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Дніпровська районна державна адміністрація будувала свою роботу  

у 2018 році відповідно до стратегічних напрямів реалізації положень Указів 

Президента України, Програми діяльності та постанов Кабінету Міністрів, 

якими визначені основні завдання по вирішенню найактуальніших 

економічних проблем, забезпечення соціальної і політичної стабільності, 

відповідальності за стан справ на місцях. 

• Адміністративно-територіальний устрій 

Дніпровський район найбільший в області за територією, кількість 

населених пунктів - 43, з них місто Підгороднє, селищі міського типу – 

Обухівка та Слобожанське. На території району діють 1 міська, 2 селищних 

та 11 сільських рад. Відповідно до Перспективного плану формування 

територій громад Дніпропетровської області створено на території 

Дніпровського району об’єднання територіальних громад, а саме: 

Слобожанської, Новоолександрівської, Сурсько-Литовської, Любимівської та 

Чумаківської. 

Територія складає 144 тис.га. Площа сільгоспугідь – 109,3 тис.га,  

в тому числі ріллі 91,6 тис.га. Межує з Криничанським, Магдалинівським, 

Новомосковським, Солонянським, Синельниківським, Петриківським 

районами Дніпропетровської області та містами Дніпро, Кам’янське. 
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Дніпровський район розташований у степовій зоні, ґрунти – 

чорноземні. Родючі чорноземи та сприятливі кліматичні умови забезпечують 

стабільні високі врожаї сільськогосподарських культур. 

Територією району протікає шість річок, це Дніпро, Самара, Кільчень, 

Оріль, Мокра Сура та Суха Сура. 

Історія Дніпровського району бере початок з 1920 року, коли на базі 

заводських підсобних господарств міста Дніпро був організований 

Приміський район. Основним завданням цього району було забезпечення 

жителів обласного центру та Кам’янське овочево-молочною продукцією.  

Цей район було ліквідовано в 1959 році, а всі населені пункти віднесені  

до сусідніх районів. І лише 04 січня 1965 року, згідно з указом Президії 

Верховної Ради УРСР, були організовані Дніпровський район  

та виконком районної ради депутатів трудящих. 

Район багатий лісами. Кіровське та Любимівське лісництва, а також 

Нижньодніпровська дільниця Дніпропетровського держлісгоспу –  

це справжні комплексні підприємства, які займаються не лише заготівлею, 

вивезенням, переробкою, але й відновленням лісу, доглядом за ним  

та охороною.  

Гордість району є Дніпровсько - Орільський заповідник, в якому 

зберігається і примножується фауна і флора Придніпров’я. Розташування 

його у степовій зоні, де переважають родючі чорноземні ґрунти,  

дає можливість вести інтенсивне сільське господарство. 

Наявне населення – 84 тисяч чоловік. Саме на турботі про людину 

зосереджують свою роботу райдержадміністрація сумісно з районною радою, 

виконкоми місцевих рад та з трудовими колективами району.  

Між райдержадміністрацією та районною радою і депутатським корпусом 

досягнуто порозуміння при прийнятті важливих програм та рішень 

соціально-економічного, культурного розвитку району. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

Дніпровська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, 

делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є наповнення 

бюджетів, виконання програм соціально-економічного розвитку, соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, 

передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні». 

Апарат райдержадміністрації здійснює правове, організаційне, 

матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності адміністрації. 

Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації здійснювали свою 

діяльність на підставі положень про відділи, сектори, а працівники – згідно 

своїх посадових обов’язків. 

• Питання організаційно-кадрової роботи 

З метою вдосконалення організації структури районної державної 

адміністрації в 2018 році відбувалися зміни: 



 3 

- у лютому 2018 року відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, будівництва та інфраструктури 

райдержадміністрації реорганізований в управління містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва  

та інфраструктури; 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 

реорганізовано у відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації; 

відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

реорганізовано в сектор економічного розвитку і торгівлі; 

служба у справах дітей райдержадміністрації збільшена до 4 штатних 

одиниць; 

- у жовтні 2018 року у відділі освіти, культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації: 

виведена посада завідувача сектору з питань культури, туризму, 

національностей та релігій райдержадміністрації та введена посада головного 

спеціаліста з питань культури, туризму, національностей та релігій 

райдержадміністрації; 

виведена посада провідного інспектора сектору культури, туризму, 

національностей та релігій райдержадміністрації; 

збільшена чисельність служби у справах дітей райдержадміністрації  

до 5 штатних одиниць. 

- у жовтні 2018 року виведена посада головного спеціаліста в службі  

у справах дітей райдержадміністрації та введена посада державного 

реєстратора державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень райдержадміністрації. 

За звітний період організовано та проведено 13 засідань колегії,  

на яких розглядалися 56 питань згідно затвердженого річного та квартальних 

планів роботи райдержадміністрації на 2018 рік, а також позапланові 

питання, з метою забезпечення якісного функціонування усіх сфер розвитку 

Дніпровського району. 

Проведено 31 засідання оперативних нарад керівництвом 

райдержадміністрації з питань щодо заходів, що пройшли у районі за участю 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Обговорювалися 

питання щодо змін у законодавстві з питань державної служби, а також 

організаційні питання щодо удосконалення роботи в структурних підрозділах 

райдержадміністрації. Заслуховувалися звіти та інформаційні довідки щодо 

проведеної роботи структурними підрозділами райдержадміністрації, 

установами району та громадським організаціями.  

Штатним розписом районної державної адміністрації станом  

на 01 січня 2019 року передбачено 123,5 штатних одиниць, з них 96 штатних 

одиниць - посади державної служби, 25 штатних одиниць – посади 

працівників, які виконують функції з обслуговування, 2,5 штатних одиниць - 

технічний персонал.  
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Фактично працюючих станом на 01 січня 2019 року: 84 особи - 

державні службовці, 24 особи – працівники, які виконують функції  

з обслуговування, 2,5 особи – технічний персонал. 

Призначення на вакантні посади державної служби  

в райдержадміністрації здійснюється на конкурсній основі відповідно  

до статті 22 Закону України «Про державну службу» або в порядку 

переведення відповідно до статті 41 Закону України «Про державну службу». 

За звітний період відбулося 12 засідань конкурсної комісії 

райдержадміністрації. 

Протягом 2018 року всього призначено - 25 осіб, з них: 

на посади державних службовців призначено 12 осіб, з них 8 осіб –  

за конкурсним відбором, 4 особи – за переведенням. 

на посади працівників, які виконують функції з обслуговування -  

13 осіб. 

Протягом 2018 року звільнено з посад державної служби - 14 осіб,  

з них 1 особа – за власним бажанням, 6 осіб - за угодою сторін, 6 осіб -  

за переведенням в іншу установу та 1 особа – за ініціативою суб’єкта 

призначення. 

З посад працівників, які виконують функції з обслуговування звільнено 

за 2018 рік – 3 особи. 

За звітний період 13 особам присвоєно ранги державних службовців  

в межах відповідної категорії посад. 

Усі державні службовці районної державної адміністрації мають повну 

вищу освіту. 

Кваліфікацію «Магістр державного управління» мають 15 державних 

службовців. На даний час 5 державних службовця навчаються  

в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України  

на заочній формі навчання та 1 державний службовець за денною формою 

навчання. 

Пріоритетним напрямом кадрової роботи є підготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців. 

Згідно плану навчання на 2018 рік у Дніпропетровському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України фактично підвищили 

кваліфікацію 34 державних службовця. 

В інших закладах підвищили кваліфікацію 5 державних службовця  

та 5 працівників, які виконують функції з обслуговування. 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу»  

та постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року 

«Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців» у листопаді 2018 року 

проведено оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців щодо виконання завдань та ключових показників 
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результативності, ефективності та якості виконання поставлених завдань 

протягом 2018 року. 

• Діловодство і контроль 

В 2018 році Дніпровською районною державною адміністрацією 

Дніпропетровської області прийнято розпоряджень: 

- з основних питань діяльності – 606; 

- з кадрових питань – 110; 

- доручень голови райдержадміністрації – 12. 

Відділом діловодства і контролю зареєстровано:  

- вхідної кореспонденції – 4579; 

- вихідної кореспонденції – 2154; 

- отримано електронною поштою – 4211.  

• Відділу правового забезпечення 

Основним завданням відділу правового забезпечення 

райдержадміністрації є організація правової роботи, спрямованої  

на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів 

райдержадміністрацією, а також її керівниками та працівниками під час 

виконання покладених на них завдань та повноважень. 

Відділ правового забезпечення райдержадміністрації працював 

відповідно до розробленого плану роботи на 2018 рік та щоквартальних 

планів роботи. 

Відділом правового забезпечення райдержадміністрації проводилось 

опрацювання документів, які надходили з обласної державної адміністрації, 

проводилась перевірка на відповідність чинному законодавству проектів 

розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис голові 

райдержадміністрації та керівнику державної служби, їх погодження 

(візування). Також здійснювалась юридична експертиза проектів нормативно 

– правових актів, які подаються на попередню правову експертизу  

до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській 

області, підготовка відповідних висновків, що затверджено Мін’юстом 

України. 

На Державну реєстрацію до Головного територіального управління 

юстиції у Дніпропетровській області подано та зареєстровано 5 нормативно – 

правових актів, із них 1 акт регуляторний, 3 акти довгострокового терміну 

дії, 2 нормативно – правові акти з обмеженим терміном дії (протягом 

поточного року).  

Усі нормативно – правові акти висвітлені в засобах масової інформації 

та надруковані в районній газеті «Дніпровська зоря». 

Упродовж року здійснювався прийом громадян з особистих питань,  

а також розгляд заяв, скарг, звернень громадян за дорученням керівництва 

райдержадміністрації. 
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Упродовж 2018 року до райдержадміністрації надійшло 132 письмових 

звернень громадян, 114 звернення на особистому прийомі голови 

райдержадміністрації та заступників.  

Від органів влади вищого рівня надійшло 15 звернень. 

373 звернень надійшло на «Урядову» гарячу телефонну лінію,  

659 звернень на «гарячу» лінію голови облдержадміністрації. Відділом 

правового забезпечення опрацьовано 38 відсотків від загального 

надходження вищезазначених звернень.  

Також протягом року відділом розглянуло 70 інформаційних запитів. 

Протягом 2018 року безпосередньо відділом правового забезпечення 

розроблено та прийнято 63 розпорядження голови райдержадміністрації, 

правову експертизу проведено 606 та 68 розпоряджень з основних питань,  

74 розпорядження голови про відпустки, 12 Доручень голови, 110 Наказів 

керівника державної служби, та 125 Накази з кадрових питань. 

Відділом розглянуто 881 вхідна заява від фізичних та юридичних осіб. 

Усі заяви розглянуті у встановлений законом строк, за наслідком розгляду 

яких заявникам надані вичерпні з посиланням на норми чинного 

законодавства відповіді, або прийняті відповідні розпорядження голови 

райдержадміністрації. 

У своїх заявах громадяни порушують питання виділення в натурі  

(на місцевості) земельних часток (паїв), вилучення земельних ділянок  

із земель садівничих товариств, оформлення заповітів, надання роз’яснень 

щодо порядку зміни цільового призначення земельних ділянок та інше.  

Відділом правового забезпечення проводиться постійне інформування 

працівників управлінь, відділів, секторів райдержадміністрації про внесені 

зміни у діюче законодавство. 

За звітній період працівники відділу взяли участь у 67 судових 

засіданнях з розгляду справ, однією стороною в яких є райдержадміністрація. 

Працівники відділу постійно приймають участь у проведенні гарячої 

лінії, у роботі міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 

населення району, та комісіях, що діють при райдержадміністрації, беруть 

участь у семінарах при облдержадміністрації та юстиції. 

Відділом правового забезпечення протягом 2018 року постійно 

надавались консультації з правових питань працівникам відділів та управлінь 

райдержадміністрації та громадянам, які зверталися до відділу. 

• Запобігання та виявлення корупції 

Запобігання та протидія корупції є пріоритетним напрямком державної 
політики. 

Протягом 2018 року проводилась, серед посадових осіб 
райдержадміністрації та її структурних підрозділів, організаційна  
та роз’яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції. 

З метою контролю за дотриманням вимог антикорупційного 
законодавства завідуючий сектором або провідний інспектор з питань 
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запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації входить  
до постійного складу: 

конкурсної комісії з питань зайняття вакантних посад державної 
служби; 

дисциплінарної комісії райдержадміністрації; 
комісії з питань агропромислового комплексу; 
комісії з питань захисту прав дітей. 
Вживались заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його 

усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для 
вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових  
і службових осіб райдержадміністрації, в установах і організаціях,  
що належать до сфери управління райдержадміністрації. Щоквартально 
надавалась інформація на виконання розпорядженням голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації від 15 квітня 2016 року  
№ Р-175/0/3-16 «Про заходи щодо запобігання, виявлення та врегулювання 
конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави». 

Здійснювався постійний контроль щодо запобігання, виявлення  
та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення в осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави. В письмовій формі, 
персонально кожного працюючого, отримана інформація про близьких осіб 
працюючих в адміністрації. 

На протязі всього року керівництво районної державної адміністрації 
та сектор з питань запобігання та виявлення корупції приймали участь у всіх 
заходах, семінарах та тренінгах, які проводяться на базі Дніпропетровської 
облдержадміністрації з послідуючим інформуванням працівників про зміни 
та новини антикорупційного законодавства та методик, завдяки чому 
підвищується професійний рівень та кваліфікація держслужбовців районної 
державної адміністрації щодо запобігання проявам корупції. 

Також, на базі Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України пройшли навчання та отримали сертифікати  
за програмою тематичного семінару «Запобігання та протидія корупції»  
16 держслужбовців районної державної адміністрації.  

На заочному та денному відділенні ДРІДУ НАДУ при Президентові 
України в 2018 отримали або продовжують навчання за спеціальністю 
«державне управління» 9 працівників районної державної адміністрації.  

28 березня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації 
завідуючий сектором з питань запобігання та виявлення корупції  
райдержадміністрації доповів про хід надання щорічних декларацій  
та дотримання законодавства щодо запобігання корупції, роз’яснена 
важливість цього заходу та відповідальність за порушення, що доведено 
кожному особисто під підпис. 

Постійно надавалась допомога посадовим особам райдержадміністрації 
та її структурних підрозділів у заповненні електронних декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 
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У 2018 році з 107 осіб, що є суб’єктами декларування, своєчасно 
надали декларації 106, одна спізнилася на 2 дні, про що надіслано 
повідомлення до НАЗК. 

• Відділ ведення Державного реєстру виборців 

До Державного реєстру виборців станом на 12 лютого 2019 року 

внесено 73809 записів, з них виборців 67842, в тому числі: мають виборчу 

адресу 66528, без виборчої адреси (вибули) 1314, померлі 5922, скасовано 

громадянство 7, недієздатні 38, НСП 770; вулиць 963, будинків 24658. 

Щомісяця до відділу надходять повідомлення від 25 різних суб’єктів. 

Щомісячно до Реєстру вноситься близько двох тисяч змін. Також працівники 

відділу постійно підтримують в актуальному стані довідник виборчих 

дільниць, що діють на постійній основі, геоінформаційну підсистему 

стосовно картографічного обліку виборчих дільниць, та інші програмні 

підсистеми. 

В 2018 році значну увагу було приділено перевірці записів про 

виборців, які згідно даних органів реєстрації вибули з території району,  

а також стосовно тих осіб, які зазначили майбутнє місце реєстрації наш 

район, але так і не зареєстрували своє місце проживання. Було перевірено 

більше 5000 виборців.  

Щомісячно працівники відділу проходять контрольне тестування  

на знання профільного законодавства, навичок роботи в системі, володіння 

програмним забезпеченням. 

В 2018 році дані Реєстру були використані для виготовлення списків 

виборців для проведення перших виборів Чумаківського сільського голови  

та депутатів Чумаківської сільської територіальної громади, які були 

проведені в квітні місяці. 

Продовжено роботу стосовно передачі частини бази даних Державного 

реєстру виборців місцевим органам влади для створення реєстру 

територіальних громад, а саме було передано відповідну частину бази даних 

ДРВ Сурсько-Литовській сільській раді.  

• Аналіз звернень, що надійшли  

на адресу районної державної адміністрації 

Протягом 2018 року районною державною адміністрацією 

здійснювалися системні заходи щодо чіткого виконання вимог Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 

2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення  

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших 

законодавчих та нормативно – правових актів з питань роботи зі зверненнями 

громадян. 

Реєстрація звернень здійснюється в електронній програмі «Звернення 

громадян» із застосуванням Класифікатора звернень громадян. 
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На засіданнях колегій райдержадміністрації двічі розглядались питання 

роботи зі зверненнями громадян. 

На оперативних нарадах райдержадміністрації щомісяця сектор по роботі  

зі зверненнями громадян райдержадміністрації піднімає питання стосовно 

необхідності підвищення вимогливості до керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації щодо посилення рівня виконавської дисципліни, підвищення  

їх особистої відповідальності, забезпечення належного рівня роботи із зверненнями 

громадян та об’єктивного, всебічного і головне вчасного розгляду звернень 

громадян відповідно до вимог чинного законодавства. 

За 2018 рік згідно затвердженого графіку виїзних прийомів головою 

райдержадміністрації разом зі службами району проведено 24 виїзних прийомів 

громадян в  територіальних громадах району, на яких голова райдержадміністрації  

спілкувався з мешканцями району. Відповідно до виїзних прийомів було проведено 

перевірку щодо стану роботи зі зверненнями громадян у виконкомах міської, 

селищних та сільських рад. У ході проведення перевірок надавалася методична  

та практична допомога щодо застосування законодавства з питань роботи  

зі зверненнями громадян. 

 

Графіки прийому громадян доведено до відома жителів Дніпровського 

району через районну газету «Дніпровська зоря». Також в газеті друкуються звіти 

про результати роботи щодо звернень громадян та інформація з актуальних питань. 

Протягом року в райдержадміністрації провели виїзні особисті прийоми 

громадян Дніпровського району заступники голови облдержадміністрації  

Пруцаков В.В., Батура Д.І. 

 

Проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 

громадян на чолі з керівниками відповідного органу, про що складені відповідні 

протоколи. 
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В 2018 році до райдержадміністрації надійшло 132 письмових звернення 

громадян. На особистому прийомі керівництвом райдержадміністрації прийнято 

114 громадян. Загальна кількість письмових та усних звернень 246. Для порівняння: 

за аналогічний період 2017 року розглянуто 308 звернень, з них 77 на особистому 

прийомі. 

Більшість звернень та порушень в них питання, перш за все, стосуються: 

питання аграрної політики і земельних відносин –109; 

комунального господарства – 21; 

соціальний захист населення – 68; 

сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт – 18; 

житлова політика – 10. 

За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації надійшло 659 

звернень громадян з контакт-центру «Гаряча лінія голови обласної державної 

адміністрації».  

За період 2018 року до Дніпропетровської райдержадміністрації 

надійшло 373 звернення громадян з державної установи «Урядовий 

контактний центр». 

Районна державна адміністрація намагається забезпечувати всебічний, 

об’єктивний і своєчасний розгляд кожного звернення, надавати заявникам 

реальну допомогу у вирішенні порушених проблем.  

Особлива увага в райдержадміністрації приділяється вирішенню 

проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, учасники 

бойових дій, члени багатодітних сімей, одинокі матері, інші громадяни,  

які потребують соціального захисту та підтримки. 

• Служба у справах дітей 

На кінець 2018 року на обліку в службі у справах дітей Дніпровської 

райдержадміністрації перебуває 211 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них 143 дитини виховуються в сім’ях громадян 

під опікою та піклуванням, 23 в дитячих будинках сімейного типу, 15 –  

в прийомних сім'ях. Також на території району в сім'ях громадян виховується 

49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули  

з інших територій. 

У звітному періоді службою у справах дітей Дніпровської  

райдержадміністрації підготовлено 37 проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації з питань надання статусу дітям, які залишилися без 

батьківського піклування, 22 дитини влаштовано під опіку та піклування,  

6 дітей влаштовані на виховання в дитячі будинки сімейного типу,  

20 – по здійсненню правочинів в інтересах дітей. 

Проведено відповідну роботу щодо створення служб у справах дітей  

в створених об’єднаних територіальних громадах. Проведено  

два семінарських заняття по організації роботи в ОТГ по соціальному захисту 

дітей. 
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Проведено 12 засідань комісії з захисту прав дітей, на яких розглянуто 

73 матеріалів з соціального захисту прав дітей, підготовлено рішення органу 

опіки і піклування. 

Взято на облік 37 дітей з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 11 дітей які опинилися в складних життєвих обставинах,  

6 сімейних пар на облік кандидатів в усиновлювачі. Три із них вже 

всиновили дітей. Дві - встановили контакт з дітьми і перебувають стадії 

розгляду питання усиновлення в суді. 

Проведено: 11 виїздів до місцевих рад, в тому числі і у складі 

мультидисциплінарної команди, перевірено умови утримання та виховання 

57 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

Надійшло 435 звернень громадян, які було надано для розгляду 

виконавцям. За звітний період надано 253 відповіді заявникам. 

Надано безоплатну первинну правову допомогу 53 особам, з питань 

соціального захисту дітей. Прийнято участь у 28 судових засіданнях,  

як позивачів та третіх осіб. 

Протягом звітного періоду була надана методична та практична 

допомога виконкомам місцевих рад. 

Проведені заходи до дня Святого Миколая, Різдва та новорічних свят 

для пільгових категорій дітей району з врученням солодких подарунків. 

 

• Відділ фінансово-господарського забезпечення 

Кошторисом на 2018 рік видатки з державного бюджету на утримання 

Дніпровської райдержадміністрації склали 17581,33 тис.грн., в тому числі: 

1. Заробітна плата – 13873,24 тис.грн.; 

2. Нарахування на заробітну плату – 3052,1 тис.грн.; 

3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 556,5 тис.грн.; 

4. Оплата послуг (крім комунальних) – 76,0 тис.грн.; 

5. Предмети, матеріали, інвентар – 11,0 тис.грн.; 

6. Видатки на відрядження – 2,5 тис.грн.; 

7. Інші видатки – 9,99 тис.грн. 

В зв`язку з нестачею кошторисних призначень на 2018 рік  

за Програмою впровадження державної політики органами влади  

у Дніпровському районі на 2017-2021 роки (рішення № 219-10/VIІ  

від 02.03.2017) додатково виділено з місцевого бюджету 2640,919 тис.грн. 

на оплату енергоносіїв, стимулюючих виплат, послуг зв’язку  

та канцелярське приладдя, придбання обладнання. 
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У 2018 році здійснювалося фінансування 10 бюджетних програм: 

- «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Дніпровського району на 2017-2021 роки» (рішення №184-8/VII  

від 24.11.2016). Одержувач - Державна пожежно-рятувальна частина 

головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій  

у Дніпропетровській області. 

- «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Дніпровського району на 2017-2021 роки» (рішення №184-8/VII  

від 24.11.2016). Одержувач - Дніпровський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки. 

- «Програма безпеки громадського порядку та громадської безпеки на 

території Дніпровського району на період до 2020 року» (рішення №27-3/VII 

від 25.12.2015). Одержувач - Головне управління національної поліції  

у Дніпропетровській області. 

- «Програма про спільне виконання програми безпеки громадського 

порядку та громадської безпеки на території Дніпровського району на період 

до 2020 року» (рішення №27-3/VII від 25.12.2015). Одержувач - Управління 

СБУ у Дніпропетровській області. 

- «Обласна програма «Здорове населення Дніпропетровщини на 2015-

2019 роки» (рішення № 586-28/VI від 05.12.2014) згідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження 

відшкодування вартості лікарських засобів» та інш. 

Забезпечено складання, підписання керівництвом районної державної 

адміністрації та подання на погодження у департамент фінансів 

облдержадміністрації та затвердження керівництвом облдержадміністрації 

кошторисів, помісячних планів асигнувань, штатних розписів і розрахунків 

до них по апарату районної державної адміністрації (І квартал 2018 року). 

Забезпечено складання, затвердження керівництвом районної державної 

адміністрації та подання на погодження до фінансового органу районної 

державної адміністрації штатних розписів і розрахунків до них  

по структурних підрозділах районної державної адміністрації із змінами  

(25 форм). 

Забезпечено складання, затвердження керівництвом та подання  

на погодження до фінансового органу районної державної адміністрації 

кошторисів, помісячних планів асигнувань, розрахунків до них по програмах, 

фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету (за 10 програмами). 

Складено та надано до фінансового органу районної державної 

адміністрації пропозиції по апарату районної державної адміністрації  

та структурних підрозділах з метою формування попередніх показників  

на рік та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на 2 наступні 

роки (ІІ квартал 2018 року). 

Сформовано бюджетний запит по апарату районної державної 

адміністрації з метою складання проекту державного бюджету на наступний 
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бюджетний рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2 наступні роки 

та подано його до фінансового органу районної державної адміністрації  

(ІІІ квартал 2018 року). 

На виконання фінансової функції розпорядника першого рівня коштів 

державного бюджету за КПКВК 7741010 «Здійснення виконавчої влади  

у Дніпропетровської області» та коштів за затвердженими рішеннями сесії 

програмах районного бюджету: 

- сформовано єдину мережу розпорядників нижчого рівня і одержувачів 

коштів місцевого бюджету та протягом року внесені зміни до мережі  

(за 25 КПКВК); 

- сформовано помісячний розпис асигнувань загального фонду 

державного бюджету за КПКВК 7741010 в розрізі апарату і структурних 

підрозділів районної державної адміністрації та кодів економічної 

класифікації видатків; 

- при надходженні коштів з державного бюджету за КПКВК 7741010  

та іншими державними програмами, здійснено розподіл коштів загального 

фонду державного бюджету на утримання апарату, структурних підрозділів 

районної державної адміністрації, інших розпорядників нижчого рівня  

та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів 

та помісячних планів асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації 

видатків (24 розподіли); 

- при отриманні від фінансового управління районної державної 

адміністрації коштів з місцевого бюджету за усіма КПКВК здійснено 

розподіл коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету  

на утримання розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів 

асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків (801 розподіл); 

- прийнято звітність від структурних підрозділів районної державної 

адміністрації про виконання державних бюджетних програм із застосуванням 

програмного забезпечення «Є-звітність» (336 форм); 

- сформовано місячні, квартальні та річну звітності по районної 

державної адміністрації про виконання державних бюджетних та місцевих 

програм та надано до Дніпровського управління Державної казначейської 

служби України Дніпропетровської області та Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації із застосуванням програмного забезпечення  

«Є-звітність» (287 форм); 

- сформовано консолідовані: місячні, квартальні та річну звітності  

по районної державної адміністрації, структурних підрозділів та районної 

державної адміністрації одержувачів бюджетних коштів про виконання 

державних бюджетних та місцевих програм та надано до Дніпровського 

управління Державної казначейської служби України Дніпропетровської 

області та Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

із застосуванням програмного забезпечення «Є-звітність» (623 форми); 

- складено (на підставі отриманих від структурних підрозділів районної 

державної адміністрації) та надано до Дніпропетровської обласної державної 
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адміністрації звіти про виконання паспортів бюджетних програм за КПКВК 

7741010 «Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області»  

та до Фінансового управління за іншими державними програмами 

розпорядника коштів першого рівня за звітний рік (19 звітів);  

- складено для розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів довідки змін до кошторисів і планів асигнувань за відповідними 

державними програмами місцевого бюджету (201 довідка); 

- надано щомісячно інформацію, відповідно до чинних нормативних 

документів, головного розпорядника бюджетних коштів - Дніпропетровську 

облдержадміністрацію про виконання державних програм (80 форм). 

У 2018 році відділом фінансово-господарського забезпечення було 

розроблено та підготовлено проекти розпоряджень, доручень та листів 

районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції 

відділу та фінансових документів, а саме: 

- розпоряджень голови райдержадміністрації – 102; 

- наказів керівника апарату райдержадміністрації – 22; 

- доручень голови райдержадміністрації – 2; 

- листів (вихідних) – 83; 

- листів (вхідних) опрацьовано – 156; 

- доручень Дніпропетровської обласної адміністрації опрацьовано – 4; 

- забезпечено виконання договорів щодо утримання 

райдержадміністрації та відображено на порталі E-DATA інформацію щодо 

використання коштів (за 59 договорами, 218 актами). 

- забезпечено своєчасне нарахування та виплата заробітної плати 

працівникам райдержадміністрації та надання звітності до Державної 

фіскальної служби України (12 звітів). 

З метою підвищення оперативності і якості планування, виконання 

бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку  

та звітності для бухгалтерського обліку поступово вводиться нове програмне 

забезпечення «UA-Бюджет».  

• Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного 

захисту, оборонної та мобілізаційної роботи  

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, 

оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації в ході своєї 

діяльності взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, 

управліннями облдержадміністрації за напрямками роботи та тісно 

співпрацює із Дніпровським районним відділенням поліції, Дніпровським 

районним сектором ДСНС України в Дніпропетровській області  

та Дніпровським районним територіальним центром комплектування  

та соціальної підтримки. 

З метою оперативного реагування на недопущення надзвичайних 

ситуацій, які могли скластися під час паводку та повені на території 

Дніпровського району в 2018 році розглянуто питання та надавані 

спеціалізовані засоби з матеріального резерву, а саме мотопомпи Honda  
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WT-40XK2 в кількості 2 одиниць та пожежного рукава D=77 мм в кількості 

1000 метрів погонних в тимчасове користування до 60 державної пожежно-

рятувальної частини Головного управління ДСНС України  

в Дніпропетровській області та комунального закладу «Місцева пожежна 

охорона» Дніпровської районної ради. 

15 лютого 2018 року головним управлінням ДСНС України  

в Дніпропетровській області проведено планову цільову перевірку 

Дніпровської райдержадміністрації щодо стану готовності до дій при загрозі 

та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені  

та паводків у 2018 році за результатами перевірки оцінено готовність 

райдержадміністрації як «добре» та обмежено готовий до виконання завдань. 

З 16 жовтня по 18 жовтня 2018 року сплановано та прийнято участь  

в проведенні командно-штабного навчання територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту, яке поводилося в 2 етапи на місцях  

за участю районних комісій: з питань евакуації та з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в режимі он-лайн зв’язку,  

за темами:  

- «Організація евакуації населення при виникненні надзвичайної 

ситуації у наслідок прориву греблі Кременчуцької ГЕС з утворенням хвилі 

прориву та катастрофічного затоплення»; 

- «Переведення ланок територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту на роботу в умовах особливого періоду». 

Сектором протягом року розроблено близько 20 розпоряджень  

за напрямком роботи, з яких – 4 з грифом «Для службового користування» 

(мобілізаційна робота). 

Публікувались замітки в газеті щодо обережного поводження на кризі, 

на воді в купальний сезон, в лісах та лісових масивах в пожеженебезпечний 

період та інші. 

• Архівний відділ 

2018 рік архівним відділом були проведені заходи щодо поліпшення 

умов зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, 

контролю за наявністю та фізичним станом документів. 

Протягом року до архівного відділу надійшли документи з постійним 

строком зберігання по шістьом фондам на підставі описів справ в кількості 

643 справи. 

За поточний рік упорядковані, схвалені описи справ постійного 

зберігання на засіданні експертної комісії (далі - ЕК) архівного відділу 

райдержадміністрації та експертно-перевірочної комісії держархіву області 

документи в кількості 711 справ, а саме: 

- Любимівська сільська виборча комісія Дніпровського району 

Дніпропетровської області в кількості 5 справ;  

- Комунальний заклад «Дніпропетровська центральна районна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради» - 9 справ; 

- Любимівська сільська рада - 18 справ; 
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- Балівська сільська рада - 40 справ (Домові книги); 

- Новотаромська сільська рада - 9 справ (Домові книги); 

- Підгородненська міська рада - 13 справ (Домові книги); 

- Степова сільська рада - 8 справ (Домові книги); 

- Партизанська сільська рада - 24 справи (Домові книги); 

- Чумаківська сільська рада - 69 справ (Домові книги); 

- Миколаївська сільська рада - 46 справ (Домові книги); 

- Новоолександрівська сільська рада - 70 справ (Домові книги); 

- Підгородненська міська рада - 205 справ. 

- Обухівська селищна рада за 2015 рік - 3 справи (додатковий опис),  

за 2016-2017 роки - 37 справ; 

- Чумаківська сільська виборча комісія Дніпровського району 

Дніпропетровської області - 7 справ;  

- Слобожанська селищна рада - 80 справ (Домові книги);  

- Сурсько-Литовська сільська рада - 68 справ (Домові книги). 

Погоджені описи справ з кадрових питань (особового складу) 

установам, підприємствам району по списку № 1 в кількості – 55 справ, 

погоджено положень про ЕК в кількості - 2, інструкцій з діловодства  

в кількості – 2, положень про службу діловодства – 2, номенклатури справ 

установ та підприємств району в кількості – 2, положення про архівний 

підрозділ – 1, а також акти вилучення до знищення, не внесених  

до Національного архівного фонду України, які надійшли для погодження  

до ЕК архівного відділу райдержадміністрації. 

Були проведені перевірки стану діловодства, збереження та 

формування документів Національного архівного фонду: 

- тематична перевірка - Дніпровської районної державної адміністрації; 

- комплексна перевірка - Чумаківська та Степова сільські ради; 

- контрольна перевірка - Партизанська сільська рада. 

За поточний рік була проведена робота щодо перевіряння наявності 

документів по фонду № 105 «Любимівська сільська рада» в кількості  

502 справи, фонд № 149 «Кіровська селищна рада» в кількості 559 справ, 

фонд № 129 – Радгосп «Дзержинец» в кількості 214 справ, фонд № 175 - 

«Дніпропетровська районна спілка споживачів товариств 

Дніпропетровського району Дніпропетровської області» в кількості  

135 справ. Всього – 1410 справ. 

У лютому 2018 року працівниками архівного відділу проведено семінар 

на тему «Впровадження нормативно - правових актів, у т.ч. Порядку роботи  

з електронними документами у діловодстві», в якому взяли участь  

26 осіб. 

Підготовлено он-лайн виставки та розміщено на сайті архівного відділу 

та сайті Дніпровської райдержадміністрації, а саме: 

- «Сторіччя Української революції: 1917-1921 роки»; 

- «100- річчя бою під Крутами»;  

- До 1030-річчя Хрещення Київської Русі; 
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- Документи державних архівів України до 27-ї річниці незалежності 

України та з нагоди 100 річчя відродження української державності. 

На сайті архівного відділу висвітлена біографія Олеся Гончара  

та посилання на он-лайн виставки державного архіву області «Собори душ! 

Олесь Гончар в документах Державного архіву Дніпропетровської області. 

До сторіччя з дня народження», «Репресовані діячі українського 

національного руху 1917-1921 рр.» та Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України присвячену До 100-річчя 

запровадження державної служби в Україні «Урочисто обіцяю вірно служити 

державі...». 

Здійснено 3 публікації у пресі. 

За 2018 рік в архівний відділ надійшло запитів та заяв від юридичних 

та фізичних осіб в кількості 435 із них виконано із позитивним результатом 

376 запитів та надано відповідей з рекомендацією звернутися за місцем 

знаходження документів 59. 

Тематика запитів: земельні питання – 70 відсотків, визнання права 

власності на житлові будинки та підсобні споруди – 25 відсотків, інше –  

5 відсотків. 

• Центр надання адміністративних послуг 

За період 2018 року надано 14029 адміністративних послуги та 

здійснено понад 20000 консультації.  

Надано адміністративних послуг за напрямками: 

- Відділ у Дніпровському районі головного управління 

Держгеокадастру у Дніпропетровській області – 11044; 

- Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації – 1029; 

- Державна реєстраційна служба речових прав на нерухоме майно  

та їх обтяжень райдержадміністрації – 1915; 

- Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Обухівської 

селищної ради – 41. 

Центром надання адміністративних послуг виписано 9 постанов, щодо 

адміністративних правопорушень по лінії державної міграційної служби. 

Для учасників АТО та членів їх сімей працює спрощена процедура 

подання документів, завдяки якій відвідування Центру зведено  

до необхідного мінімуму. 

Придбано програмно - технічний комплекс (робоча станція – РС)  

для оформлення та видачі біометричних паспортних документів громадянам 

України, а також обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку 

в мережі Національної системи конфіденційного зв’язку. 

http://dp.archives.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=377:vystavka-online-represovani-dijachi-nacruhu&catid=34:on-line&Itemid=156
http://dp.archives.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=377:vystavka-online-represovani-dijachi-nacruhu&catid=34:on-line&Itemid=156
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Протягом року проведена робота стосовно приведення у відповідність 

до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих 

роботу центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.  

Прийнято 2 регуляторних актів, а саме:  

1. Розпорядження голови Дніпровської районної державної 

адміністрації №Р-605/0/291-18 від 29.12.2018 «Про втрату чинності 

розпорядження голови Дніпропетровської районної державної адміністрації 

від 27 листопада 2014 року №Р-717/0/291-14», зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області  

від 15.01.2019 за №5/2607. 

2. Розпорядження голови Дніпровської районної державної 

адміністрації №Р-606/0/291-18 від 29.12.2018 «Про затвердження Регламенту 

центру надання адміністративних послуг Дніпровської районної державної 

адміністрації», зареєстроване в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Дніпропетровській області від 15.01.2019 за №6/2608. 

• Державної реєстраційної служби речових прав  

на нерухоме майно та їх обтяжень 

Протягом року постійно розглядались подані пакети документів 

згідно заяв громадян для проведення державної реєстрації, надавались 

консультації про вимоги та перелік документів, порядок надання 

адміністративних послуг реєстраційною службою. 

Приймались реєстраційні справи та дії для долучення  

до реєстраційних справ, що свідчать про проведення державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень по об’єктах нерухомого майна,  

які розташовані на території Дніпровського району Дніпропетровської 

області та підлягають зберіганню в архіві Дніпровської районної державної 

адміністрації Дніпропетровської області відповідно до вимог законодавства 

України. 

А також реєстраційні справи та дії для долучення до реєстраційних 

справ, що свідчать про проведення державної реєстрації або змін про 

відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб  

та фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на території Дніпровського 

району Дніпропетровської області та підлягають зберіганню в архіві 
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Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області 

відповідно до вимог законодавства України. 

У 2018 році систематично проводилась робота щодо формування 

архівних справ. 

Постійно проводиться співробітництво з органами судової влади  

та правоохоронними органами за їх зверненнями на виконання судових 

рішень. 

• Управлінням містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури 

• напрямок архітектура: 

1. будівельних паспортів – 198 од.; 

2. висновків про погодження проектів землеустрою – 803 од.; 

3. розпоряджень – 64 од.; 

4. містобудівних умов та обмежень – 99 од.; 

5. паспортів прив’язки тимчасових споруд – 19 од.; 

6. інформаційних довідок по самовільно збудованим об’єктам – 216 од. 

Розроблено та затверджено генеральний план селища Досліне 

Новоолександрівської сільської ради. 

• напрямок ЖКГ: 

Згідно затверджених заходів у Дніпровському районі проведена робота 

по підготовці житлового фонду до опалювального періоду 2018-2019 років, 

постійно працював районний штаб спільно з головами виконкомів місцевих 

рад та з керівниками підприємств житлово-комунального господарства 

відповідно до затверджених графіків. 

Проводиться роз’яснювальна робота з мешканцями району  

по створенню об’єднання співвласників багатоквартирних будинків  

та будинкові комітети. Зареєстровано в районі 19 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків.  

За звітний період проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою 

прибудинкових територій, зовнішнього освітлення вулиць Слобожанської 

селищної ради, Підгородненської міської ради та Новоолександрівської 

сільської ради на загальну суму 15282,9 тис.грн. 

Проведено капітальний ремонт утеплення житлових будинків, ремонт 

фасадів, ремонт покрівель, 16 ліфтів на території Слобожанської селищної 

ради, Чумаківської сільської ради та Новоолександрівської сільської ради  

на загальну суму 23911,9 тис.грн. 

Проведено капітальний ремонт мереж водопостачання вулиць  

в смт Слобожанське та с. Червоний Садок та реконструкцію каналізаційної 

насосної станції в смт Слобожанське., придбано глибинного насоса для 

артезіанської свердловини в с. Партизанське. 

• напрямок інфраструктури: 

За 2018 рік охопленість населених пунктів району автобусними 

сполученнями діючими маршрутами налічує – 43 сіл, кількість охвачених 

населених пунктів становить 100 відсотків. Транспортне обслуговування 
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мешканців Дніпропетровського району здійснюється за 47 приміськими 

маршрутами, які обслуговують 7 автоперевізників різних форм власності.  

Підприємства транспорту в основному забезпечують потреби 

господарства району і населення у пасажирських перевезеннях. 

Систематично проводиться опрацювання районної маршрутної мережі 

районного сполучення на предмет поліпшення транспортного сполучення 

населених пунктів району, що мають дороги з твердим дорожнім покриттям.  

За кошти місцевого бюджету проведено роботи по капітальному  

та поточному ремонту доріг комунальної власності в м. Підгородне, 

смт Слобожанське, смт Обухівка, с. Чумаки, с. Зоря, с. Олександрівка, 

с. Новоолександрівка, сел. Дослідне, с. Братське, с. Старі Кодаки, с. Сурсько-

Литовське, с. Новомиколаївка, с. Балівка, с. Любимівка та ін., а саме: 

- капітальний ремонт 32,1 тис. м. кв на суму 22497,5 тис.грн.; 

- поточний ремонт 22,6 тис. м. кв на суму 11326,2 тис.грн. 

• Резонансні події суспільно-політичного життя району 

Внутрішньополітична діяльність у 2018 році була спрямована  

на об’єднання громадськості навколо демократичних перетворень в Україні, 

захисту незалежності і територіальної цілісності держави. У сфері суспільно-

політичних відносин здійснено моніторинг та аналіз діяльності політичних  

і громадських об’єднань, відвідано близько сотні заходів та акцій об’єднань 

громадян. Кожного місяця проводяться «Єдині дні інформування населення» 

з метою обговорення та роз’яснення актуальних питань суспільно-

політичного та соціально – економічного життя країни. 

Протягом 2018 року райдержадміністрація спільно з органами 

місцевого самоврядування проводили заходи щодо об’єднання громадськості 

навколо спільних історичних, культурних, державницьких цінностей  

та викликів. З цією метою забезпечено проведення заходів із відзначення 

державних свят і пам’ятних дат, залучення для цього широких верств 

населення. 

 
Підрозділами райдержадміністрації забезпечується організація  

та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно-

політичного змісту, залучення до участі в них представників інститутів 

громадянського суспільства та місцевих жителів. 
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• Районні та місцеві заходи присвячені Новорічним та Різдвяним 

святам; 

  

• День Європи; 

 

• День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

• Заходи до Дня пам’яті та примирення та річниці перемоги  

над нацизмом у другій світовій війні; 
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• Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

 

• V районний фестиваль народної творчості «Славімо Кобзаря»; 

 

 

• Заходи до Дня Конституції України; 

 

• Заходи до Дня Соборності України; 

• Заходи до Дня Героїв Крут; 

• Заходи до Дня молоді; 

• Заходи до Дня державного службовця; 
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• Заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України; 

 

• Заходи з увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, жертв Голодомору 

та інші заходи. 

 

Помітними подіями суспільно-політичного життя Дніпровського 

району у 2018 році стали:  

• Завершення будівництва та урочисте відкриття за участю Геннадія 

Зубка Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та ЖКГ України НВК на території КЗ Обухівська загальноосвітня школа № 2 

у смт. Обухівка. Заклад унікальний – він енергоефективний, має оригінальну 

архітектуру, сучасний дизайн, меблі та все необхідне для гармонійного 

розвитку 115 дітей. На даху будівлі – сонячні батареї, поряд – власна 

альтернативна котельня. 

 

• Також завершення будівництва та урочисте відкриття за участю 

Геннадія Зубка Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України НВК на території КЗ Підгородненська 

загальноосвітня школа № 4 у м. Підгородньому. Це заклад унікальної форми 
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та змісту. Він має вигляд бджолиних стільників, тематику продовжує 

інтер’єр всередині. Це перший в області дитячий садочок-вулик.  

На даху встановлено сонячні панелі – заклад забезпечуватиме себе 

електрикою. Родзинка дитсадка – внутрішнє подвір’я із «вічним літом». 

Секрет у підлозі з підігрівом. Під час холодів, снігу або дощу 

спрацьовуватимуть спеціальні датчики – температура повітря 

підійматиметься. Затишний садочок відкрив двері для 115 малюків. 

 

• В смт. Слобожанське збудовано найбільший в області спортивно-

оздоровчий комплекс. На відкриття другої черги комплексу завітав 

Президент України Петро Порошенко. Сучасний спортивно-оздоровчий 

комплекс, найбільший в області (друга черга будівництва). Будівля має 

величезний спортзал за олімпійськими стандартами, зали для силових видів 

спорту, тренажерні зали та фітнес-центр, а ще масажні кабінети, кафе, сауна 

та роздягальні з душовими.  

Президент України також відкрив перші змагання у новозбудованому 

спорткомплексі Слобожанської об’єднаної громади. 
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• В Новоолександрівській об’єднаній територіальній громаді відбулося 

урочисте відкриття нової поліцейської станції Дніпровського районного 

відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській 

області в селі Новоолександрівка. 

 

• Участь делегації Дніпровського району у етнофестивалі 

Петриківський Дивоцвіт. 

 

У 2018 році утворена п’ята в районі об’єднана територіальна громада – 

Чумаківська, яка поєднала мешканців Чумаківської сільської ради 

дніпровського району та сіл Магдалинівського району. 

З метою налагодження системного діалогу райдержадміністрації  

з громадськістю, надання можливості для їх вільного доступу до інформації 

про діяльність органу влади, а також забезпечення гласності, прозорості  

та відкритості її діяльності та на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Організовано 

роботу Громадської ради - консультативно - дорадчого органу при районній 

державній адміністрації. Проведено численні консультації з громадськістю  

з актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання проблем  

і визначення перспектив розвитку. 

Найактивнішими у Дніпровському районі у 2018 році були осередки 

декількох політичні партії, а саме «БПП «Солідарність» (волонтерська  

та гуманітарна діяльність), ВОУП «УКРОП» (просвітницька та волонтерська 

діяльність), ВО «Батьківщина» (моніторингова діяльність). Усі представники 

партій чітко і комплексно дотримуються площин діяльності згідно Закону 

України «Про політичні партії в Україні». 

Найактивнішими серед громадських організацій у районі є: ГО «Союз 

Чорнобиль Україна» та Патріотичне об’єднання «Оріяна» (волонтерська 
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діяльність), ГО «Дніпровська місцева організація ВФСТ «Колос» 

(фізкультурно - оздоровча робота), благодійні фонди «Борисфен»  

і «Волоський фонд розвитку громади» (благодійна та гуманітарна 

діяльність), ГО «Громадянський захист» (консультаційна та просвітницька 

робота) ГО «Євромайдан-Дніпро» (правозахисна робота). 

У відносинах між районними осередками політичних партій суттєвого 

протистояння не відбувається. Конфліктних ситуацій між діючими в районі 

політичними силами та внутрішньопартійних розколів не спостерігається. 

Консультації з громадськістю в Дніпровському районі проводяться  

як у безпосередній формі, так і опосередковано через вивчення громадської 

думки шляхом моніторингу засобів масової інформації, коментарів 

соціальних мереж та результатів кількості звернень громадян. Висновки 

враховуються під час прийняття рішень керівниками райдержадміністрації. 

На території Дніпровського району у 2018 році не відбувалось жодних 

масових протестних акцій, за виключенням поодиноких нечисленних  

(до 15 осіб) конфліктних ситуацій пов’язаних з незаконною вирубкою 

зелених насаджень, спроби забудови лісів та незаконного поводження  

з твердими побутовими відходами. 

По результатам співпраці з учасниками акцій були створені робочі 

групи, проведені наради за участю голови райдержадміністрації. Звичайно, 

такі ситуації знаходяться на особистому контролі у голови районної 

державної адміністрації. 

Протягом 2018 року здійснювалося інформаційне супроводження 

офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, своєчасно 

оновлювалися всі його рубрики. Діяльність органів виконавчої влади 

висвітлено на офіційному веб-сайті Дніпровського району. 

• Використання коштів державного бюджету 

За 2018 рік до зведеного бюджету району надійшло 622,8 млн.грн. 

доходів, що становить 100,2 відсотків до уточнених планових показників 

місцевих органів влади. Це на 31,1 млн.грн. більше в порівнянні  

з 2017 роком. 

Уточнений план по власних доходах районом виконано  

на 104,0 відсотка, до бюджету надійшло 184,7 млн.грн. доходів, це на  

27,4 млн.грн. або на 17,4 відсотків більше в порівнянні з 2017 роком. 

Виконання планових показників власних доходів загального фонду  

не забезпечено лише Новотаромською сільською радою (91,9 відсотків). 

За звітний період до бюджету району надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб в обсязі 81,3 млн.грн.; 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконано – 22,9 млн.грн.; 

- податку на нерухоме майно 5,5 млн.грн.; 

- земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб 

в обсязі 25,7 млн.грн.; 

- єдиного податку – 37,6 млн.грн.; 



 27 

- власних доходів спеціального фонду – 7,5 млн.грн.; 

Видатки всіма місцевими бюджетами району (крім ОТГ) проведено 

на загальну суму 632,9 млн.грн., в тому числі по галузях виробничої сфери  

та бюджету розвитку – 82,7 млн.грн., по соціально-захищених видатках –  

на 517,7 тис.грн. 

• Здійснення основних галузевих повноважень. 

Соціально-економічний розвиток району 

Зусилля районної державної адміністрації у тісній взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання спрямовувались  

на втілення у районі загальнодержавних реформ, пошук шляхів відновлення 

та збереження економічного зростання, посилення соціальної орієнтації 

економіки, виконання програми соціально-економічного розвитку  

на 2018 рік. 

• За січень - листопад 2018 року промисловими підприємствами – 

учасниками короткострокових обстежень реалізовано продукції (товарів, 

послуг) на суму 9451,8 млн.грн., що становить 2,2 відсотка  

у загальнообласному обсязі обороту від промислової діяльності. 

Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції, млн.грн.
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• В Дніпровському районі 108 тис. га, сільськогосподарських угідь,  

в обробітку 87,5 тис.га, стабільно працюють близько 300 підприємств всіх 

форм власності, із них 14 в яких більше 1000 га землі. 

Виробництво валової продукції по всім категоріям господарств за 2018 

рік складає 1013,7 млн.грн., що на 14 відсотків більше проти минулого року.  

За останні роки спостерігається постійне збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Новітні технології та залучення інвестицій дають можливість 

сільськогосподарським товаровиробникам отримувати стабільно високі 

показники у виробництві. 
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Згідно «Комплексної програми розвитку водогосподарсько-

меліоративного комплексу та поліпшення екологічного стану 

сільськогосподарських угідь на 2012 – 2020 роки», в районі відновлено  

та функціонує 1,7 тис.га зрошувальних земель, що дає можливість 

збільшувати врожайність сільськогосподарських культур. 

Галузь тваринництва в районі представлено трьома напрямками,  

а саме: молочне скотарство, свинарство, та птахівництво. Інвестиційні 

проекти в галузі тваринництва: будівництво приміщень, використання 

високопродуктивних порід, впровадження енергоефективних технологій, 

що дає можливість отримувати високі показники у виробництві 

сільськогосподарської продукції. Молочно – виробничий комплекс 

«Єкатеринославський», є унікальним не тільки для України, але  

й у світовому масштабі, як підприємство з найбільшою концентрацією 

поголів’я швіцької породи. 

Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік по АПК склала 6489,0 грн, 

що на 31 відсоток більше проти минулого року. 

В цьому році в районі створено 85 робочих місць, а саме: ТОВ «Сади 

Дніпра» - 19 од., МВК «Єкатеринославський» - 15 од., ПП «Перемога АВК» - 

52 од. 

Державну підтримку на розвиток садівництва отримали: ТОВ «Сади 

Дніпра» та ТОВ «Підгірне» також сільськогосподарськими підприємствами 

району придбано сільгосптехніки більше ніж на 32,0 млн.грн. 

Під час проведення урочистостей до Дня працівника сільського 

господарства були підведені підсумки роботи агропромислового комплексу 

та нагороджено кращі колективи та кращих працівників 

сільськогосподарських підприємств району. 

 

• Станом на 01 січня 2019 року в Дніпровській об’єднаній державній 

податковій інспекції знаходиться на обліку 7562 суб'єкти підприємницької 

діяльності (з них 3676 – юридичні особи та 3886 – фізичні особи-підприємці). 
За 2018 рік єдиного податку надійшло всього на загальну суму 

79686,1 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились  

на 14805,0 тис.грн. 
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Надходження єдиного податку від субєктів малого 

підприємництва, тис.грн.

64881,1
79686,1

2 017р. 2 018р.

 

У вересні 2018 року з нагоди Дня підприємця Подякою голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпровської 

райдержадміністрації були відзначені кращі 14 підприємці району -  

за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 

підприємництва району. 

• У 2018 році підприємствами Дніпровського району виконано 

будівельних робіт власними силами на суму 278487,0 тис.грн., що становить 

2,1 відсотків до загальнообласного обсягу. 

Виконання будівельних робіт, тис.грн.
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У січні – вересні 2018 року на території Дніпровського району 

прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею 48020 м².  

Це складає до звітного періоду 2017 року – 185,2 відсотків та до загального 

обсягу по області – 26,2 відсотків. 

• Освоєно (використано) капітальні інвестиції по Дніпровському 

району у січні – вересні 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування 

2476180,0 тис.грн., що складає 6,7 відсотків до загальнообласного обсягу.  

У розрахунку на одну особу населення обсяг інвестицій дорівнював  

29020,6 грн. 

• Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал)  

по Дніпровському району у січні – червні 2018 року становить  

424152,8 тис.дол. США, що складає 11,1 відсотків до загальнообласного 

обсягу. 

Обсяги експорту послуг по Дніпровському району за 2018 рік складає 

1177,4 тис.дол. США, що становить до відповідного періоду попереднього 

року – 72,1 відсотків. 

Обсяги імпорту послуг по району за 2018 рік складає 24179,4 тис.дол. 

США, що становить до відповідного періоду попереднього року –  

129,7 відсотків. 
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• Згідно статистичних даних оборот роздрібної торгівлі (до якого 

включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність 

із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів  

на ринку та фізичними особами-підприємцями) за січень – вересень  

2018 року становив 2728,8 млн.грн. і проти січня – вересня 2017 року індекс 

фізичного обсягу у порівняних цінах становить 107,9 відсотків.  

Лідируюче місце в торгівлі займають супермаркети ТОВ «АТБ 

Маркет», ТЦ «Епіцентр», ТРЦ «Караван», «Метро». Створюються умови  

для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, 

проведено ярмарки, шкільних базарів, тощо. 

• Автомобільним транспортом юридичних осіб району  

на комерційній основі у 2018 році перевезено 3069,4 тис.т вантажів,  

у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року він збільшився на  

21,4 відсотків.  

Вантажооборот по району склав 576,4 млн.ткм, що складає  

117,7 відсотків до аналогічного періоду попереднього року. 

• Соціальний захист, зайнятість населення, заробітна плата 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 

відповідно до покладених функцій, забезпечує реалізацію державної 

соціальної політики на території району. 

На кінець звітного періоду на обліку в районі перебуває близько  

13,6 тисяч осіб пільгових категорій, з них: 

 

Найменування пільгової категорії 

Кількість осіб пільгової 

категорії, які 

знаходяться на обліку 

01.01.2019 

Учасники бойових дій 1064 

у т.ч. учасники АТО 730  

Інваліди війни 155 

у т.ч. учасники АТО 21 

Учасники війни 719 

у т.ч. учасники АТО 1 

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни 183 

у т.ч. загиблих учасників АТО 30 

Особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 335 

Особи, які мають статус «Дитина війни» 5512 
 

З метою соціального захисту найуразливіших верств населення  

в рамках виконання державних соціальних програм: 

- протягом 2018 року надано пільг та субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу  

на загальну суму 104,7 млн.грн.;  
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- призначено та виплачено різних видів соціальних допомог  

на загальну суму 62,9 млн.грн.; 

- засобами пересування та реабілітації забезпечено 148 осіб  

з інвалідністю, з них: інвалідними колясками – 75; 

- протягом 2018 року забезпечено санаторно-курортними путівками  

148 осіб пільгових категорій (з них: 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни,  

9 учасників бойових дій, 11 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 60 учасників АТО та 60 осіб з інвалідністю. 

У дитячих оздоровчих закладах оздоровлено 170 дітей пільгових 

категорій. Крім того за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад 

оздоровленням забезпечено163 дитини. 

На виконання положень Закону України «Про забезпечення прав  

і свобод внутрішньо переміщених осіб» в районі забезпечено організацію 

реєстрації громадян, що переміщуються з території Автономної Республіки 

Крим та східних областей України. 

Станом на теперішній час на території району зареєструвалося  

1886 внутрішньо переміщених осіб.  

За 2018 рік внутрішньо переміщеним особам призначено та виплачено 

щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 7,2 млн.грн. 

Крім того, з метою вжиття цілеспрямованих заходів соціальної 

підтримки на районному рівні прийнята та діє Комплексної Програми 

соціального захисту населення, завдяки якій: 

- забезпечено виплату 584-м мешканцям Дніпровського району,  

які потрапили в скрутне матеріальне становище на загальну суму  

1,5 млн.грн., 28 учасникам АТО на суму 86,0 тис.грн., 31 членам сімей 

загиблих учасників АТО на загальну суму 124,4 тис.грн.; 23-м «Матерям-

Героїням» на суму 92,0 тис.грн.  

Не залишаються без уваги люди похилого віку, в районі заплановані 

кошти для надання матеріальної допомоги; 

 

- надано фінансової підтримки громадським організаціям району  

на загальну суму 220,0 тис.грн.; 

- за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад санаторно-

курортним лікуванням забезпечено 56 осіб пільгових категорій населення  

на суму 388,9 тис.грн.; 
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- профінансовано пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 

на суму 2,4 тис.грн.;  

- компенсовано за пільговий проїзд залізничним транспортом –  

7,5 тис.грн.; 

- забезпечено виплату компенсацій 80-ти фізичним особам,  

які надають соціальні послуги на загальну суму 196,1 тис.грн. 

Вирішення питань соціального захисту населення району знаходиться 

на постійному контролі райдержадміністрації та її структурних підрозділів. 

• Дніпровським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей  

та молоді у 2018 році надано 1619 соціальних послуг, якими охоплено 3641 

мешканців району, складено 726 актів оцінок потреб сімей,  

які перебувають у складних життєвих обставинах. Отримувачами послуг 

стали 613 сімей, зокрема, таких категорій як малозабезпечені, багатодітні, 

опікунські; сім’ї учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб; сім’ї,  

де вчинено домашнє насильство; сім’ї, де виховуються діти з вадами 

здоров’я. 

Важливим напрямком діяльності є популяризація патронатного 

виховання, наставництва та сімейних форм виховання дітей-сиріт  

та позбавлених батьківського піклування. Дані питання були висвітлені  

та обговорені районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

на колегії райдержадміністрації, розроблені та поширені інформаційні 

листівки та буклети з даних питань, оформлено інформаційні виставки. 

Протягом року до центру щодо створення прийомних сімей, патронату  

та наставництва звернулись 9 осіб, яким надано відповідні інформаційні 

консультації.  

Соціальним супроводженням охоплені 3 дитячих будинки сімейного 

типу та 7 прийомних сімей, у яких виховується 38 дітей. Для батьків-

вихователів та прийомних батьків з даних сімей спільно з КЗ «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» щомісячно проводилися 

засідання групи взаємопідтримки, а також проведено планове навчання  

з підвищення виховного потенціалу.  

Під час здійснення соціальної роботи серед населення району 

розповсюджено 2035 примірників інформаційних листівок та буклетів 

соціальної реклами.  

• За звітний період середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника в районі згідно статистичних даних склала 9545,0 грн., 

що на 31,4 відсотків більше минулорічних показників за відповідний період 

та майже в 2,5 рази перевищує її мінімальний рівень, і в 5,3 рази 

прожитковий мінімум. На постійному контролі залишається питання 

своєчасності виплати заробітної плати. 

Станом на 01 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі  

в районі склала 1118,3 тис.грн., підприємство-боржник: ТОВ «Тагол».  

У порівнянні з ІІ кварталом 2018 року заборгованість зменшилась  

на 13,4 тис.грн. 
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Питання своєчасності виплати заробітної плати тримається  

на постійному контролі районної комісії з питань контролю за станом 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати. 

Крім того, проводиться індивідуальна робота з роботодавцями щодо 

легалізації прихованої зайнятості населення району. Керівники підприємств 

району та приватні підприємці запрошуються на засідання комісій, на яких 

розглядаються питання можливості створення нових додаткових робочих 

місць. 

Здійснено повідомну реєстрацію 34 колективних договорів.  

При реєстрації колдоговорів постійно надаються пропозиції з доповнення 

змісту договорів заходами, які передбачають підвищення рівня заробітної 

плати, її своєчасну виплату, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці  

та умови зростання фондів оплати праці, збереження існуючих та створення 

нових робочих місць, соціальний захист ветеранів праці та людей похилого 

віку, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому 

середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими 

захворюваннями та ін. 

• Аналіз стану ринку праці Дніпровського району протягом 2018 років 

поступово зростає, що відбулося за рахунок проведення реорганізації 

структурних підрозділів Державної служби зайнятості, а саме в місті Дніпро 

ліквідовано Лівобережний районний центр зайнятості. Відповідно значна 

частка громадян міста спрямована до Дніпровської районної філії 

Дніпропетровського ОЦЗ. 

Проводячи подальший аналіз надання соціальних послуг, відмічено, 

кількість та якість наданих послуг від збільшення чисельності звернувшихся  

не знижується, так рівень працевлаштування у співвідношенні  

до зареєстрованих безробітних залишається на рівні попередніх років. 

Подальше прогнозування стосовно ринку праці району є приблизним, тому  

що за 2017 рік та 2018 рік ще не повна картина загального потоку 

безробітних громадян, які мешкають у м. Дніпро. 

Працевлаштування безробітних громадян протягом останніх років 

коливалось від 1500 до 1900 осіб. Протягом 2018 року працевлаштовано  

3152 особи, з них безробітних – 2009 осіб, в обліковий період 1143 особи. 

Чисельність безробітних громадян, які пройшли профнавчання  

за рахунок районної служби зайнятості у 2018 році становить 420 осіб,  

що значно перевищує завдання. Районна філія забезпечує 100-відсоткове 

працевлаштування після навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, 

забезпечує роботодавців, у разі необхідності, спеціалістами з числа 

безробітних, для можливого і професійного навчання безпосередньо  

на виробництві, та сприяє організації роботи з підтвердження результатів 

неформального професійного навчання за робітничими професіями. 

Одним з найважливіших напрямків роботи районного центру 

зайнятості є організація та проведення громадських робіт та робіт 

тимчасового характеру. Щороку районним центром зайнятості до даного 
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виду робіт залучається до 328 осіб. Станом У 2018 році – залучено 420 осіб, 

що також перевищує річне завдання.  

Сприяння зайнятості населення та залучення безробітних  

до самозайнятості. Цей показник носить змінний характер, протягом 2018 

року 4 особи відкрили власну справу. 

Систематичне проведення активних заходів щодо сприяння занятості 

населенню, а саме проведення засідань комісії з довготривалого безробіття, 

проведення семінарів, тренінгів, Круглих столів, Днів зайнятості, Днів 

відкритих дверей на підприємствах, ярмарок вакансій та інших надає 

можливість громадянам не втрачати мету звернення до служби зайнятості, 

тобто працевлаштування. 

• Діяльність охорони здоров’я в Дніпровському районі за 2018 рік була 

направлена на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, 

покращення його показників, забезпечення якісної та доступної медичної 

допомоги, формування здорового способу життя. В основу цього лягла 

реалізація основних заходів національних і регіональних програм. 

З метою забезпечення належного рівня доступності населення  

до медичних послуг та ефективного обслуговування населення у 2018 році 

КНП ЦПМСД Дніпровської районної ради Дніпропетровської області 

проведено: 

- перетворено заклад в некомерційне підприємство; 

- в підпорядкуванні закладу 12 сільських, 3 міських лікарських 

амбулаторій, 8 ФАПів та ФП потужність прийому закладу - 1080 чоловік  

у зміну.  

- загальна кількість лікарських відвідувань первинною ланкою за рік 

склала - 198947 з них: 176506 відвідувань до лікарів загальної практики СМ.  

До лікарів стоматологів було - 19971 відвідувань пацієнтами. Обслуговано 

викликів на дому – 19594 виклики. 

В районі вже декілька років підряд відсутня материнська смертність, 

низький рівень малюкової смертності; занепокоєння викликає смертність 

онкологічних хворих першого року після виявлення, що досягає  

до 50 відсотків так, як у населення немає коштів на лікування цієї важкої 

патології та смертність від серцево-судинної патології. 

В КНП ЦПМСД Дніпровської районної ради Дніпровського району 

працює 39 лікарів загальної практики-сімейних лікарів та 80 сестри медичні 

ЗПСМ, які обслуговують прикріплене населення Дніпровського району з них 

71,7 відсотків медичних працівників атестовані і мають категорію. 

В районі обслуговування закладом функціонує 4 пунктів тимчасового 

базування швидкої медичної допомоги, які розташовувалися у віддалених 

населених пунктах з метою до їзду 20 хвилин (с. Миколаївка, смт. Обухівка, 

м. Підгородне, смт. Слобожанське, с. Любимівка). 

Амбулаторії забезпечуються медикаментами для надання невідкладної 

допомоги, протягом року було закуплено медикаментів на 2,86 тис.грн.; 

347 громадянами пільгові категорії отримано медикаментів  

за пільговими рецептами, на суму 1957,6 тис.грн.; 



 35 

Продовжує реалізовуватися програма «Здоров’я населення 

Дніпровського району на 2015–2019 роки». На виконання зазначеної 

програми Центром первинної медико-санітарної допомоги отримано 

субвенцію з районного, сільських, селищних та міської рад на суму  

11941,7 тис.грн., з яких використано – 11017,8 тис.грн. 

Також реалізовується програма «Доступні ліки». Всі мешканці району 

мають можливість через мережу аптек отримати ліки безкоштовно  

або за певну доплату на реамбурсацію, внаслідок чого було використано  

за 12 місяців 2018 року – 1356,3 тис.грн. 

Проводяться виїзди лікарів на ФаПи, ФП і медичних пунктів  

для прийому мешканців віддалених сіл, згідно узгоджених графіків.  

• Станом на 01 січня 2019 року на обліку у Дніпровському приміському 

відділі обслуговування громадян (сервісний центр) перебуває 22250 

одержувачів пенсій (станом на 01 січня 2017 року – 22117 осіб).  

Середній розмір пенсії становить 2396,0 грн., у порівнянні  

з аналогічним періодом минулого року середній розмір пенсії збільшився  

на 603,84 грн. 

Витрати на виплату пенсій та допомог на території району за 2018 рік 

складає 639192,0 тис.грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

витрати на виплату збільшились на 283018,1 тис.грн. 

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію в розмірі вище 

прожиткового мінімуму складає 80 відсотків проти 2017 року  

(86,8 відсотків). 

Громадянам України, які перемістилися до Дніпропетровської області  

з АР Крим та районів проведення антитерористичної операції (708 осіб) 

середній розмір пенсії складає 4039,1 грн. Витрати на виплату пенсій  

та допомог складав 31099,6 тис.грн. 

• Освіта, культура, розвиток туризму, молодь і спорт 

З метою здійснення районною державною адміністрацією делегованих 

їй районною радою повноважень щодо забезпечення відповідно  

до законодавства розвитку освітньої галузі, продовж 2018 року вжиті заходи 

із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

забезпеченню умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти, 

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому 

для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Існуюча мережа 

освітніх закладів району задовольняє конституційне право громадян  

на освіту в різних формах, вона залишалася стабільною. 

У 2018 році в районі здобували освіту 5111 учня (5035 учнів у 2017 році, 

4858 в 2016 році). Аналіз даних контингенту учнів закладів загальної 

середньої освіти району за останні 3 роки свідчить, що демографічна 

ситуація, яка склалася в районі, дає позитивну тенденцію до збільшення 

кількості учнів. 

Мережа освітніх закладів району складається з 36 закладів, зокрема: 
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- 13 закладів дошкільної освіти; 

- 17 закладів загальної середньої освіти; 

- вечірня загальноосвітня школа; 

- 4 заклади позашкільної освіти; 

- заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний». 

Збільшився показник наповнюваності класів. За 2018 рік в середньому 

він становив 20,4 (в минулому році 19,2 учнів) Середній показник 

наповнюваності закладів становив 59 відсотків (збільшення в порівнянні  

з попередніми роками – 56 відсотків). 

Для дітей із особливими освітніми потребами було організовано 

інклюзивне навчання (4 учнів) у трьох закладах загальної середньої освіти 

району (КЗ Горьківський НВК, КЗ Олександрівська ЗОШ, КЗ Обухівський 

НВК №2). 

Щодо забезпечення населення Дніпровського району дошкільною 

освітою у 2018 році: 

У закладах дошкільної освіти здобували освіту 1611 дитини (у 2017 

році - 1080 дитини). В електронній черзі до закладів дошкільної освіти 

Дніпровського району зареєстровано 736 заявок, з них на 2018 рік - 451 

заявка. Охоплення дітей дошкільною освітою від 3-5 років становило  

64 відсотки, дітей 5-річного віку – 100 відсотків. 

В Дніпровському районі проводиться послідовна робота щодо 

відкриття закладів дошкільної освіти. У 2018 році були відкриті два 

дошкільних підрозділи в КЗ Підгородненський НВК №4 та Обухівський НВК 

№2, кожний з яких розрахований на 115 місць. Будується садочок на 

території Миколаївської сільської ради. Показники укомплектованості 

дошкільних навчальних закладів у порівнянні за три останні роки 

змінюються, але ж повільно. Щороку потреба населення в забезпеченні 

місцями в навчальних закладах зростає.  

Позашкільною освітою в районі охоплено 2100 учнів, функціонували 

119 гуртків. 

Бюджет галузі освіти за 2018 рік становив 121600,754 тис.грн.,  

що на 9,2 відсотків більше відповідно минулого року. Вартість утримання 

одного учня по району склала 21882,0 грн. (21142,0 грн. в 2017 році). 

У 2018 навчальному році учні усіх загальноосвітніх шкіл 

забезпечувались гарячим харчуванням. Безкоштовне харчування учнів  

1-4 класів (100 відсотків від загальної кількості) профінансоване з бюджетів 

сільських рад, вартість харчування одного учня в день складала 15,8 грн. 

Всього безкоштовним харчуванням було охоплено 493 дитини 

пільгових категорій з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками 

бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні 

проведення АТО, дітей з інвалідністю; дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи; дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 
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катастрофи; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються  

в інклюзивних класах та воїнів-інтернаціоналістів, 2077 учнів 1-4-х класів 

освітніх закладів району. 

На оздоровчу кампанію 2018 року використано 268,0 тис.грн. 

Оздоровленням і відпочинком було охоплено понад 1032 дитини. З них  

635 склали діти пільгових категорій. Вартість харчування для дітей  

у пришкільних таборах Дніпровського району була встановлена у розмірі 

30,59 грн. на 1 дитину в день (рішення сесії Дніпровської районної ради  

від 06.03.2018 №377-16/ VІІ). 

Відповідно до програми Освіта Дніпровського району забезпечено 

підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності 

шкільними автобусами, парк яких поступово поновлюється. У 2018 році 

організований підвіз 819 учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання та в зворотному напрямку.  

За 2018 рік реалізовані наступні соціальні проекти щодо покращення 

матеріальної бази освітніх закладів на суму більше 12,0 млн.грн.: 

1. Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля комунального 

закладу Олександрівська загальноосвітня школа.  

2. Капітальний ремонт будівлі НВК Горьківського та Зорянського. 

3. Виготовлено проектно-кошторисну документацію:  

- системи пожежної сигналізації та вогнегасної обробки дерев’яних 

конструкцій по 14- ти закладах освіти; 

- на капітальні ремонти будівель, покрівель та харчоблоку, утеплення 

фасадів з заміною вікон по п’яти закладах; 

- на будівництво міні - футбольних майданчиків Обухівського  

НВК №1, Підгородненського НВК №3, Зорянського НВК. 

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, 

основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Об’єктивна 

вимога часу – створення умов для розвитку та самореалізації кожної 

особистості як громадянина України.  

За 2018 рік підвищено якісний показник результативності участі 

школярів в олімпіадах та малій академії наук. Помітно зріс якісний показник 

результативності участі школярів в обласних олімпіадах. Науковою 

діяльністю було охоплено близько 90 учнів району, з них переможцями  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

стали 22 учнів. 

 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/2196195
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/2196195
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Команда Дніпровського району на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін отримала 17 призових місць. 

Важливим напрямком роботи освітньої галузі району є робота  

з обдарованими дітьми, розширюється мережа наукових товариств. Школярі 

району – активні учасники багатьох фестивалів і конкурсів, 114 із них стали, 

переможцями, дипломантами обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Впродовж 2018 року продовжувалась робота по втіленню прийнятих 

програм: 

- Повністю забезпечена реалізація районної програми національного –

патріотичного виховання учнівської молоді; 

 

- Молодь Дніпровського району: 2016-2021 роки; 

- Програма Створення безпечних умов у навчальних закладах 

Дніпровського району на 2016-2018 роки; 

- Програма Розвиток футболу в Дніпровському районі на 2017-2018 

роки; 

- Освіта Дніпровського району. 

Пріоритетом усіх гілок влади району залишається питання належного 

життєзабезпечення, сталого та безпечного функціонування закладів освіти 

району створення комфортних умов навчання. 

• Мережа закладів культури у 2018 році складала 48 комунальних 

закладів, в тому числі: клубів в сільської місцевості 18, міський 1, 

бібліотек 26 (в тому числі Центральна районна бібліотека та 16 філій, 

також дев’ять бібліотек на балансі ОТГ) ; 

музеїв 2: Історіко-краєзнавчий музей ім. О.Коваля м. Підгородне, 

Народний меморіально-художній музей ім. Решетнікова с. Сурсько-

Литовське; 

Мистецьких шкіл 1: Слобожанська школа естетичного виховання 

Слобожанської селищної ради. 

Відділом освіти, культури, молоді та спорту підготовлено  

10 розпоряджень голови райдержадміністрації з питань галузі «Культура»,  

з метою організації, фінансування та проведення районних заходів в галузі 

культурної політики: 

«Про заходи щодо урочистостей до державних свят, професійних свят 

державної служби, соціального працівника»,  
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«Про заходи з вшанування історичних дат на території Дніпровського 

району»,  

«Про участь творчих колективів Дніпровського району в обласних 

конкурсах і фестивалях (дитячо-молодіжний конкурс «Z_ефір 2018», 

фестиваль козацької пісні, фестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт»), 

«Про проведення VІ районного фестивалю народної творчості 

«Славімо Кобзаря!», 

«Про проведення ХІV районного фестивалю козацької та патріотичної 

пісні «Покрова», 

«Про сприйняття проведенню ІІ Підгородненського міського конкурсу-

фестивалю «Різдвяна коляда». 

 

Народний аматорський фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» 

відомий і поза межами України. Саме завдяки співу гурту «Криниця»  

та кільком іншим гуртам Дніпропетровщини, Список нематеріальної 

спадщини ЮНЕСКО поповнився новим елементом - «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини». 

Фольклорно-етнографічному гурту «Криниця» з м. Підгороднього було 

вручено сертифікат про внесення елементу «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини» до Списку нематеріальної культурної спадщини 

ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.  

Набуття почесного статусу елементу нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО стало відзнакою того, що козацькі пісні 

Дніпропетровщини визнані частиною світової культури.  

Художній керівник колективу Катерина Іванівна Карапиш з 2017 року 

формує і веде заняття з дитячим колективом-супутником «Криниченька»  

з дітей м.Підгороднего. У вересні 2018 року на міжнародному фольклорному 

фестивалі в Болгарії обидва колективи були відмічені нагородами. 
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Нещодавно хореографічному колективу «Задоринка» виповнилося  

25 років. За цей час в ньому виховалось більше 1000 дітей від 4 до16 років.  

В творчій атмосфері майбутні танцюристи оволодівають красою, 

майстерністю і витонченістю рухів. Художніми керівниками колективу весь 

час працюють Боднянська Олена Віталієвна та Гармашевська Рима 

Леонідівна. «Задоринка» бере участь у районних та обласних  

та всеукраїнських та міжнародних фестивалях «Україно моя» «Планета 

танцю», «Смарагдове місто», «Золота осінь», м. Київ, «Біла ластівка» 

м. Бердянськ, Яскрава країна м. Дніпро, «Кришталева троянкда» м. Кітен, 

Болгарія, «Коблевський бриз» м. Коблеве, «Музичне Різдво» Верховина  

та у загальних номерах на свята «День Конституції», «Покрова». 

  

 

• Бібліотечна справа 

Кількість користувачів за 2018 рік всього – 18783 чол.: 

дорослі – 9631 чол., діти – 6443 чол., молодь – 2709 чол. 

 

Загальний книжковий фонд – 159037 примірників 

Протягом року всього видано -397074 примірників 

Читаність – 21,1 
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Обертаність –2,5  

Книгозабезпеченість на читача – 8,5 

Книгозабезпеченість на мешканця – 1,8  

Дніпровський район налічує 43 населених пунктів з яких  

26 обслуговують працівники КЗ «Дніпровська центральна районна 

бібліотека». 

Проводиться робота по обслуговуванню незахищених верств 

населення: людей похилого віку та інвалідів вдома, а саме проводилась акція 

«Бібліотека для всіх». 

Комунальний заклад «Дніпровська центральна районна бібліотека» 

протягом року працював над виконанням завдань, визначених «Програмою 

діяльності Комунального закладу «Дніпровська центральна районна 

бібліотека» на 2018 рік», щоб бібліотека була відкрита і доступна для всіх,  

як безкоштовний центр інформації, центр освіти, розвитку, самореалізації, 

культури і дозвілля.  

Намагалися створити гармонійний комунікаційний простір  

для суспільної взаємодії. Бібліотеки були майданчиками для соціального 

діалогу представників влади і громади, що послуговує відновленню довіри  

до влади. Сприяли взаєморозумінню представників різних національностей, 

різних поколінь, що формує толерантність. Бібліотеки свого роду були 

центром доступу до публічної, культурної, соціально значимої інформації, 

ресурсів Інтернету, сервісів електронного урядування. 

Бібліотеки були центром популяризації книги та читання. 

Бібліотеки сприяли розвитку поваги до рідної мови й мовному 

розмаїттю, підтримували міжкультурний діалог. 

Максимум зусиль було направлено на реалізацію Всеукраїнських, 

обласних програм та проектів, удосконалення бібліотечних послуг, 

координацію діяльності бібліотеки з органами влади, установами, 

громадськими організаціями, що працюють з дітьми та підлітками, залучення 

їх до участі у заходах. 

Бібліотекарі КЗ ДЦРБ працювали над здійсненням оперативного  

і комфортного обслуговування користувачів, всебічного розкриття фондів  

та надання широкого доступу до документальних ресурсів. 
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• Заклади культури клубного типу 

Заклади культури району надають відповідні послуги населенню згідно  

постанови КМУ від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими 

на державній та комунальній формі власності» (зі змінами), наказу 

Міністерства культури від 15.10.2013 № 983 «Про затвердження Державного 

стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами 

культури державної та комунальної форм власності» та згідно Переліку, 

затвердженого рішенням сесії районної ради. 

Мережа клубних закладів Дніпропетровського району 

Заклади клубного типу 
2017 рік 2018 рік 

19 19 

Міський Будинок культури Підгородне 1 1 

Слобожанський Центр культури та дозвілля  1 1 

Сільський/селищний Будинок культури  13 13 

Сільський Клуб 4 4 
 

В районі функціонує 6 колективів зі званням «народний» 2 колективи 
отримали звання «зразковий»: 
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Назва колективу худ. керівник Заклад 

Фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» К.Карапиш КЗПМБК 

Ансамбль української пісні «Журавка» О.Середко КЗПМБК 

Вокальний ансамбль авторської пісні 

«Чорнобривці» 

М.Чирва КЗПМБК 

Вокальний ансамбль «Чумацький шлях» П.Ціхач КЗДРБК 

Хор української пісні «Васильки» 

Олександрівський СБК 

К.Беляєв ОСБК 

Ансамбль української пісні «Кодачанка» 

Старокодацький СБК 

В.Романенко СтК СБК 

Хореографічний зразковий колектив 

«ANGELS» 

В.Єремеєва КЗПМБК 

Хореографічний зразковий колектив 

«Задоринка» 

О.Боднянська КПНЗ 

РБДТ 

З метою збереження і розвитку культурного потенціалу та національно-

культурної спадщини протягом 2018 року в районі створено сприятливі 

умови для розвитку творчих здібностей жителів, організовано  

320 основних культурно-мистецьких заходів, які спрямовані на підвищення 

культурного рівня населення. 

Творчі колективи та майстри народного мистецтва представляли 

Дніпровський район на 24 культурно-освітніх заходах різного рівня, в тому 

числі: 2 – міжнародних, 7 – всеукраїнський, 5 - обласних, 5 – районних,  

5 – міський. 

Заплановані заходи у розділі «Проведення урочистостей, державних, 

професійних свят та участь в мистецьких заходах (конкурсах, фестивалях 

тощо)» було виконано на 19,4 тис.грн., тобто на 48,5 відсотків (відзначено 

Міжнародний жіночий день, VІ районний фестиваль народної творчості 

«Славімо Кобзаря», День пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги  

над нацизмом у Другій світовій війні, святкування 22-ї річниці Конституції 

України, Дня Молоді України та Дня державної служби, Дня прапора 

України та 26-річниці незалежності України). 

Матеріально-технічна база закладів культури району була зміцнена 

шляхом придбання: для районного Будинку культури на суму 169,0 тис.грн.,  

а саме світодіодних прожекторів заливального світла, придбання костюмів 

українських жіночих та чоловічих, костюмів концертних жіночих  

та чоловічих та платтів концертних. 

На проведення та організацію культурно-мистецьких заходів  

по Дніпровського району за 2018 рік було витрачено 62,9 тис.грн. 

З метою збереження і розвитку культурного потенціалу та національно-

культурної спадщини протягом року в КЗ «Слобожанський Центр культури 

та дозвілля» створено сприятливі умови для розвитку творчих здібностей 

жителів смт Слобожанський, організовані та проведені 45 основних 
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культурно-мистецьких заходів, які спрямовані на підвищення культурного 

рівня населення.  

У вересні 2018 року в місті Підгородне до святкування 240-річчя 

заснування козацької слободи було проведено перший фольклорний 

фестиваль «Збирайся роде – єднайся народе» за участю творчих колективів 

всього Дніпровського району. 

У 2018 році реалізовано більшість проектів громадських організацій 

місцевих рад щодо активного залучення позабюджетних коштів меценатів  

та спонсорів. Всього залучено позабюджетних коштів –788,5 тис.грн.  
На виконання розділу 4 Програми, «Заходи щодо збереження та розвитку 

об’єктів культурної спадщини, розташованих на території Дніпровського 

району», з метою популяризація та збереження об’єктів культурної спадщини 

Дніпровського району впроваджується реалізація проекту «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини», як об’єкта нематеріальної культурної спадщини 

людства – шляхом збереження, популяризація та передання майбутнім 

поколінням. 
Відділ освіти, культури, молоді та спорту виступив партнером  

в розробці наступних проектів, які стали переможцями: 
❖ Підгородненська міська рада – «Школа анімації – територія 

Єднання» (вартість проекту – 78,0 тис.грн.); 

❖ Підгородненська міська рада – «Родинний фестиваль: Збирайся роде 

– Єднайся народе»; 

❖ Чумаківська сільська рада – «Втілення організаційно-технічних 

іновацій у Зорянському СБК» (вартість проекту – 171,3 тис.грн.); 

❖ Балівська сільська рада – «Використання культурної спадщини та 

мистецтва для розвитку зеленого туризму»(вартість проекту – 134,0 тис.грн.); 

❖ Новоолександрівська сільська рада – «Старий Кодак – козацьке 

серце Дніпропетровщини» (вартість проекту – 405,2 тис.грн.). 

❖ З метою сприяння відродженню осередків традиційної народної 

творчості, національно-культурних традиції населення у взаємодії  

з Підгородненської міської радою на базі міського Будинку культури 

(директор Моргун В.Ю.) було сформовано молодіжний колектив-супутник 

фольклорно-етнографічного народного аматорського гурту «Криниця»  

з учнів загальноосвітніх шкіл міста «КРИНИЧЕНЬКА» (художній керівник 

Карапиш К.І.). За фінансуванням Підгородненської міської ради  

(108,0 тис.грн.) обидва колективи у вересні 2018 року прийняли участь  

у Міжнародному фольклорному фестивалі «Море ритму» в Республіці 

Болгарія. Для дитячого колективу було профінансована закупівля 

концертних костюмів в обсязі 92,0 тис.грн. з місцевого бюджету 

м. Підгородне.  

• Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

В районі діє Комунальний Заклад «Слобожанська Школа естетичного 

виховання Слобожанської селищної раді Дніпровського району» на підставі 

Статуту. 
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В основному приміщенні школи 10 класів загальною площею 153 м2, 

відкрито 2 філії в загальноосвітніх школах м. Підгородне.  

В школі працює 27 викладачів, з них 4 сумісника. Матеріально-

технічна база відповідає сучасним нормам та постійно оновлюється за кошти 

місцевої громади.  

При СШЕВ діють творчі дитячі колективи: Хор учнів молодших класів, 

Хор учнів старших класів, Оркестр народних інструментів, Камерний 

ансамбль «Менестрелі», вокальні ансамблі «Нотка», «Анти». Хор учнів 

старших класів «Квітка надії» У червні 2017 року прийняв участь  

у європейському фестивалі хорів «Чорномоськи звуці», який проходив  

у м. Балчик (Республіка Болгарія), та став лауреатом цього захоплюючого 

змагання хорових колективів Європи. 

Працюють клуби: «Музична вітальня» для учнів СШЕВ, «Пізнайко» 

для учнів філії СШЕВ у м. Підгородне. 

Колектив СШЕВ плідно співпрацює з Дніпропетровською обласною 

асоціацією композиторів Національної Всеукраїнської Музичної Спілки  

• Участь у конкурсах та фестивалях 2018 році 

Міжнародні Всеукраїнські Регіональні Обласні Районні Міський 

2 7 6 5 5 5 

Творчі колективи та майстри народного мистецтва представляли 

Дніпровський район на 24 культурно-освітніх заходах різного рівня, в тому 

числі: 2 – міжнародних, 7 – всеукраїнський, 5 - обласних, 5 – районних, 5 –

 міський. 

В закладах культури клубного типу працює 120 клубних формувань,  

які відвідують 1395 учасників, із них 915 дітей. 

Історико - культурна спадщина району це: 213 пам’яток археології,  

44 – історії, 1 – культури. Серед них – 1 пам’ятка історії національного 

значення «Фортеця Кодак», розташована у с. Старі Кодаки. 

ІІІ Міжнародний конкурс «Парад талантів» - 6 дипломів лауреатів:  

2 за І місце, 1 за ІІ місце, 3 за ІІІ місце. 

V Міжнародний фестиваль-конкурс «Планета зірок» - 2 дипломи 

лауреатів за І та ІІ місця. 

Міжнародний фестиваль-конкурс вокальної та інструментальної 

майстерності «Мелодії сцени» - 1 диплом за ІІ місце та 2 дипломи  

за ІІІ місце. 

ІІІ Всеукраїнський фестиваль «Перші проліски» - 3 дипломи лауреатів 

за І, ІІ та ІІІ місця, 1 диплом номінанта. 

Всеукраїнський фестиваль «Біла ластівка» - диплом лауреата  

за ІІІ місце. 

Всеукраїнський конкурс «Об’єднаємося ж, брати мої!» - 6 робіт 

прийняло участь у ІІ турі, 1 робота – у ІІІ турі. 

V Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Чарівна зіронька 

святого Миколая» - 2 дипломи лауреатів за ІІ та ІІІ місця. 



 46 

І Регіональний дитячо-юнацький фестиваль «Z_ефір», Диплом  

1 ступеню у Оригінальному жанрі. 

VІІ регіональний конкурс фортепіанної музики «Зимовий камертон» - 

диплом лауреата за ІІ місце, грамота за участь. 

Фестиваль ювілеїв композиторів гітарної класичної музики – 1 диплом 

учасника. 

ХХVІІ обласний Фестиваль духової музики «Дніпровські сурми» - 

диплом за І місце. 

Обласний дитячо-юнацький фестиваль «Весняні дзвіночки» - 4 грамоти 

за участь. 

Обласний огляд-конкурс учнів ПСМНЗ, оркестрові струнні 

інструменти – диплом за ІІ місце 

Велику увагу було приділено творчими колективами Дніпровського 

району учасників антитерористичній операції на сході України, шляхом 

зустрічі з учасниками АТО, які повернулися додому в Дніпровський район.  

В пам’ять про полеглих воїнів, яки загинули в АТО, в музеях району 

відкрито експозицію «Вони захищали Батьківщину» та виставка «Герої  

не вмирають». 

В «Історико-краєзнавчому музеї ім. О.Коваля» відкрито експозицію 

воїнів АТО, та встановлений пам’ятний знак, прикрашено кольоровим панно 

фасад будинку музею. 

На виконання розділу 4 «Програми розвитку культури у Дніпровському 

районі на 2015- 2020 роки», «Заходів щодо збереження та розвитку об’єктів 

культурної спадщини, розташованих на території Дніпровського району»,  

з метою популяризація  та збереження об’єктів культурної спадщини 

Дніпровського району впроваджується реалізація проекту «Козацькі пісні 

Дніпропетровщини», як об’єкта нематеріальної культурної спадщини 

людства – шляхом збереження, популяризація та передання майбутнім 

поколінням. 

З метою сприяння відродженню осередків традиційної народної 

творчості, національно-культурних традиції населення у взаємодії  

з Підгородненської міської радою на базі міського Будинку культури 

(директор Моргун В.Ю.) було сформовано молодіжний колектив-супутник  

з учнів загальноосвітніх шкіл міста «КРИНИЧЕНЬКА» (художній керівник 

Карапиш К.І.). За фінансуванням Підгородненської міської ради  

(108,0 тис.грн.) обидва колективи у вересні 2018 року прийняли участь  

у Міжнародному фольклорному фестивалі «море ритму» в Республіці 

Болгарія. Для дитячого колективу було профінансована закупівля 

концертних костюмів в обсязі 92,0 тис.грн. з місцевого бюджету 

м. Підгородне.  

• Декоративно-ужиткове мистецтво: 

Протягом року майстри декоративно-ужиткового мистецтва брали 
участь у різноманітних заходах:  

- Виставка виробів народної творчості в рамках V районного 
фестивалю «Славімо Кобзаря!». 
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- Виставка виробів народної творчості до Дня Незалежності України. 
- Цикл виставок виробів декоративно-ужиткового мистецтва читачів 

ЦРБ до Дня Незалежності України. 
- Фестиваль народної творчості «Петриківський дивоцвіт», 

с. Петріківка. 
- Святкування Дня м. Підгороднього. 

• Музейна справа 

На території району функціонують два народні музеї: історико-

краєзнавчий музей ім. О.Коваля в м. Підгородне та меморіально-художній 

музей Ф.П.Решетникова в с. Сурсько-Литовському. Із 2759 експонатів  

до державної частини Музейного фонду України належить 2759. 

У 2018 році було оформлено 40 виставки та 15 експозиції, присвячені 

видатним історичним подіям та видатним особам країни та інші заходи,  

які відвідало близько 10 тис. чоловік. 

На базі історико-краєзнавчого музею ім. О.Коваля створено експозицію 

«Вони захищали Батьківщину», щодо вшанування пам’яті героїв АТО  

та виставку «Герої не вмирають».  

За період 2018 року завідувач КЗ «Історико-краєзнавчий музей  

ім. О.Коваля» м. Підгородне музею Лариса Омельченко взяла участь у двох 

проектах: 

- міжнародний конкурс документального оповідання «Бути людиною» 

(Україна – Німеччина); 

- літературний проект «Теплі історії». Оповідання Л.Омельченко «Баба 

Тоня – волонтерка» ввійшло в збірку «Я виживу!» серії «Теплі історії» 

(видавництво «Брайт Стар Паблішинг», Київ). 

За період 2018 року завідувач музею виконала великий об’єм роботи  

по написанню книги «Історія Підгороднього у документах і спогадах». 
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• Туристична галузь 

Видатний туристичний маршрут у Дніпровському районі знаходиться 

на території Новоолександрівської об’єднаної територіальної громади,  

з її традиціями, народними ремеслами, куточками мальовничої природи, 

працьовитими людьми старовинного села Старі Кодаки. 

Старокодацький будинок культури демонструє експозицію 

краєзнавчого музею, де експонуються речі стародавнього ужитку, 

документальні матеріали з життя мешканців Старих Кодаків, свідоцтва 

славетної історії села і, загалом багатої культури рідного краю, а народний 

гурт української пісні «Кодачанка» відроджує та зберігає українську духовну 

спадщину, народні  традиції, культуру. 

Кодацький осередок Дніпропетровської обласної громадської 

організації «Спас-Штурм» проводить захоплюючи екскурсії де всі охочі 

мають змогу долучитися до святої справи відродження бойових, культурних  

і духовних традицій нашого народу.  

Старовинний цвинтар, що давно відслужив своє, увібравши  

у чорноземне лоно кілька поколінь кодачан, починаючи з пори існування 

славетної Кодацької фортеці – запорізької твердині часів визвольних бойових 

змагань (1648-1654 років).  

Залишки старовинної фортеці Кодак – збудованої у 1635 році  

на правому березі Дніпра біля першого Дніпровського порогу «Кодацький». 

Тут же стоїть пам’ятник, що встановлено у 1910 році з ініціативи відомого 

українського історика Д. Яворницького на честь взяття приступом у 1648 

році запорізькими козаками, тоді ще польської, фортеці Кодак. 

 

В період з 22 по 25 серпня на теренах біля історичної пам’ятки 

«Кодацька фортеця» в с. Старі Кодаки Дніпровського району 

Дніпропетровської області проходив освітньо-мотиваційний проекту «Вежа 

незламних». Організатором виступила Обласна дитяча громадська 

організація «Асоціація Дніпровських скаутів «СКІФ» за сприянням голови 

райдержадміністрації Дніпровського району Сусловича С.В., голови 

Дніпровської районної ради Пруденко Р.В.  

Понад 70 дітей та дорослих з м. Підгороднего, смт Слобожанське, 

с. Степне Дніпровського району Дніпропетровської області, м. Дніпро,  

з м. Гайсин Вінницької області знайомились зі світом Скаутингу, пройшли 

практичну школу «Піонерингу», скаутську смугу перешкод та будівництво 

«Вежі незламних», скаутські майстер-класи, теренові та рольові ігри, 
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туристсько-краєзнавчий похід веслування на байдарках. Діти та дорослі 

волонтери отримали практичну школу самоврядування та лідерства  

в природних умовах, вечірні ватри і багато іншого. 

В гості до скаутського табору на підняття прапору України на честь 

Дня незалежності України завітали почесні гості, голова Дніпропетровської 

обласної ради Гліб Олександрович Пригунов, голова Дніпровської райради 

Роман Вікторович Пруденко, голова виконкому Новоолександрівської 

об’єднаної територіальної громади Олександр Олексійович Візір  

з подарункам та грамотами для найактивніших скаутських патрулів, які весь 

рік наполегливо тренували навички скаутської самоорганізації. 

 

• Спортивні досягнення 

На початку року Дніпровська районна організація, згідно Постанови  

ХІ позачергового з'їзду Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 

товариства «Колос» АПК України, була перейменована в Громадську 

організацію «Дніпровська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос». 

За 2018 рік проведено 42 районних змагань та заходів з різних видів 

спорту (олімпійських та неолімпійських), в т.ч. районні сільські спортивні 

ігри з 16 видів, пошукові змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?», 

спартакіади ветеранів, допризовної молоді, різноманітні змагання з нагоди 

знаменних дат.  

Традиційно, на високому організаційному рівні, пройшла спартакіада 

«Краще спортивне село» на шкільній спортивній базі в с. Зоря Чумаківської 

сільської ради (голова Валентина Стець, директор школи Людмила Кулак). 

Команди сіл змагалися з п’яти видів спорту: міні-футбол, волейбол, 

перетягування канату, настільного тенісу, гирьового спорту.  
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Радує, що вперше в цих змаганнях прийняли активну участь 

спортсмени с. Новоолександрівки. Переможцями ж стали спортсмени села 

Балівка (голова Валерій Рижак, голова ФСК Олександр Погрібний)  

і прийняли участь в обласній спартакіаді, яка пройшла в с. Михайлівка 

Синельниківського району. 

На параді відкриття подякою та пам'ятним подарунком голови 

Всеукраїнської організації «Колос» був відзначений сільський голова Балівки 

за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди Дня 

Незалежності України. 

 

Завдяки фінансовій підтримці районної державної адміністрації  

та районної ради збірні команди району прийняли участь у всіх обласних 

змаганнях і посіли 5-е місце в загальному заліку. 

Кращих результатів добилися збірні команди району з шахів  

(2-е місце), настільного тенісу, перетягуванні канату, армреслінгу (3-тє),  

з футзалу, пляжного волейболу серед чоловіків і жінок (4-е), гирьового 

спорту і легкоатлетичного кросу (5-е). 

В пошукових змаганнях «Хто ти, майбутній олімпієць?»  

та «Золотий Колос України» серед школярів збірних команд сільських, 

селищних рад та об’єднаних територіальних громад з 5-ти видів спорту 

досягли кращих результатів у фіналі з футзалу – дівчата 1-ше місце, юнаки – 

2-ге.  

Юнаки 2006-2007 років народження ФСК «Олімпік» селища 

Слобожанське (голова Іван Камінський, директор КЗ «Спорт для всіх» 

Володимир Дейнеко, тренер Вадим Ільченко) стали чемпіонами обласних 

змагань та представляли область на Всеукраїнських змаганнях з футболу,  

які проходили з 09 по 15 липня у м. Скадовську Херсонської області. 

Завоювавши перше місце, були нагороджені кубком, золотими медалями  

і грамотами. 
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Особлива подяка Слобожанському селищному голові Івану 

Камінському за підтримку юних спортсменів – проїзд, проживання, 

харчування - профінансували за рахунок селищної ради. 

Спортсмени Слобожанської селищної ради прийняли участь  

у Всеукраїнській спартакіаді «Краще спортивне село» серед об’єднаних 

територіальних громад в м. Берегове, де завоювали 3-є місце серед команд  

24 областей України. Найкраще виступили команди з настільного тенісу  

і шашок ( 1-е місце ), фут залу ( 2-е). 

 

14 листопада 2018 року відбулася чергова звітна конференція 

Дніпропетровської територіальної організації ВФСТ «Колос», на якій  

за підсумками роботи за рік, районна організація «Колос» була нагороджена 

кубками та грамотами, як лауреат загальнокомандного заліку обласних 

сільських спортивних ігор, Кубком «Вдячності» та почесною відзнакою 

голови обласної асоціації органів місцевого самоврядування Анатолія 

Адамського. 

 


