сфери на 
загальну суму близько 65 млн.грн. (головним розпорядником коштів 
виступає управління  капітального будівництва облдержадміністрації), з них  
проведені роботи  на перехідних об'єктах:  

реконструкція КЗ «Верхівцевський НВК СЗШ № 1-дошкільний заклад» 
Верхньодніпровської районної ради; 

реконструкція стадіону зі спорудами  в м. Верхньодніпровськ; 
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капітальний ремонт Ганнівського НВК. 
У звітному році завершена реконструкція  Бородаївського КДНЗ  

«Вишенька» та реконструкція спортивної зали КЗ «Верхівцевська СЗШ № 2  
І-ІІІ ст.» 

При підтримці народного депутата велись роботи з реконструкції                   
4,3 км системи водопостачання селищ Соколівка 1 та Соколівка 2, які були 
розпочаті у 2017 році. У поточному році об’єкт планується ввести в 
експлуатацію.  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
завершені роботи по капітальному ремонту вулиці Набережна на ділянці від 
вулиці Шевченко до вулиці Дніпровська в місті Верхньодніпровську, які 
були розпочаті у 2017 році, освоєні кошти в сумі 1 млн. 863 тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету виготовлено проектно-
кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги в місто Верхівцеве 
та дороги в село Якимівка Зарічанської сільської ради. 

 

На капітальний ремонт доріг загального користування місцевого 
значення  у звітному році були виділені кошти в сумі 10 млн. 726 тис.грн., з 
них: 

Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське – 9,92 млн.грн.; 
Дмитрівка 0 Т-04-15 – 604,4 тис.грн.; 
Н-08-Дніпровське – 201,4 тис.грн. 
Станом на 01 січня 2019 року виготовлена проектно-кошторисна 

документація та проведенні тендерні процедури. 
Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету, проведені роботи по 

виготовленню проектно-кошторисної документації по шести об’єктам  
соціально-культурної сфери  району. 

За рахунок коштів районного бюджету проведені роботи на об’єктах 
охорони здоров’я: 

реконструкція центрального входу терапевтичного корпусу КЗ 
«Верхньодніпровська ЦРЛ» ДОР»; 

капітальний ремонт м’якої покрівлі харчоблоку КЗ 
«Верхньодніпровська ЦРЛ» ДОР»; 

капітальний ремонт даху та вимощення Дмитрівської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини КЗ «ВЦПМСД» за адресою: вул. 
Вишнева (Радянська) 6, с. Дмитрівка. 

За рахунок  коштів місцевих бюджетів територіальних громад 
проведено: 

капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей) будівлі КДНЗ № 2 
«Дзвіночок» по вул. Центральній, 21 в смт. Дніпровське; 

капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ «Верхівцевський дошкільний 
навчальний заклад «Теремок» Верхівцевської міської ради; 

облаштовано водозабірну свердловину для водопостачання ДНЗ 
«Дюймовочка» в с. Мишурин Ріг; 

виготовлена проектно-кошторисна документація на об’єкт  
«Реконструкція Верхньодніпровського комунального дошкільного 
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навчального закладу № 8 «Золота рибка» з облаштуванням прилеглої 
території». 
 

Іноземні інвестиції 

За оперативними даними обсяг прямих іноземних інвестицій у 2018 

році  зменшився на 30,8% по відношенню до 2017 року і склав 1 млн. 485,9 

тис.дол.США. Зменшення відбулося за рахунок зміни юридичної адреси 

підприємств, які продовжують здійснювати виробничу діяльність на 

території району – ТОВ «АСТІ Верховцевський елеватор» та ТОВ «ВеТалл».  

З іноземними інвестиціями працюють підприємства, що займаються 

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

виробництвом сільськогосподарської продукції – ТОВ «Юнігрейн Базис». 

До країн, які інвестували економіку району відносяться Ізраїль, 

Німеччину та Нідерланди. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Зовнішньоекономічною діяльністю протягом 2018 року займалися 9 

підприємств різних галузей господарського комплексу району, що відповідає 

рівню попереднього року. Товарна структура зовнішньоекономічної 

діяльності обумовлена промисловим потенціалом району. 

За оперативними даними загальний обсяг зовнішньоторговельного 

обороту  у  2018  році  склав 32,5 млн.дол.США,   позитивнее   сальдо  –  10,3 

млн.дол. США. Обсяги експорту зменшились на 21,4%, імпорту – на 35,3% 

по відношенню до попереднього 2017 року і склали 21,4 млн.дол. США та 

11,1 млн.дол. США відповідно. 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі експортних поставок 

складає продукція харчової промисловості – 47,2%, 47,1% імпортних 

поставок – це машини, устаткування та механізми.  

Щодо графічної структури зовнішньої торгівлі товарами, то серед країн 

СНД основними партнерами-експортерами підприємств 

Верхньодніпровського району є Росія, Білорусь, Узбекистан, Болгарія, серед 

інших країн світу – Ізраїль, Індонезія, Індія, Республіка Гвінея, Турція, 

Емірати, Іспанія та Польща. Щодо країн-імпортерів – Китай, Нідерланди, 

Німеччина, Іспанія, Італія, Польща, Турція, Венгрія та Білорусь.  

 

Промисловий комплекс  

 

За видами економічної діяльності 12 підприємств району відносяться 

до переробної промисловості, у загальній структурі якої найбільш 

розвиненою є харчова галузь (60,0%) і до складу якої входить основне 

бюджетоформуюче підприємство району – ПрАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат», обсяги виробництва якого в загальному по 

району складають 48,1% та 3 підприємства займаються виробництвом та 

розподіленням пари та води. 
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За січень-грудень 2018 року на ПрАТ «ДКПК» вироблено продукції в 

порівняних цінах на 5% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. Було 

реалізовано промислової продукції на суму 765,9 млн.грн. Зменшення обсягів 

виробництва пояснюється відсутністю попиту у споживачів на продукцію 

підприємства.  

В натуральних показниках збільшилось лише виробництво крохмалю – 

на 5% (73,0 тис. тонн); виробництво патоки та олії нерафінованої зменшилось 

– на 14,3% та на 15,3% і склало 84,5 тис. тонн та 8,1 тис. тонн відповідно. 

Виробництво олії рафінованої товарної залишилось на рівні попереднього 

року (660 тонн). На підприємстві значні кошти виділяються на фінансування 

заходів, пов’язаних з модернізацією, реконструкцією, технічним 

переозброєнням виробництва.  

На підприємстві харчової галузі ТОВ НВП «Вітан» вироблено 

промислової продукції на рівні попереднього року, було реалізовано біомаси 

бета-каротину на суму 60,8 млн.грн. 

Через відсутність замовлень на олію соняшникову нерафіновану та 

шпрот соняшниковий майже вдвічі зменшились обсяги виробництва на ТОВ 

«Солома», було реалізовано продукції в діючих цінах підприємства на 

загальну суму 33,9 млн.грн.  

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

борошномельно-круп’яне виробництво, реалізовано продукції на суму 54 

млн.грн., що відповідає рівню попереднього року  року. 
 

Протягом останніх років стабільно працюють підприємства 

машинобудівної галузі – ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний  

завод» та ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод». На 

підприємствах збільшилися обсяги виробництва вагонів вантажних та 

напівпричепів автомобільних, реалізовано продукції на суму 133,4 млн.грн. 

та 296,0 млн.грн. відповідно. 
 

У галузі металургія та оброблення металу на рівні попереднього року 

вироблено санітарно-технічних виробів на ПрАТ «Верхньодніпровський 

ливарно-механічний завод» та на ТОВ «Шлях». Підприємствами реалізовано 

продукції в діючих цінах на суму 96,5 млн.грн. та 71,1 млн.грн. відповідно. 

На двох інших підприємствах зазначеної галузі спостерігається 

скорочення обсягів виробництва майже вдвічі. ТОВ «Компанія Техінвест», 

через відсутність замовлень з боку потенційних споживачів, було реалізовано 

продукції на суму 7,9 млн.грн., ТОВ «Верхньодніпровський завод потужного 

радіобудування», завдяки зміні профілю виробництва, – на суму 155,1 

млн.грн.   
 

Галузь легкої промисловості району представляє підприємство швейної 

підгалузі ТОВ «Ритм» - М – на підприємстві збільшено обсяги виробництва 

на 44,5%, вироблено продукції на суму 3,7 млн.грн.  
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Виготовленням виробів із деревини в районі займалось ТОВ «Партол», 

яке співпрацювало з ТОВ «Верхньодніпровський завод потужного 

радіобудування» (виробництво торгівельного, холодильного обладнання). 

Проте, в звітному році, на підприємстві майже не здійснювалась виробнича 

діяльність і за прогнозними даними виробництво призупинено через зміну 

профілю виробництва підприємства-партнера (виробництво холодильного 

обладнання). 
   

В галузі виробництва та розподілення пари та води спостерігається 

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

 

Зайнятість населення  та ринок праці 

 

У рамках реалізації районної Програми зайнятості населення 

Верхньодніпровського району на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 21 березня 2018 року № 359-17/VІI 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: 

працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 1 тис. 82 

незайнятих громадян; 

проходили професійне навчання та підвищували кваліфікацію 217 осіб; 

залучено до участі в громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру 405 громадян; 

отримали одноразово допомогу по безробіттю для організації власної 

справи 2  особи. 

Протягом звітного періоду на обліку в районній філії 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості перебувало 1 тис. 747 

безробітних громадян, що на 122 особи менше, ніж у 2017 році.  Станом на 1 

січня  2019  року на обліку перебувало 703 незайнятих громадян, з них 539 

осіб, які мають статус безробітного. Чисельність осіб, які отримували 

допомогу по безробіттю в порівнянні з початком року збільшилась на 11 

чоловік і станом на 1 січня 2019 року склала  470 громадян. 

Завдяки активізації роботи особистих консультантів щодо здійснення 

підбору роботи громадянам, визначення додаткових заходів, спрямованих на 

активізацію їх власних зусиль в пошуку, кількість працевлаштованих за 

направленням служби зайнятості громадян склала 961 чоловік. 

Протягом  звітного періоду  працевлаштовано 326 осіб, які проживають 

у сільській місцевості, що складає 40,5% загальної кількості 

працевлаштованих безробітних.  

Підготовка та перепідготовка безробітних в основному велась за 

робітничими професіями: електрогазозварник, продавець продовольчих 

товарів, манікюрник, оператор котельні. Підвищення кваліфікації 

проводилося за спеціальністю  тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва. 

../../КОЛЕГІЯ/9_1/Local%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПРОГРАММЫ/Программа%202011/рабочая/7%20Структура.doc#_Toc130175726
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Доходи населення та заробітна плата 
 

З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної 
плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати 
у 2018 році: 

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 560 роботодавців. 

В районі діє 200 колективних договорів, якими охоплено 7 тис. 837 осіб 
працюючих. Протягом звітного періоду було укладено 22 колективних 
договорів та 18 змін та  доповнень до діючих колективних договорів. 

За оперативними даними середньомісячна заробітна плата та фонд 
оплати праці збільшуються на 14,6% та 6,6% по відношенню до 2017 року  і 
складають 7 тис. 30 грн. та 664,2 млн.грн. відповідно. 

Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати 
по району склала 445,3 тис.грн. (ПАТ «Верхньодніпровський ливарно-
механічний завод») та була погашена в повному обсязі 3 січня поточного 
року. 

 

  Соціальний захист населення 
 

З метою забезпечення соціального рівня та якості життя, соціального 
захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників 
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх соціалізації 
та соціальної безпеки в суспільстві, у 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: 

забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату всіх видів 
державної допомоги 5 тис. 700 сім’ям на загальну суму 88 млн. 254 тис.грн.; 

надано матеріальну допомогу 526 малозабезпеченим особам та 
громадянам, які опинилися у скрутному становищі на загальну суму 1 млн. 
17,3 тис.грн. та 25 учасникам АТО на суму 45 тис.грн.; 

профінансовано допомогу 446 особам працездатного віку, які надають 
соціальні послуги по догляду за людьми похилого віку та інвалідами І та ІІ 
групи на загальну суму 883,9 тис.грн.; 

отримали  засоби реабілітації та пересування 113 інвалідів; 
оздоровлено в санаторно-курортних установах 28 ветеранів Великої 

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

виповнилося 100 і більше років; 



 

 

13 

13 

здійснено нагляд за правильністю та своєчасністю призначення 
(перерахунку) пенсій громадянам за 475 новопризначеними пенсійними 
справами та 104 перерахунків пенсій. 

Протягом звітного періоду профінансовано видатки з місцевого 
бюджету у розмірі 140 тис.грн. для фінансової підтримки статутної 
діяльності двох районних організацій – Української Спілки ветеранів 
Афганістану та ветеранів України. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває: 
656 внутрішньо переміщених осіб, з них 193 особи працездатного віку, 

106 дітей, 34 інваліди, 321 пенсіонер; 
448 сімей, з яких 110 отримують щомісячну адресну допомогу 

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

29 інвалідів війни з числа учасників АТО, 5 членів сімей загиблих 
ветеранів війни, 312 учасників бойових дій та один учасник війни. 

 З метою професійної адаптації, 3 учасники антитерористичної операції 
пройшли навчання у Верхньодніпровському районному спортивно-
технічному клубі товариства сприяння обороні України, 3 – психологічну 
реабілітацію та 9 ветеранів війни були забезпечені санаторно-курортним 
лікуванням. 

За рахунок коштів обласного бюджету виплачено 11 компенсацій на 

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на загальну суму 13,17 

тис.грн. 

Станом на 1 січня 2019 року  субсидію на житлово-комунальні послуги 

отримують 6 тис. 91 домогосподарство, у тому числі 722 домогосподарства 

вже отримали субсидію готівкою на придбання твердого палива  і 

скрапленого газу. Заборгованість з виплати субсидії на придбання твердого 

палива і скрапленого газу в районі відсутня . 

В поточному році мешканці району вдруге отримали виплати з 

монетизації  субсидій, які зекономили газ та електроенергію за опалювальний 

сезон 2017-2018 років. Це пілотний проект на шляху до повної монетизації 

субсидії.  По району за монетизацією звернулися 1 тис. 868 громадян, які 

отримали кошти на загальну суму 927,3 тис.грн.        

 

Податково-бюджетна діяльність 

 

 За даними Верхньодніпровського відділення Кам’янської ОДПІ за 2018 

рік до Зведеного бюджету надійшло 482319,6 тис.грн.  

 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 

збільшились на 92975,7 тис.грн., або на 23,9% (фактичні надходження за 

відповідний період минулого року склали 389343,90 тис.грн.). 

 Надходження до Державного бюджету за 2018 рік становлять              

254876,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 

надходження податків збільшилось на 60895,4 тис.грн., або на 31,4% 

відсотка, надходження у 2017 році склали 193981,0 тис.грн. 

 Найбільшу питому вагу  в структурі надходжень до Державного   
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бюджету, за звітний період займає рентна плата за надра - 33,1%.              

(факт – 84290,00 тис.грн.), податок з доходів фізичних осіб - 23,2%                

(факт – 59051,21 тис.грн.) та податок   на додану вартість - 30,8%              

(факт – 78533,12 тис.грн та військовий збір – 4,5% (факт –                                 

11423,19 тис. грн.) та в цілому складають 91,6% від загальної  суми 

фактичних надходжень. 

 За аналогічний період минулого року надходження склали по рентній 

платі за надра – 84440,50 тис.грн., податку з доходів фізичних осіб – 39410,5 

тис.грн., податок   на додану вартість – 47626,00 тис.грн. та військовий збір – 

8325,3 тис.грн. 

 Надходження до місцевого бюджету за 2018 рік по 

Верхньодніпровському відділенню склали  227443,20 тис.грн, що в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року (195362,9 тис.грн.) 

становить 32080,30 тис.грн. 

 Найбільшу питому вагу у структурі надходжень місцевого бюджету  по 

Верхньодніпровському району за 2018 рік займає податок  з доходів 

фізичних осіб- 62,8%, (факт - 142884,04 тис.грн., рентна плата надра – 12,4% 

(факт – 28133,71 тис.грн.), земельний – 9,6% (факт – 21880,97 тис.грн.), 

єдиний податок – 10,0% (факт 22808,58 тис.грн.) та складають 94,8% від 

загальної  суми фактичних надходжень до місцевого бюджету (227443,20 тис. 

грн.). 

 На протязі бюджетного року працівниками відділення проводилась 

індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками підприємств щодо 

недопущення порушень законодавства  про оплату праці, а також  виплату 

заробітної плати менше законодавчо встановленого рівня 

 В результаті проведеної роботи та у зв’язку із підвищенням з 1 січня 

2018 року мінімальної заробітної плати до 3723,00 грн., фактичні  

надходження по податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету             

( 75%), за  2018 рік збільшилися на 24652,4 тис.грн., або 20,9% (факт  2017 

року – 118231,6 тис. грн.).  

 
Енергоефективність та енергозбереження 

 

 В районі діє програма, якою передбачені заходи з енергоефективності, 
а саме: Програма енергозбереження Верхньодніпровського району на 2016-
2020 роки (зі змінами). 

За 2018 рік реалізовано 2 проекти та заходи з енергозбереження та 
енергоефективності на загальну суму близько 2,227047 млн.грн, що 
дозволить зекономити 103,5 т умовного палива. 

За результатами 2018 року частка сумарної потужності котелень на 
альтернативних видах палива в районі становить 16,66 % (відсоток до 
загальної потужності котелень району). 

Частка обсягу теплової енергії, виробленої у Верхньодніпровському 

районі з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, за 
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2018 рік дорівнює 7,8% (відсоток до загального обсягу виробленої теплової 

енергії в районі). 

За звітний період введено в експлуатацію 2 об’єктів альтернативної 

енергетики сумарною потужністю 0,395 МВт. 

Агропромисловий комплекс  

 

 Загальна площа Верхньодніпровського району на початок 2018 року 

складає 128,6 тис. га. Площа сільгоспугідь становить 87,7 тис. га, в тому 

числі: площа ріллі – 69,1 тис. га, з неї для сільськогосподарського 

виробництва – 66,2 тис. га. Сіножатей – 0,9 тис. га, пасовищ – 13,9 тис. га, 

багаторічних насаджень – 1,8 тис. га.  

Відділом агропромислового розвитку складено цільові програми 

розвитку агропромислового комплексу на 2018 рік, які передбачають 

отримати по всіх категоріях господарств: 

в галузі рослинництва 

валовий збір зернових культур – 118,5 тис. тонн 

у т.ч. озимих зернових – 56,2 тис. тонн 

у т. ч. кукурудза на зерно – 57,8 тис. тонн 

валовий збір олійних культур – 39,9 тис. тонн, 

у т.ч. соняшнику – 33,3 тис. тонн; 

валовий збір овочів та картоплі 36,3 – тис. тонн. 

в галузі тваринництва 

надоїти молока – 7,5 тис тонн; 

виробити м’яса в живій вазі – 0,7 тис тонн; 

отримати курячих яєць – 55,9 млн. штук. 

 За 12 місяців 2018 року в районі вироблено валової продукції в 

порівняних цінах 2010 року на суму 738,0 млн. грн., що становить 134,3 % 

річної програми соціально-економічного розвитку району та 108,3 % до 

відповідного періоду минулого року: 

       -  продукції рослинництва – 652,9 млн. грн. що становить 229,8 % річної 

програми соціально-економічного розвитку району; 

       - продукції тваринництва – 85,1 млн. грн., що становить 32,0 % річної 

програми соціально-економічного розвитку району. 

          Сільгосппідприємствами вироблено валової продукції на 392,9  млн. 

грн., що становить 209,1 % до річної програми соціально-економічного 

розвитку району та 104,0 % до відповідного періоду минулого року:  

       - продукції рослинництва – 358,6  млн. грн., що становить 249,4 % річної 

програми соціально-економічного розвитку району.; 

       - продукції тваринництва – 34,3 млн. грн., що становить 79,0 % річної 

програми соціально-економічного розвитку району. 

          За 12 місяців 2018 року в галузі тваринництва всіма категоріями 

господарств вироблено: 

  - молока – 7 754 тонни, що майже на 1,3 тис. тонн або на 14,1 % менше 

ніж за відповідний період минулого року; 
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        - м’яса в живій вазі – 802 тонни, що на 335 тонн або на 29,5 % менше ніж 

за відповідний період минулого року; 

       - яєць – 61,3 млн. шт., що на 5,1 млн. шт. або на 9,0 % більше ніж за 

відповідний період минулого року. 

            Сільськогосподарськими підприємствами за 12 місяців 2018 року 

вироблено: 

      -  молока – 2 700 тонн, що на 391 тонну або на 16,9 % більше ніж в 

минулому році,  

      - реалізовано м’яса в живій вазі – 171 тонн, що на 39 тонн або на 29,5 % 

більше ніж за відповідний період минулого року; 

      - вироблено яєць – 49,7  млн. штук, що на 3,1 млн. шт. або на 6,4 % більше 

ніж за відповідний період минулого року. 

Станом на 01.01.2019 року поголів’я худоби, свиней та птиці в 

агроформуваннях району склало:  

великої рогатої худоби – 1166 голів, що на рівні минулого року, 

у тому числі корів - 461 голова, що на 76 голів та на 20 % більше ніж 

торік,  

свиней – 554 голови, що на 11 голів та на 2 % менше аналогічного 

періоду минулого року; 

птиці 312,9 тис. голів, що на 69,8 тис. голів більше до аналогічного 

періоду минулого року.  

За оперативними даними, на кінець  2018 року, в господарствах 

населення є в наявності наступне поголів’я сільськогосподарських тварин: 

великої рогатої худоби – 1060 голів, 

у тому числі корів - 900 голів, 

свиней – 1770 голів, 

кіз та овець – 902 голови, 

коней – 15 голів, 

птиці всіх видів – 42 945 голів, 

звірів кліткового утримання (нутрій, кролів) – 808 голів. 

В Верхньодніпровському районі завершено посів озимих зернових під 

урожай 2019 року. Згідно уточнених даних посіви озимих культур займають 

площу 23,1 тис. га., у тому числі озимих: пшениці – 19,9 тис. га, ячменю – 3,2 

тис. га., крім того, посіяно ріпаку 2,9 тис. га. Посів озимих проводились 

протруєним та перевіреним насінням, з внесенням мінеральних добрив. 

Посіви знаходяться у доброму стані. 

 Аграрії завершили збір всіх сільськогосподарських культур і з 

наступними показниками: 

 зібрано ранніх зернових та зернобобових з площі 23,2 тис га отримано 

79,3 тис. тонн при середній урожайності 34,0 ц/га,  а саме: 

озима пшениця з площі 18,4 тис га отримано 64,2 тис тонн при середній 

урожайності 34,9 ц/га; 

озимий ячмінь з площі 2,8 тис га отримано 10,4 тис тонн при середній 

урожайності 37,3 ц/га; 
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озимого жита з площі 50 га отримано 210 тонн при середній урожайності 30,0 

ц/га; 

ярий ячмінь з площі 1,1 тис га отримано 2,7 тис тонн при середній 

урожайності 25,6 ц/га; 

яра пшениця з площі 0,5 тис га отримано 1,3 тис тонн при середній 

урожайності 28,0 ц/га; 

овес з площі 90 га отримано 162 тонн при середній урожайності 18,0 ц/га; 

горох з площі 310 га отримано 496  тонн при середній урожайності 16,0 ц/га; 

крім того, зібрано озимий ріпак з площі 2,8 тис га отримано 5,8 тис тонн при 

середній урожайності 21,0 ц/га. 

Зібрано пізніх зернових культур з площі 14,5 тис га отримано 86,3 тис. 

тонн при середній урожайності 59,5 ц/га, у тому числі: 

гречка з площі 80 га отримано 80 тонн при середній урожайності 10,0 ц/га. 

кукурудза з площі 14,4 тис га отримано 86,2 тис тонн при середній 

урожайності 60,0 ц/га, 

у тому числі, зібрано технічні культури:  

соя з площі 360 га отримано 720 тонн при середній урожайності 20,0 ц/га; 

соняшник з площі 18,3 тис га отримано 47,9 тис тонн при середній 

урожайності 26,2 ц/га. 

 Завершено розрахунок за оренду земельних часток (паїв). У звітному 

періоді було укладено 6 973 договори оренди; середній розмір паю становить 

6,2 га.  

За 2018 рік виплачено орендної плати на суму 49 646,9 тис. грн.. (або 

100 %), з яких 7 884 тонн зерном на суму 35 923,1 тис. грн., грошима 12 985,2 

тис. грн. та послугами на суму 738,6 тис. грн.. 

Розмір середньої заробітної плати на одного штатного працівника 

зайнятого у сільському господарстві району станом на 01.01.2019 року 

складає 5 419,0 грн., що на 23,1 % більше рівня минулого року.  

 

Розвиток житлово-комунального господарства 
 

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на 

придбання енергоефективного обладнання у Верхньодніпровському районі  

банком АТ „Ощадбанк”, що залучений до  Державної цільової економічної 

програми енергоефективності, надано 280 кредитів на загальну суму 3 млн. 

479 тис. грн. (у тому числі у 2018 році 25 кредитів на суму 464,7 тис. грн.), з 

них  13 кредитів на заміну газових котлів та 267 кредитів на впровадження 

заходів  з  утеплення індивідуальних будинків. 

У звітному  році підприємствам району, які  надають житлово-

комунальні послуги, ОСББ/ЖБК  відшкодовано  з державного бюджету за 

надані пільги та субсидії близько 4,4 млн. грн.  

З метою підтримки та розвитку житлово-комунального господарства 

протягом року за рахунок бюджетних коштів здійснювалися заходи з 

благоустрою, спрямовані на поліпшення стану навколишнього природного 
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середовища, озеленення і приведення у належний санітарний стан населених 

пунктів району: ліквідовано 34 стихійних сміттєзвалищ, упорядковано                 

120,1 га території парків, скверів, алей та прибудинкових територій, 

висаджено дерев – 380, кущів – 270, створено нових газонів та квітників – 

600 м2, очищено від сміття берегів – 19,9 км, прибраних від сміття доріг – 

83,5 км, виконано благоустрій 61 пам’ятних місць. 

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 2018 – 2019 року. Передбачені 

планом заходи з підготовки до роботи в зимових умовах підприємств 

житлово-комунального комплексу виконані в повному об’ємі. 

 З метою забезпечення стабільним теплопостачанням об’єктів 

соціальної сфери сел. Дніпровське в  опалювальному періоді 2018-2019 рр.  

проведено технічне переоснащення системи теплопостачання селища 

Дніпровське. 

У звітному  році заключена угода  про соціально-економічне 

партнерство і співробітництво з ТОВ «ПРОТЕПЛОПОСТАЧ» м. Кривий Ріг з 

надання послуг теплопостачання на об’єкти соціальної сфери у  смт. 

Дніпровське. 

У селищі Дніпровське  у 2018 році створено нове комунальне 

підприємство «Дніпровський теплотранс» Дніпровської селищної ради, яке 

працює на альтернативних видах опалення (котли «Альтеп»)  і надає послуги 

трьом підприємствам соціальної сфери.  

У звітному році за рахунок коштів районного бюджету  проведено 

капітальний ремонт системи опалення (230п/м)  в  КЗ «Боровківська СЗШ  І -

ІІІ ст.» та встановлено 11 єдиних вузлів обліку газу на котельних закладів  

освіти.  

Відповідно до  районної програми «Питна вода Верхньодніпровщини 

2005-2020 рр»,  у звітному періоді завершенні роботи, (які були розпочаті в 

2016 році) з реконструкції насосно - фільтрувальної  станції села Домоткань 

та  завершені  роботи по реконструкції І черги  підвідного водоводу до центра 

с. Заріччя і освоєнні кошти районного бюджету в сумі   634,1 тис. грн. 

У 2018 році   відновлено  роботу 46,3 км мереж зовнішнього освітлення 

та побудовано 2,5 км нових, відновлена робота 763 світлоточок:  в                                          

м. Верхньодніпровську, смт. Дніпровське,  с. Кривоносове.  с. Зелене,                             

с. Суслівка   с. Правобережне, с. Пушкарівка,  с. Матюченкове,   с. Павло-

Григорівка та  с. Вільні  Хутори, с. Тарасівка, с. Новогригорівка с. Самоткань   

освоєні кошти в   сумі  5,0 млн. грн. в т. ч. з державного бюджету 0,9 млн. 

грн., з районного бюджету 2,9 млн. грн.  
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У звітному році проведено поточний ремонт покрівель на 5–ти  

багатоквартирних будинках в м. Верхньодніпровськ на загальну суму                     

355,3 тис. грн.    

Відремонтовано 16,12 тис. м2 доріг комунальної власності за рахунок 

місцевих бюджетів міських, селищних та сільських рад і  направлені кошти  в 

сумі 5,7 млн.  грн.  

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги за січень – 

грудень 2018 року збільшилася на 20,0% порівняно з початком року та                  

на 01 січня 2019 року становить 6864,5тис. грн. у зв’язку з підвищенням 

тарифів на природний газ та змінами в нарахуванні та наданні субсидій  

населенню. 

Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги  на кінець 

поточного року становить 88,5 %. 

 

Розвиток сфери послуг 
 

У сфері нефінансових послуг протягом звітного періоду: 

проводилась робота з вдосконалення мережі побутового 

обслуговування, використання такої форми обслуговування, як надання 

послуг у комплексі; 

розвивалась виїзна форма обслуговування населення на селі з надання 

перукарських послуг, ремонту побутової техніки, установки Інтернету, 

надання послуг таксі, виготовлення меблів. 

За оперативними даними у 2018 році підприємствами району 

реалізовано послуг на суму 275 млн.грн., що у порівняних цінах на 2,3% 

більше показників попереднього року. 

Із загального обсягу реалізованих послуг 19,3%  або 53 млн.грн. склали 

послуги, оплачені населенням, це майже вполовину більше показників 

аналогічного періоду 2017 року. У структурі наданих послуг переважали 

послуги складського господарства, транспорту,  лікарняних закладів та 

поштового зв’язку.  

У звітному періоді до органів статистики звітували 50 підприємств 

сфери нефінансових послуг. 

 

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. 

          Перевезенням пасажирів в районі на міжміських та приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Дніпропетровської області займається чотири перевізника:                

ТОВ «Дінат – С», ТОВ «Севертранс», ТОВ «Автопромінь» та  ПП «Зіфрід –

М». 



 

 

20 

20 

На сьогоднішній день вони обслуговують 12 міжміських та                          

5 приміських маршрутів. Всі транспортні засоби, які здійснюють пасажирські 

перевезення в районі, комфортабельні та відповідають сучасним вимогам. 

За січень-грудень  послугами пасажирського транспорту скористалося  

192,0 тис. осіб, що на 19,5 тис.осіб менше, ніж у минулому році                       

(211,5 тис.осіб). 

 Кількість осіб, що мають право пільгового проїзду у приміському та 

міжміському сполученні загального користування в районі становить                

14,4 тис. осіб. Для відшкодування витрат транспортному підприємству за 

пільгове перевезення пасажирів на приміських та міжміських маршрутах 

загального користування в районному бюджеті були передбачені кошти у 

сумі 865,0 тис. грн., згідно з поданими розрахунками  відшкодувано витрат 

на суму 550,0 тис.грн.  

Проведеним моніторингом встановлено, що пасажирооборот проти 

минулого року зменшився на 9,1% та склав 8,0 млн.пас.км.  

Всі транспортні засоби, які здійснюють пасажирські перевезення в 

районі, комфортабельні та відповідають сучасним вимогам. 

За попередніми підсумками роботи суб’єктами економічної діяльності 

району (з урахуванням фізичних осіб-підприємців), які на комерційній основі 

працюють на ринку автомобільних перевезень, доставлено 75,9 тис. тонн 

вантажів, що на 8,9% більше обсягу відповідного періоду 2017 року, 

збільшився також і вантажооборот на 3,4% та склав 7,6 млн.ткм.  

 

Освіта 

 

Протягом 2018 року введено у експлуатацію після реконструкції         

Бородаївський КЗДО «Вишенька», освоєно 8060,0 тис.грн..   

Охоплення п’ятирічних дітей дошкільною освітою становить 100%. 

В районі забезпечується стовідсоткове безкоштовне підвезення понад 

754 учасників навчально-виховного процесу (у тому числі діти учасників 

антитерористичної операції) у сільській місцевості до місця навчання і 

роботи та назад 16 шкільними автобусами. 

Для забезпечення роботи автопарку шкільних автобусів у  

2018 році було використано 2104,6 тис. грн. . 

Згідно з планом доставки стовідсотково надійшло 5 примірників 

підручників для дітей з особливими освітніми потребами,  

946 примірників навчальних посібників серії „Шкільна бібліотека” – для 

учнів 1 – 2 класів та 900 примірників – для учнів 3 – 4 класів,  

 виданих за кошти державного бюджету у 2018 році. 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі діти учасників 

антитерористичної операції, забезпечені підручниками і посібниками у 

повному обсязі. 

          У 2018 році в районі в шести закладах загальної середньої освіти 

впроваджується  інклюзивне навчання, яке передбачає  забезпечення прав 

дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти та соціалізації в 
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навколишньому середовищі. Крім того, за рішенням сесії районної ради VІІ 

скликання від 21.03.18 року №379-17/ VІІ був створений інклюзивно-

ресурсний центр. В повному обсязі освоєна державна субвенція на 

оснащення ІРЦ  206, 100 тис.  грн. та на 300,0 тис. грн. з місцевого бюджету 

здійснено ремонтні роботи приміщення.  

           Усі заклади освіти району стовідсотково забезпечені комп’ютерною 

технікою, використовують її у навчально-виховному процесі, підключені до 

мережі Інтернет. Протягом 2018 року за державні та  кошти місцевого 

бюджетів придбано 14 інтерактивних комплексів, 67 комп'ютерів.  

           У поточному році по району кількість кабінетів фізики, хімії, біології, 

географії, математики, оснащених засобами навчання, закладів загальної 

середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих і 

математичних предметів та опорних шкіл становить  

21 одиницю. 

У Верхньодніпровському районі  здійснюються заходи з удосконалення 

мережі навчальних закладів, відбулася передача 8 закладів освіти до 

комунальної власності Верхньодніпровської об’єднаної територіальної 

громади, яка у межах своїх повноважень має право засновувати заклади 

освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх. 

Проведені роботи щодо реконструкцій системи газопостачання (заміна 

вузлів обліку природного газу) на 7 котельнях закладів загальної середньої 

освіти вартістю 1 млн. 100 тис. грн. за кошти місцевого бюджету. 

У 2018 році освоєно 1 млн. 402,3 тис. грн. коштів місцевого бюджету 

на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти району. 

У січні – вересні 2018 року виконано ремонти у 16 закладах освіти, 

зокрема, в закладах загальної середньої освіти встановлено  

151 металопластикових вікон загальною площею    1321,25 кв. м. 

Триває реконструкція двох навчально-виховних комплексів – 

Верхівцевський НВК та Ганнівський НВК, двох спортивних стадіонів за 

кошти обласного бюджету. Протягом 2018 року на цих об'єктах підрядними 

організаціями освоєно понад 136 млн. грн. 

 
Захист прав дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 
 

Протягом 2018 року влаштовано до сімейних форм виховання 34 

дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування: під опіку 

(піклування) – 12, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 

22. Із закладів соціального захисту дітей до сімейних форм виховання 

влаштовано 8 дітей. 
Станом на 01 січня 2019 року у Верхньодніпровському районі 

функціонує 17 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 127 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 прийомних 
сімей, в яких виховуються 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
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Протягом 2018 року здійснено 17 профілактичних рейдових заходів 

“Діти вулиці”. Під час рейдів обстежено умови проживання 307 сімей. На 

облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах протягом            

2018 року поставлено 17 дітей. 

У рамках районної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 

форм виховання у Верхньодніпровському районі на 2016–2020 роки, 

затверджена рішенням Верхньодніпровської районної ради від 18 лютого 

2016 року № 44-5/VIІ, службою у справах дітей було надано речову допомогу 

дітям зазначеної категорії: канцелярські товари, речову допомогу та інше 

(допомогу отримали 320 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які  перебувають в складних життєвих обставинах). 

Службою у справах дітей було підготовлено та подано до 

Верхньодніпровського районного суду 21 позовна заява про позбавлення 

батьківських прав 26 батьків по відношенню до 31 дитини. 

З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування здійснювався контроль за 

збереженням житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, вівся реєстр житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, готувалися клопотання про 

постановку дітей, вказаних категорій на пільговий квартирний облік. За 

рахунок субвенції з державного бюджету в 2018 році 1 особа з числа дітей-

сиріт отримала квартиру.  

 
 Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

 

Протягом звітного періоду: 

незайнятій молоді у віці до 35 років надано 3 тис. 5 

профконсультаційних та профінформаційних послуг, у тому числі 281 із 

застосуванням методик профвідбору; 

72 чоловіка пройшли професійне навчання за найбільш актуальними на 

ринку праці професіями – продавець продовольчих товарів, тракторист-

машиніст  сільгоспвиробництва, контролер-касир, перукар, манікюрниця, 

бармен, кухар, монтажник с/т систем та устаткування, токар; 

1 тис. 60 учнів загальноосвітніх шкіл району прийняли участь у 32  

профінформаційних уроках, проведено тестування 147 учнів; 

проведено соціологічні опитування молоді, особливо випускників шкіл 

та професійно-технічних закладів, відповідно до ситуації на ринку праці з 

метою коригування їх трудових відносин; 

закладами культури району було організовано та проведено 

організаційні заходи для молоді Верхньодніпровщини. 
Влітку 2018 року на території району працювало 19 дитячих закладів 

відпочинку, в яких оздоровилося 2 тис. 765 дітей. 
Надано послуг з оздоровлення і відпочинку 3 тис. 96 дітям, у тому 

числі 2 тис. 166 дітям з числа пільгових категорій, які мають право на 
забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку за бюджетні та 
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залучені кошти. З них – 194 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 95 дітей-інвалідів,  1 тис. 367 дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей,  62 дитини, які перебувають на диспансерному 
обліку, 100 талановитих та обдарованих дітей, 200 дітей працівників 
агропромислового комплексу, 62 дитини внутрішньо переміщених осіб та 
173 дитини учасників АТО та загиблих під час проведення АТО. 

 

Фізичне виховання та спорт 
 

З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною 

культурою і спортом протягом 2018року: 

проведено 36 районних змагань, в яких взяло участь 1 тис. 436 осіб; 

забезпечено участь 403 спортсменів з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту у 42 обласних змаганнях; 

Розпочато будівлю нового стадіону. 

Протягом звітного періоду близько 40 спортсменів 

Верхньодніпровщини стали чемпіонами області з різних видів спорту. В 

загальному заліку обласних сільських ігор команда району посіла 4 місце. 

Як підсумок збалансованої роботи всіх ланок фізкультурно-

спортивного руху в районі всіма видами фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи охоплено 10 тис. 693 особи, що становить 19,8% 

населення. У 2017 році –10 тис. 691  особа або 19,8% населення. 
 

 
 
 

 

   
 

 


