
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ  

ГОЛОВИ КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА НАГАЙЧЕНКА 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на 

засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, 

верховенство права, законності пріоритетності прав людини, гласності, 

поєднання державних та місцевих інтересів, районна державна адміністрація в 

межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а 

також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою. 

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної 

адміністрації та розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 

реалізації, мною, як головою райдержадміністрації, посадовими особами 

райдержадміністрації, послідовно і наполегливо вживаються заходи, 

спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного 

функціонування структур, підрозділів районної державної адміністрації, їх 

тісної співпраці з сільськими, селищними радами, громадськими 

формуваннями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої 

влади, суб’єктами господарської діяльності, які беруть безпосередню участь у 

процесах втілення у життя вимог сьогодення.     

Результати соціально-економічного та культурного розвитку району за 

підсумками 2018 року свідчать про збереження у цілому економічної 

стабільності на території району. 

 

За звітний період основну увагу органів влади за підтримки органів 

місцевого самоврядування було зосереджено на виконанні заходів щодо 

удосконалення процесу формування та наповнення районного бюджету, 

ефективного використання комунального майна, покращення матеріально-

технічної бази закладів дошкільної та позашкільної освіти, комунальних 

підприємств; підвищення якості надання послуг у всіх сферах діяльності як 

виконавчих органів влади, так і комунальних підприємств. 

Одним з основоположних принципів, яким у своїй діяльності керувався 

голова райдержадміністрації, є принцип відкритого діалогу з сільськими 

громадами. 

 

 

1. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

За січень - грудень 2018 року до загального фонду бюджету району 

надійшло власних доходів (без урахування трансфертів з державного бюджету) 

у сумі 158 624,4 тис. грн., що становить 102,6 відсотка виконання  або на                   

3 947,3 тис. грн. більше до уточненого плану на звітний період .                           
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Обсяг надходжень власних доходів до  загального  фонду  районного 

бюджету за січень-грудень 2018 року  складає 85 485,4 тис. грн., що становить 

98,9 відсотка або на 954,7  тис. грн. менше уточненого плану на звітний період. 

В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження районного 

бюджету збільшилися на 13 848,4 тис. грн. або 19,3 відсотка. 

За січень-грудень 2018 року виконання власних доходів  забезпечено по  12 

сільським та 2 селищним радам .  

Не забезпечено план надходжень на звітний період по Софіївській 

сільській раді (82,5 відсотка виконання, бюджетом недоотримано 237,7 тис.  

грн.), Недайводській сільській  раді (94 відсотка виконання, бюджетом 

недоотримано 76,4 тис. грн.), Лозуватській  сільській раді (99,8 відсотка 

виконання, бюджетом недоотримано 24,4 тис. грн.),  Надеждівській сільській 

раді (91 відсоток виконання, бюджетом недоотримано 210,9 тис. грн.), 

Широківській сільській раді (94,1 відсоток виконання, бюджетом недоотримано 

213,9 тис. грн.), Шевченківській сільській раді (86,4 відсотка виконання, 

бюджетом недоотримано 363,6 тис. грн., Грузькій сільській раді (93,6 відсотка 

виконання, бюджетом недоотримано 175,2 тис. грн.). 

Із пояснень голів сільських рад на  невиконання планових показників 

вплинули слідуючі чинники: 

Лозуватська сільська рада –  в зв’язку із внесенням змін до Податкового 

кодексу України статтю 284 ПКУ доповнено пунктом 284.4, яким встановлено, 

що плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг 

відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних 

копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 

відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу.  

Зазначені зміни до Податкового Кодексу України негативним чином 

вплинули на дохідну частину сільського бюджету і призвели до зменшення 

надходжень від плати за землю у зв’язку з не проведенням індексації 

нормативної грошової оцінки та пільговим оподаткуванням земельних ділянок 

наданих для гірничодобувних підприємств, в результаті чого сільська рада 

отримала у 2018 році втрати сільського бюджету  у сумі 3099,4 тис.грн. 

Шевченківська сільська рада - в зв’язку із внесенням змін до 

Податкового кодексу України статтю 284 ПКУ доповнено пунктом 284.4, яким 

встановлено, що плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць в 

межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для 

видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, 

справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 

274 і 277 цього Кодексу.  

Зазначені зміни до Податкового Кодексу України негативним чином 

вплинули на дохідну частину сільського бюджету і призвели до зменшення 

надходжень від плати за землю у зв’язку з не проведенням індексації 

нормативної грошової оцінки та пільговим оподаткуванням земельних ділянок 
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наданих для гірничодобувних підприємств, в результаті чого сільська рада 

отримала у 2018 році втрати сільського бюджету  у сумі 190,0 тис. грн.; 

- в зв’язку з несплатою померлими фізичними особами земельного 

податку за паї бюджетом недоотримано 6,5 тис. грн.; 

- в зв’язку із внесеними змінами до Податкового кодексу України 

сплата орендної плати з юридичних осіб зменшено з 3 відсотків до 1 відсотка , 

втрати бюджету склали 123,0 тис. грн. 

Софіївська сільська рада-  в зв’язку з тим, що  підприємство ПАТ 

«Механообрчермет» збанкрутував сільська рада недоотримала 64,7 тис. грн. по 

орендній платі за землю; 

- ФГ «Валівське» перейшло із єдиного податку на загальну систему 

оподаткування і сплатило  в 2018 році 4,3 тис. грн. орендної плати за землю 

замість 355,2 тис. грн. у 2017 році єдиного податку, втрати бюджету 350,9 

тис.грн. 

Надеждівська сільська рада -  в зв’язку з тим, що сільською радою було 

проведено уточнення планових показників дохідної частини бюджету за 

підсумками 6 та 7 місяців у сумі 107,5 та 186,0 тис. грн. відповідно на 

реконструкцію приміщення будинку культури с.Надеждівка 

(співфінансування). 

Широківська сільська рада – в зв’язку із зменшенням коефіцієнту 

зарахування частини акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну 

територію України пального відповідно до Постанови КМУ №753  від 

19.09.2018 . Основний платник  ТзОВ «Окко-схід» у 2017 році сплатив 199,8 

тис. грн., у 2018 році 78,7 тис. грн., втрати бюджету 121,1 тис. грн.; 

- по єдиному податку основні платники ТОВ «Трейд Торг Інвест» та 

ТОВ «Ф.А.Д.» призупинили свою діяльність. За 2017 рік надходження по даним 

підприємствам склали 103,9 тис.грн; 

-  Фг «Баргузін» перейшов на єдиний податок з 

сільськогосподарських товаровиробників, у 2017 році сплачено 25,7 тис. грн., у 

2018 – 10,9 тис. грн., втрати бюджету 14,8 тис. грн. 

 

Грузька сільська рада – в зв’язку з тим, що ТОВ «Кривбасоптіма»  і 

інші  СПД (ФОП Воронцова В.О., Шаповал С.В.) - продавці  підакцизних  

товарів  (тютюн, алкоголь),  зменшили  платежі  по  акцизному  податку з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

в  2018  році в  зв’язку  із  зменшенням  товарообігу  цих  товарів в  їхніх  

торгових точках. 

Надходження   коштів по кодам 14021900 і  14031900 (пальне),    які  

надходять до сільського бюджету  централізовано  від  ДКСУ, зменшились   в   

зв’язку  із  коливанням  цін  на ПММ.  Сільська рада планувала  доходи по цим 

кодам  враховуючи   інфляцію, ріст цін,  але  фактично надходження  ПММ 

зменшились, реалізація  ПММ зменшилась  і  наш  коефіцієнт,  по якому 



 4 

зараховують акцизний податок до сільського бюджету зменшився в 2 півріччі 

2018 року. 

- по кодам 18010200, 18010300, 18010400 (податок на майно)   

надходження   коштів   планувались  в  середньому  від кількості  домоволодінь,  

але  фактично  багато випадків,  що  у  громадян  не підтверджено 

документально   права  на  будівлі (нерухоме  житлове  чи нежитлове майно), не 

зареєстровано в БТІ, не оформлені нотаріально  договори купівлі-продажу і  

тому  немає  надходжень  по податку.    

- по кодам 18010500, 18010600, 18010700, 18010900 (плата за землю)-  

надходження   коштів по кодам 18010500-18010900  планувались  по  кількості 

землі,  кількості землевласників,  землекористувачів.  Через  зміни в  

оподаткуванні  деяких землекористувачів (СФГ «Грубий», СФГ «Бабенко»,  

СФГ «Простір»,  ФГ «Сушко»)  які були  платниками оренди землі,  а  стали  

іншими платниками  ( хто земельного податку, хто єдиного податку 4 групи), 

через рух  земельних  паїв (пайщики забирають свої  паї в одних 

сільгоспвиробників, віддають іншим, або обробляють самі,  договори не у всіх 

зареєстровані в кадастрі), змінились і надходження  по податкам,  надходження  

коштів за землю  перерозподілилось по іншим кодам (по земельному податку 

збільшились, по оренді землі  зменшились, по коду 18050500 збільшились). 

-  по коду 18050300 (єдиний податок) - планувались  надходження по 

двом платникам: СФГ «Людмила»  і  СФГ «Бабенко».  Фактично виявилось,  по  

СФГ «Людмила» зменшились  платежі  вдвічі,  а   СФГ «Бабенко»  перейшов  

на 4 групу платників  і сплачував податок по коду 18050500. А  крім того по 

СФГ «Бабенко»  було  списано   помилково  переплачену суму за 2017 рік 49,9 

тис.грн., а фактичних надходжень від нього не було,  що  вплинуло на 

невиконання планових показників. 

Недайводська сільська рада-  при формуванні бюджету на 2018 рік 

передбачено отримати надходження по єдиному податку з сільгоспвиробників у 

сумі 200,0 тис.грн. від  ТОВ «Алькон-Сервіс», але в березні 2018 року  дане 

підприємство перейшло на податок на прибуток підприємства, який не 

зараховується до сільського бюджету, що вплинуло на невиконання планових 

показників за доходами у 2018 році. 

 

2. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

 
 

 За  2018 року видатки загального  фонду зведеного бюджету району 

виконано в обсязі 422 474,7 тис. грн., що складає 93,7 відсотка  до уточненого 

плану  2018 року  (451 016,5 тис. грн.). 

Видатки загального  фонду районного бюджету за  2018 рік виконано в 

обсязі 359 758,1 тис. грн., що складає 94,2 відсотка  до уточненого плану  2018 

року  (381 988,4 тис. грн.). 

 

          Фінансування видатків бюджету району проводилося відповідно до вимог 

розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2018 року                
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№Р-141/0/56-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення 

місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни» з урахуванням пропозицій 

головних розпорядників коштів та зареєстрованих фінансових зобов’язань.  

 

          На фінансування соціально-захищених статей за  2018 року направлено 

кошти в сумі 368 159,2 тис. гривень.  

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за  2018 року направлено 

кошти в сумі 190 962,8 тис. гривень. 

Станом на 1 січня  2019 року кредиторська заборгованість по заробітній 

платі з нарахуваннями відсутня. 

          Видатки на харчування склали 4 426,6 тис. грн., по медикаментам                   

3 897,8 тис. гривень. 

На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг   направлено кошти 

у сумі 38 245,4 тис. грн., що становить 95,2 відсотка від загального обсягу 

видатків на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.  

На фінансування установ соціально-культурної сфери направлено 

224 306,9  тис. грн., що складає 83,3 відсотка від загальної суми видатків 

району загального фонду, в тому числі: 

- на заклади освіти – 140 452,5 тис. грн.; 

- на заклади охорони здоров"я – 60 033,7 тис. грн.; 

- на заклади та заходи соціального захисту населення – 14 395,2 тис. грн.; 

- на заклади культури – 8 475,3 тис. грн.; 

- на заклади та заходи фізичної культури та спорту – 950,2 тис. гривень. 

 

       При фінансуванні видатків з бюджету району дотримано принцип 

першочергового фінансування соціально-захищених статей (заробітної плати, 

харчування, медикаментів, соціальних виплат) і проведено відповідно до 

затвердженого помісячного бюджетного розпису асигнувань з урахуванням 

пропозицій головних розпорядників коштів.  

 

 

3.РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. За січень - грудень 2018 року  в галузі рослинництва : 

1.1.Під урожай 2019 року в сільськогосподарських підприємствах району 

посіяно понад  35,8  тис. га озимих культур, з них  посіяно 19,1 тис. га  озимої 

та тритікале, озимого ячменю - 8,8 га; озимого ріпаку - 7,9 тис. га., сприяли 

природно - кліматичні умови осені 2018 року.  

1.2.Проведена робота по забезпеченню сільськогосподарських 

підприємств району мінеральними добривами, засобами захисту рослин та 

пальним. 
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 1.3.При потребі 3100 тонн діючої речовини мінеральних добрив є 

наявності 3100 тонн діючої речовин, що становить 100 % до потреби. 

 1.4.З урахуванням заключних договорів забезпеченість засобами захисту 

рослин в цілому по району становить 100%, в тому числі протруйниками 100%. 

 1.5. За 12 місяців  2018 року сільгосппідприємствами району придбано 25 

одиниць сільськогосподарської техніки на суму близько 41,0 млн. грн., а саме 

зернозбиральних комбайнів - 6 та 19 - одиниць тракторів.  

 1.6. Зібрано ранніх зернових культур в червні-жовтні  місяці 2018 року, а 

саме: озимої та ярої  пшениці на площі 16856 га, валовий збір зерна - 56410 

тонн, при врожайності - 33,58 ц/га; ячменю озимого  на площі 6471 га, валовий 

збір зерна - 20778 тонн, при врожайності 31,11 ц/га; ярого ячменю на площі 

1696га, валовий збір зерна – 3784 тонн, при врожайності 23,04 ц/га; гороху на 

площі - 736 га, валовий збір зерна - 1471 тонн, при врожайності - 22,31 ц/га; 

озимого ріпаку на площі - 5853 га, валовий збір зерна - 15039 тонн, при 

врожайності - 25,70 ц/га; ярого ріпаку на площі - 313 га, валовий збір зерна - 

859 тонн, при врожайності - 28,35 ц/га. 

 Пізні зернові  культури зібрано в 2018 році, а саме:  

 - кукурудза на зерно - 1675 га, валовий збір зерна - 47626 тонн, при 

врожайності - 28,43 ц/га;  

 - соняшнику - 19648 га, валовий збір насіння - 44619 тонн, при 

врожайності - 22,71 ц/га. 

 - картоплі  зібрано на площі   - 18 га, валовий збір - 340 тонн, при 

врожайності - 188,44 ц/га.  

 - овочі зібрано на площі   - 170 га, валовий збір - 7595 тонн, при 

врожайності - 459,02 ц/га. 

 

 

2. За січень - вересень 2018 року  в галузі тваринництва: 

2.1.Погол’я худоби та птиці станом у сільськогосподарських підприємствах 

району утримується на 01.01.2019 року:  

 - поголів’я ВРХ складає - 1093 голову, що на 148 голів більше 

відповідного періоду 2017 року,або 115,7%; 

 - в т.ч. корів - 429 голів, що на 86 голів більше відповідного періоду 2017 

року,або 125,1%;  

- свиней - 949 голів, поголів’я зменшилося  на 897 голів,або на 48,6%, 

зв’язку зі скороченням виходу приплоду поросят від основних свиноматок та 

вибраковкою поголів’я, що не відповідало критеріям для подальшого розвитку; 

- птиці - 310942 голів, поголів’я  збільшилося  114,5 тис. голів, або 

158,3%; 

 - овець - 360 голів, що на 1307 голів більше відповідного періоду 2017 

року,або на 78,4 %, причиною такого різкого скорочення поголів'я овець - різко 

скоротилася потреба в шерсті з боку текстильної промисловості. 

 

2.2. Виробництва продукції тваринництва: 

 - Вироблено молока  - 2290,2 тонн, зросло на 362,6 тонн, або на 118,8%; 
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- Виробництво м’яса - 287,5 тонн, зменшилося  на 214,5 тонн, або на 

57,3%; В порівнянні з відповідним періодом 2017 року реалізація на забій  

великої рогатої худоби ( в живій масі ), зменшилося  в цілому - на 56,6 тонни, 

або на 35,8 %  - це зумовлено тим, що сільгосппідприємства району у минулому 

році  проводили вибраковку поголів’я молодняку великої рогатої худоби, що не 

відповідало критеріям для подальшого розвитку, реалізація ( в живій масі ), 

реалізація на забій  свиней ), зменшилося  в цілому - на 27,5 тонн, або на 17,5% 

- це зумовлено тим, що однією з причин зменшення виробництва свинини в 

сільськогосподарських підприємствах є скорочення виходу приплоду поросят 

від основних свиноматок.  

 -  Яєць одержано 47,3 млн. шт., що на 7,6 млн. шт. менше , або на 13,9%, 

це зумовлено періодичністю вибраковки дорослого поголів’я птиці, а саме  

поголів’я курей - несучок. 

2.3.Продуктивність худоби та птиці склала: 

 - одержано молока  на 1 середньорічну корову - 5572 кг,  в 2017 році - 

5619 кг, що складає 99,2 %, або на 47 кг менше, ніж за відповідний період 

минулого року; 

 - середньодобовий приріст великої рогатої худоби - 425 грам, в 2017 році 

- 563 грами, що складає  75,5%,  або менше на 138 грам проти 2017 року; 

    - середньодобовий приріст свиней  - 302грам, в 2017 році було - 292грам, 

що складає 106,8%,  або більше на 10 грама проти 2017 року; 

 - яєць одержано на 1 курицю - несучку - 248 шт. а в 2017 році було - 247 

шт., що складає 100,4 %, або більше на 1шт. проти 2017 року. 

 

 

 

3.5.Промислово – технічний потенціал 

 

 
    За звітний період 2018 року обсяг реалізованої промислової 

продукції склав 717,3 млн. грн., проти 441,2 млн. грн. у 2017 році (або 162,6%). 
У загальнообласному обсязі обороту від промислової діяльності промисловість 
району складає 0,1%. 

   Темп збільшення обсягів реалізації продукції у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року становив 62,6%, що обумовлено 
збільшенням обсягу реалізованої продукції.  

Сфера діяльності промислових підприємств Криворізького району, які є 
учасниками щомісячних обстежень щодо виробництва та реалізації 
промислової продукції належить до добувної промисловості і розроблення 
кар’єрів та переробної промисловості. 

На території району розташовані та діють підприємства добувної 
промисловості і розроблення кар’єрів – з видобування гранул, крихти та 
порошку, гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого, який 
використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та інших 
будівельних цілей. 
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На потужностях підприємств переробної промисловості району протягом 

звітного періоду 2018 року вироблялись: овочі інші (крім картоплі), 

консервовані без додавання оцту чи оцтової кислоти, крім страв готових 

овочевих; пюре та паста томатні концентровані; олія нерафінована; макуха і 

відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння 

соняшника; борошно; крупи; висівки, відходи та інші залишки від 

перероблення пшениці; кетчуп і соуси томатні; корми готові для тварин; 

гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, залишків або 

відходів рослинного походження; фітинги для труб і трубок, зі сталі; вироби 

кріпильні різенарізні з металів чорних; вироби з металів чорних. Також 

надавалися послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і 

устаткування для металургії, для добувної промисловості та будівництва. 

 

 

 

4. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 
 

 

4.1. Демографічна ситуація 
 

 

Чисельність наявного населення Криворізького району станом на 01 

грудня  2018 року становила 44423 осіб. Зміна чисельності населення відбулась 

за рахунок природного скорочення на 420 осіб. 

Природний рух населення у січні - грудні 2018 року характеризувався 

зменшенням народжуваності та збільшенням смертності. Перевищення 

кількості померлих над числом народжених залишилось суттєвим: на 717 

померлих припадало 297 живонароджених.  

На демографічну ситуацію в районі негативно впливає екологічна 

ситуація та погіршення епідеміологічного стану. Вся територія району, як і 

області в цілому за оцінкою установ НАН за ступенем забруднення відноситься 

до дуже забруднених (1/3 області – надзвичайно забруднених). 

  

          

  

4.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 
 

На обліку в Криворізькому районному центрі зайнятості з початку року 

перебували 1089 осіб, зареєстрованих за місцем проживання у Криворізькому 

районі, що на 7% менше ніж у відповідному періоді минулого року. 

Станом на 01.01.2019 року 732 особи отримали статус безробітного, з 

яких для 556 осіб призначена допомога по безробіттю. 

 У 2018 році із загальної чисельності зареєстрованих в службі зайнятості 

488осіб були працевлаштовані за направленням центру зайнятості. Для 1 особи 

було здійснено одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності. Рівень працевлаштування склав 44,8%.  
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За 2018 рік із загальної кількості безробітних з числа мешканців 

Криворізького району -  257 чол. належали до категорії громадян, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 92 чол. з них були  

працевлаштовані.  

В громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 74 

безробітних, мешканців села.  

З початком аграрного сезону проводиться навчання безробітних на 

замовлення роботодавців шляхом стажування. Всього направлено на 

проходження стажування 138 безробітних, мешканців Криворізького району, за  

професіями -  тракторист, підсобний робітник, електрогазозварник, дояр тощо. 

З початку року у Криворізькому міськрайонному центрі зайнятості 

перебували  і отримували соціальні послуги 22 військовослужбовців – 

учасників АТО (з них 5 чол. працевлаштовані) та 3 чол. з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Роботодавці сільськогосподарського сектору, зареєстровані у 

Криворізькому районі систематично беруть участь в інформаційних семінарах 

та засіданнях тематичних «круглих столів». 
 

 

4.3. Грошові доходи населення  
 

 

 Значна увага протягом звітного періоду приділялася питанню своєчасної 

виплати заробітної   плати   працівникам.  

Проведено 5 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення. 
За  статистичними даними станом на 01.01.2019 року в районі відсутня 

заборгованість із виплати заробітної плати на економічно – активних 
підприємствах.  

  За останніми статистичними даними (за ІІІ квартал 2018 року) 

середньомісячний розмір заробітної плати зріс на 26,7% і складає 6879 грн. 

проти 5428 грн. 

  Середній розмір пенсій станом на 01.10.2018 року (остання стат. 

інформація)  зріс на 1,1% (на 25,75 грн.) та становить 2311 грн. проти 2285,25 

грн. у відповідному періоді минулого року. 

  

4.4. Соціальне забезпечення  
 
 

За 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово 

– комунальних послуг звернулось 5102 сімї.  

Нараховано субсидій на загальну суму 36777,6 тис. грн. Середній розмір 

субсидії, призначеної на одну сім'ю становив 1359 грн. проти 1483 грн. у 

відповідному періоді минулого року. 

  

Заборгованість по виплатам станом на 01.01.2019 року складає 108,4 тис. 

грн. Перераховано у звітному періоді – 60839,5 тис. грн., в т.ч. 24170,2 тис. грн., 

за минулий рік. 



 10 

 

За призначенням  субсидії на придбання твердого палива та скрапленого 

газу звернулось 603 сім᾽ї. Загальний обсяг нарахувань  - 1582,0 тис. грн.  

 

З метою захисту та підтримки соціально незахищених верств населення 

за 2018 рік виплачено державних допомог  в сумі 52,9 млн. грн., що на 1,4 млн. 

грн. менше аналогічного періоду 2017 року. Заборгованість з виплат відсутня. 

 

 Компенсаційні виплати та допомогу на оздоровлення отримують 127 осіб 

потерпілих в наслідок Чорнобильської катастрофи. За звітний період за рахунок 

Державного бюджету компенсація та допомога виплачена в сумі 399,6 тис. грн.  

В черзі на санаторно – курортне лікування перебувало 5 постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. За 2018 рік 2 ліквідатори пройшли 

оздоровлення на суму 13,6 тис. грн. 

 За звітний період 2018 року оформлено 371 направлення для забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації. У своєму користуванні мають 

візки 98 осіб з інвалідністю та 25 дітей з інвалідністю. 

 

В черзі на санаторно – курортне лікування перебуває 60 особи пільгових 

категорії громадян, з них 3 особи з інвалідністю внаслідок війни, 17 учасників 

АТО (УБД). 

На протязі звітного періоду через управління соціального захисту 

населення отримали санаторно – курортне лікування 7 осіб з інвалідністю 

загального захворювання, 8 учасників бойових дій з числа АТО, 2 особи з 

інвалідністю внаслідок війни.  

Компенсацію замість санаторно – курортної путівки отримали 4 особи з 

інвалідністю на суму 1,8 тис. грн. 

За 2018 рік було оздоровлено 172 дитини пільгової категорії, які 

потребують особливої уваги та підтримки, а саме: 

- «Перлина Придніпров’я» - 52 дитини; 

- «Молода Гвардія» - 14 дітей; 

- «Артек» - 15 дітей; 

- «Артек» «Лісовий» - 1 дитина; 

- «Чемпіон» - 3 дітей; 

- «Прометей» - 2 дітей; 

- Через управління освіти за рахунок коштів районного бюджету – 38 дітей; 

- Через КЗ «Криворізький районний центр ПМСД» - 47 дітей, які перебувають 

на диспансерному обліку. 

 

В рамках районної Програми «Забезпечення державного соціального 

захисту окремих категорій мешканців Криворізького району на 2018-

2020роки», яка передбачає надання матеріальної допомоги та соціальних 

виплат окремим категоріям громадян за 2018 рік надано матеріальну допомогу 

на загальну суму 1510,4 тис. грн. У тому числі для досягнення мети надання 

матеріальної допомоги пораненим учасникам антитерористичної операції, які 

отримали травми або захворіли при виконанні військового обов’язку в ході 
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бойових дій на сході України – мешканцям Криворізького району, у частині 

надання матеріальної допомоги передбачається надання одноразової 

матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО у сумі 3000 грн. на 1 

(одну) особу. За 2018 рік отримали матеріальну допомогу 159 

військовослужбовців, учасників АТО на суму 477,0 тис. грн.  

 На виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 

операції» та розпорядження Кабінету Міністрів від 31 березня 2015 року 

 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, 

професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної 

операції» в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації 

створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції. За 2018 рік 

до Центру допомоги учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей 

звернулося 233 чоловік зі 311 питань. 

 За звітний період заповнено 22 картки соціально – побутових потреб 

демобілізованого учасника антитерористичної операції та заповнено 22 анкети 

учасника АТО для визначення потреби в пільгах. 

 Станом на 01.01.2019 року на території району зареєстровано 84 сім᾽ї (145 

осіб), які переїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей, з них 48 

дітей, 33 пенсіонера, 10 осіб з інвалідністю. 

 На виконання постанови КМУ від 01.10.2014 року № 505 «Про надання 

щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» станом на 01.01.2019 року допомогу отримують 49 сімей.   

Вищезазначена допомога за 2018 рік  призначена та виплачена на загальну суму 

895,6 тис.грн. 

  

  За 2018 рік відділеннями територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Криворізького району надано 

соціальні послуги 1513 громадянам. Із загальної кількості осіб, 454 мають вік 

понад 80 років. 

 Платні послуги отримали 190 громадян, з яких з 36-ма підопічним 

територіального центру в поточному році укладені договори на надання 

платних соціальних послуг у відділеннях територіального центру згідно 

затверджених тарифів  на загальну суму 103,5 тис. грн. 

 Завдяки благодійним внескам 783 чол., підопічних відділення організації 

надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру 

соціального обслуговування отримали продуктові набори на загальну суму 47,3 

тис. грн. та 34 підопічних отримали одяг б/в на суму 3,5 тис. грн. 

21 громадянин отримали послуги з прокату технічних та інших засобів 

реабілітації. 

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання за 2018 рік оздоровлено 29 громадян, з них 9 ветеранів війни.  
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Усі підопічні забезпечені медикаментами та 4-х разовим харчуванням, 

вартість якого на 01.01.2019 року складає 38,68 грн. на добу. 

17 ветеранів війни, які відсвяткували 90 - 95 та 100 - річні ювілеї до Дня 

народження отримали продуктові набори та подарунки. 

У поточному році продовжено практику надання соціальних послуг 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах за принципом 

мультидисциплінарного підходу. За звітний період 48громадян отримали 139 

соціальних послуг. 

 

Послугами «Університет третього віку» при денному відділенні 

скористались 584 громадянина похилого віку. 

Представниками ветеранських організацій сільських та селищних рад 

постійно здійснюється громадський контроль за якістю та ефективністю 

надання соціальних послуг. 

 

На виконання заходів «Програми соціального захисту ветеранів та 

соціальної підтримки Криворізької районної організації ветерані на 2018 рік» з 

метою забезпечення соціального захисту ветеранів та поліпшення роботи 

районної організації ветеранів (далі – Організація) районною владою було 

виділено 125,5 тис.грн. Станом на 01.01.2019 року освоєно 68% коштів (113,0 

тис. грн.). 

У звітному періоді проведено засідання президіуму районної організації 

ветеранів. 

  Організація приймала участь у вшануванні земляків воїнів – афганців, в 

організації річниці визволення району від німецько – фашистських загарбників 

за участю учасників бойових дій та ветеранів війни; у відзначенні таких свят як 

День Державного прапора України та День Незалежності України, День 

партизанської слави, День Захисника Вітчизни, День памяті жертв голодомору, 

День сільського працівника, День місцевого самоврядування. 

В червні 2018 року проведено зустріч – семінар з ветеранами Запорізької 

області в м. Бердянск по обміну досвідом роботи. 

Радами первинних організацій відвідуються ветерани – ювіляри та 

важкохворі, проводяться засідання клубу для ветеранів «Будь здоровий»,  

« Університет ІІІ віку» та інші. 

 

 

 

4.5. Житлово – комунальне господарство та благоустрій 

 
 

Створення сприятливих умов для функціонування житлово-комунального 

господарства та забезпечення належної якості житлово-комунальних послуг – 

основні завдання, реалізовані у звітному періоді 2018 року. 

В цілому опалювальний період 2016/2017 року пройшов без зривів, в 

сталому температурному режимі згідно санітарним нормам з економією 

енергоресурсів. 
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      У Криворізькому районі заплановані заходи з підготовки до 

опалювального періоду 2017/2018 виконані в повному обсязі, новий 

опалювальний період розпочато вчасно. 

      За рахунок коштів житлово комунальних господарств проведені поточні 

роботи по державній повірці приладів обліку, виконані обстеження і 

прочищення димових і вентиляційних каналів, проведено ревізію запірно-

регулюючої арматури на теплових мережах і системах опалення. 

За звітний період комунальними підприємствами району: 

проведено ремонт 26 км аварійних ділянок водопроводів (100% від 

плану); 

підготовлено до зими 54 теплових котелень  (100% від плану) та 14 

водопровідних насосних станцій (100% від плану). 

Серед об’єктів комунальної власності паспорти готовності отримали 19 

дитячих садки (100% від плану), 23 школи (100% від плану), 36 ФАПів та 11 

амбулаторії (100% від плану). 

 

У 2018 році виконано ремонт покрівель загальною площею 2200 кв.м. 

Згідно Доручення голови райдержадміністрації в районі розроблені 

заходи з озеленення та благоустрою населених пунктів району, постійно 

підтримується акція «Чисте довкілля». 

У сфері благоустрою: 

- упорядковано територію парків, скверів, алей, прибудинкових територій 

площею понад 316,7 га., 

- ліквідовано 245 стихійних сміттєзвалищ, 

- очищено від сміття 245,8 км. доріг; 

 висаджено:  

- 855 дерев;  

- 654 кущі; 

- очищено 241 км берегів від сміття. 

 

За 2018 рік виконано поточний ремонт 30365 м2  доріг місцевого значення 

на суму 5227,56 тис. грн. 

 

За останньою інформацією станом на 01.12.2018 року спожито 

електроенергії на суму 109 млн. грн., сплачено 111 млн. грн., або 101% від 

нарахованого, по області – 100,8%. Заборгованість на 01.12.2018 року склала 

6,8 млн. грн., що більше на 17% до початку року (на 01.01.2018 року – 5,8 млн. 

грн.). Приріст заборгованості з початку року склав + 964,4 тис. грн.  

 

4.6. Охорона навколишнього природного середовища 

 
 

        У 2018 році продовжено реалізацію заходів по вирішенню екологічних 

проблем району. Екологічна та техногенна ситуація, яка склалася внаслідок 

негативного впливу Криворізького залізорудного басейну залишається 
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надзвичайною. Це пов’язано, насамперед із недостатністю фінансових ресурсів 

та інвестицій щодо вирішення екологічних питань. 

       Уточнений обсяг фінансування з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних 

заходів за 2018 рік складає 59,9 млн. грн., що більше у 2 рази до відповідного 

періоду минулого року.  

  Станом на 01.01.2019 року з місцевого фонду ОНПС освоєно  29 млн. 

грн., що складає 48% від запланованого. 

        У звітному періоді серед реалізованих заходів: будівництво 

каналізаційних мереж Глеюватської та Червоненськї сільських рад; технічне 

обслуговування та капітальний ремонт постів контролю Червоненської 

сільської ради; вивіз побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Вільненської, Глеюватської, Данилівської та Новопільської сільських рад; 

наукова розробка «Іноваційна автоматизована система управління розвитком 

техногенного регіону (Глеюватська сільська рада, Радушненська селищна рада); 

відведення земельної ділянки у комунальну власність для будівництва полігону 

твердих побутових відходів (ТПВ) на території Радушненської селищної ради. 

 

 

5. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
 

 

5.1. Охорона здоров'я  

 
 

  З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню та 

поліпшення стану здоров'я громадян району за 2018 рік:  

надано пільгових рецептів: 

- для забезпечення медикаментами пільгової категорії населення у 2018 

році виділено 500,0 тис. грн. Рецепти надані 736 особам на суму 474,2 тис. грн., 

розрахунково на 1 особу 644 грн.; 

- в рамках проекту «Доступні ліки» особам, що страждають на серцево – 

судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму виділено 

на 2018 рік 980,0 тис. грн. відпущено безкоштовно лікарські засоби за 2018 рік 

на суму 889,0 тис. грн. 

здійснено:   

- 116,4 тис. відвідувань лікарів центрів первинної медико – санітарної 

допомоги у т.ч. 12,5 тис. відвідувань хворих на дому. 

  На денному стаціонарі проліковано 2474 хворих, проведено 21,6 тис. 

ліжко – днів.   

  За 2018 рік народилося 214 дітей (77,5%), що на 66 дітей  менше ніж за 

аналогічний період минулого року (за 2017 рік – 280 дітей). 

   В районі діє Програма «Здоров’я нації» на заходи якої виділені кошти в 

сумі 200,5 тис. грн. у тому числі 135 тис. грн. для надання стаціонарної 

допомоги учасникам АТО (на медикаменти 95,0 тис. грн.; на продукти 

харчування – 40,0 тис. грн.). За звітний період 68 учасників АТО пройшли курс 
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лікування в КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» Дніпропетровської 

обласної ради, використано 135 тис. грн. 

  На виконання заходів з енергозбереження за кошти місцевого бюджету 

проведено поточний ремонт покрівлі в Романівському та Шевченківському 

фельдшерських пунктах на суму 59,0 тис. грн.; проведені поточні ремонти 

приміщень Інгулецького та Грузького фельдшерськиї пунктів. 

  В Лозуватській амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

замінено вікна та двері на суму 60,0 тис. грн.; відремонтовано покрівлю 

котельні на суму 118,6 тис. грн.; встановлено металеві двері та оцинковані 

парапети на суму 60,3 тис. грн. та завершується ремонт теплотраси з 

утепленням труб на суму 311,5  тис. грн. 

 Встановлено систему пожежної сигналізації в Вільненській амбулаторії 

ЗПСМ на суму 39,6 тис. грн. 

  

 

5.2. Освіта  

 
 

 В районі функціонує 18 дошкільних, 3 опорних заклади, 8 філій, 8 

загальноосвітніх закладів, 6 навчально – виховних комплексів та 2 позашкільні 

заклади. 

  В загальноосвітніх навчальних закладах 100% дітей охоплено 

харчуванням. Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей пільгової категорії 

загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів – діти 

– сироти та під опікою (100%); діти з малозабезпечених сімей (100%); 

переселенці (100%); діти, батьки яких захищали чи захищають територіальну 

цілісність і незалежність України в зоні проведення АТО та діти, батьки яких 

загинули в ході антитерористичної операції на сході України (100%). Вартість 

харчування однієї дитини в день: в школах  на кожного учня 1-4 класів – 9 грн., 

на кожного учня 5-11 класів – 11,0 грн.; в дошкільних навчальних закладах 18 

грн. для дітей віком до 3-х років та 20 грн. для дітей від трьох до п’яти років.  

 З метою забезпечення дітей харчуванням та з метою зменшення кількості 

захворювань дітей, підвищення їх розумової та фізичної діяльності 24 грудня 

2016 року депутатами Криворізької районної ради затверджено проект районної 

програми «Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Криворізького району та харчування 

дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і 

проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких 

мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у навчальних 

та дошкільних закладах Криворізького району на 2017-2019 роки» та виділені 

кошти на 2018 рік у розмірі 2,1 млн. грн. для забезпечення учнів 

вищезазначених категорій безкоштовним харчуванням. Станом на 01.01.2019 

року освоєно 1924,5 тис. грн. Вартість харчування однієї дитини в день – 9 грн. 

 Транспортними послугами стовідсотково забезпечено 951 учень (100%), 

які проживають на відстані понад 3 км від школи.  
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    За 2018 рік по шкільним автобусам: проведено діагностику на суму 10,9 

тис. грн. та здійснено  страхування  цивільно – правової відповідальності на 

суму 22,4 тис. грн. Всі автобуси забезпечені паливо – мастильними 

матеріалами.  

    Всі школи району мають 100 відсоткове забезпечення комп’ютерною 

технікою. У 2018 році придбано 122 комп’ютера на суму 1293 тис. грн. за 

кошти державного та місцевого бюджетів. 

 На 01.01.2019 року забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району складає 100%. У 2018 році придбано 12407 шт. 

підручників на сум 360,9 тис. грн. 

Для впровадження технологій ефективного енергозбереження у 

навчальних та дошкільних закладах району проведено заміну 62 вікон на 

металопластикові на суму 280 тис. грн. 

В опорному комунальному навчальному закладі «Лозуватська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка встановлені 

протипожежні двері на суму 9,8 тис. грн. та міжкімнатні двері на суму 36,3 тис. 

грн. 

Виконаний поточний ремонт пральні в комунальному закладі 

«Христофорівський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Буратіно» 

загального розвитку» на суму 49,5 тис. грн. 

Проведено капітальні ремонти систем опалення в комунальних закладах 

«Широківський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Оленка» на суму 

487,5 тис. грн. та «Чкаловський дошкільний навчальний заклад «Ластівка» на 

суму 280,6 тис. грн. 

 

 

 

 

 

5.3. Культура та туризм 

 
 

В районі функціонує 51 заклад культури: 17 сільських будинків культури; 

2 селищних будинки культури; 5 сільських клубів; 1 районна центральна 

бібліотека; 1 дитяча районна бібліотека; 23 сільських, селищних бібліотек – 

філій; 1 ПСМНЗ «Криворізька районна музична школа». 

З метою розвитку, збереження національних і культурних традицій, 

всебічного задоволення культурних потреб населення в 2018 році, в рамках 

Програми розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018 рік, у 

звітному періоді проведено наступні культурно – мистецькі заходи: 

- районні заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та Дня Героїв Небесної Сотні; 

- районні урочистості присвячені Міжнародному жіночому дню 8 березня; 

- урочистий прийом голови райдержадміністрації та голови районної ради 

творчо – обдарованих дітей «Обдарована дитина Криворізького району – 2017 

року»; 
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- урочистості до Дня державної служби; 

- районні урочистості присвячені 21 – й річниці Конституції України та 

Дню Молоді України; 

-  районні урочистості, присвячені Дню захисника України; 

-  урочистості, присвячені Дню району; 

-  урочисто – траурний мітинг, приурочений до Дня пам’яті жертв 

голодомору; 

- урочистий прийом ліквідаторів аварії на ЧАЄС. 

 

На фінансування розвитку культури  та на утримання закладів культури у 

2018 році було всього  витрачено  11399,8 тис. грн. З них на проведення та 

організацію культурно-мистецьких заходів 141,5 тис. грн.; на виплату 

заробітної плати – 8405,0 тис. грн.; на енергоносії – 1803,3 тис. грн.; інші 

видатки – 1050 тис. грн. 

  Головним напрямком роботи   галузі культури в 2018 році є  збереження 

діючої та розвиток базової мережі закладів культури, покращення  її 

матеріально-технічної бази. Так, у 2018 році на проведення ремонтів у закладах 

культури використано 239,5 тис. грн.; на поповнення бібліотечних фондів 

використано 110,4 тис. грн.; придбано сценічне обладнання, костюми та 

апаратуру на суму 303,9 тис. грн. 

 

              

5.4. Фізична культура і спорт  

 
 

  Завдання цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в Криворізькому районі на 2017-2019 року, у звітному періоді 2018 року 

були спрямовані на створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, 

зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної 

культури і спорту, розвитку видів спорту. У 2018 році, згідно з календарем 

спортивно – масових заходів на 2018 рік, проведено наступні районні спортивні 

заходи:  

- чемпіонат Криворізького району з футзалу між командами сільських та 

селищних рад;  

- районні змагання з греко-римської боротьби серед юнаків 2001-2002р.н.; 

- змагання з настільного тенісу між командами загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

- змагання з баскетболу між командами загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- турнір з шахів між командами загальноосвітніх навчальних закладів; 

- змагання з волейболу між командами загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- районні змагання з футзалу між командами сільських та селищних рад 

району; 

- чемпіонат району з шахів між командами сільських та селищних рад; 

- чемпіонат району з шашок між командами сільських та селищних рад; 
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- чемпіонат району з настільного тенісу між командами сільських та 

селищних рад; 

- районні змагання з гирьового спорту; районні змагання з армреслінгу; 

- першість ДЮСШ з гандболу серед команд юнаків 2002-2003р.н.; 

- першість ДЮСШ з футболу серед команд юнаків 2005р.н. та 2006 р.н.; 

- першість району з волейболу серед команд ДЮСШ 2001р.н. та 2004 р.н.; 

- районні змагання з волейболу між командами сільських та селищних рад 

району та інші спортивні заходи. 

 Стабільною залишається кількість площинних споруд в районі. Всі 

споруди збережені і відповідають санітарним нормам. 

 Спостерігається тенденція зростання кількості населення, що займається 

спортом та населення, що охоплене всіма видами фізкультурно – спортивної 

роботи. 

 Завдяки фінансуванню районної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в Криворізькому районі на 2017-2019 роки, маємо тенденцію збільшення 

кількості  учасників у обласних заходах в яких приймають участь спортсмени 

та спортивні команди району. У 2018 році взяли участь: в обласних пошукових 

змаганнях «Хто ти, майбутній олімпієць?» з футзалу (юнаки 2002-2003р.н.); 

обласних сільських спортивних іграх серед команд сільських та селищних рад 

Дніпропетровщини з футзалу; обласних сільських спортивних іграх серед 

команд сільських та селищних рад Дніпропетровщини з волейболу (жінки); 

обласних пошукових змаганнях «Хто ти, майбутній олімпієць?» з баскетболу 

(юнаки та дівчата 2002-2003р.н.) та інше. 

  Працівники фізичної культури і спорту працюють з різними категоріями 

дітей, зокрема із дітьми – сиротами та дітьми інвалідами. 

          З районного бюджету на реалізацію заходів цільової соціальної Програми 

розвитку фізичної культури та спорту  в Криворізькому районі на 2017-2019 

роки за 2018 рік використано 104,1 тис. грн. (95% від плану). 
 

 

5.5. Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

 
 

Станом на 31грудня  2018 року на первинному обліку у службі у справах 

дітей перебуває 155 дітей, з яких в сімейних формах виховання виховуються 

143 дитини. 

           На території району проживають: 86 дітей під опікою/піклуванням 

громадян; 15 прийомних дітей; 28 усиновлених дітей; 59 дітей, які проживають 

в сім᾽ях, що опинились в складних життєвих обставинах. 

У звітному періоді 2018 року в районі посиротіло 25 дітей, яким вчасно 

встановлено статус та вжито заходів по влаштуванню. 

З метою попередження бездоглядності дітей та підлітків, захисту їх прав 

та інтересів, своєчасного виявлення дітей, які потребують негайної допомоги 

проведено 36 рейдів «Діти вулиці» та продовжено практику проведення 

анкетування класних керівників шкіл району. Дітей, які жебракують – не 

виявлено. 
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В рамках реалізації програми «Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді 

Криворізького району на 2017 – 2019 роки» на базі 20 – ти навчальних закладів 

району проведено ряд заходів (акції, лекції, бесіди, відео лекторії) спрямованих 

на обізнаність дітей щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок та негативних явищ в молодіжному середовищі: « Молодь 

проти наркоманії та СНІДу», «Ми проти туберкульозу, ми за здоровий спосіб 

життя», «Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому», «Знай свої права і 

обов’язки», «Здоровим бути модно», «Виховання без жорстокості», «Ми за 

здоровий спосіб життя!, «Попередимо соціально – небезпечні хвороби» тощо. 

Загалом в навчальних закладах охоплено 270 учнів.  

Для надання допомоги мешканцям району продовжує функціонувати 

спеціалізоване формування «Телефон довіри». За 2018 рік звернулась 31 особа. 

За звітний період до центру соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді 

надійшло 3 повідомлення щодо вчинення насильства в родині. Сім’ї отримують 

соціальні послуги в межах соціального супроводу. 

Задля підтримки сімей з дітьми, сімей переселенців з Луганської та 

Донецької областях за звітний період Криворізьким районним центром СССДМ 

проведено соціальну акцію «Допоможи ближньому» в ході, якої було надано 

гуманітарну допомогу у вигляді грошових ваучерів на придбання продуктів та 

медикаментів. Допомогу отримали 23 сімї з дітьми. Акція триває. 

З метою профілактики раннього сирітства при жіночій консультації 

комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико – 

санітарної допомоги в Криворізькому районі» (далі-Центр) діє консультативний 

пункт, послугами якого у звітному періоді скористались 25 осіб, яким надано 

31 індивідуальну послугу. Протягом звітного періоду в Консультативному 

пункті проведено 21 захід, яким охоплено 31 вагітних жінок, для яких 

проведено відео лекторії, бесіди на тему: «Батьківство в радість». Відмов від 

новонароджених не було.  

З метою популяризації сімейних форм виховання Центром створено 

інформаційні куточки в навчальних та оздоровчих закладах, організаціях та 

установах району. Розповсюджено соціальну рекламу на території 15 

сільських/селищних рад в кількості 400 примірника за наступною тематикою: 

«Невже я нікому не потрібен»; «Прийміть дитину у родину», «Стань 

патронатним вихователем», «Чужих дітей не буває». 

У звітному періоді 3 особи – кандидати в опікуни-піклувальники за 

спільним поданням служби у справах дітей та Центру СССДМ пройшли 

навчання в Дніпропетровському обласному центрі та отримали відповідні 

довідки та рекомендації, з них створено 3 – смі᾽ї опікунів/піклувальників. 

      Напередодні Новорічних та Різдвяних свят за підтримки спонсорів 

проведена районна акція «Новорічні та Різдвяні свята у родинному колі», для  

78 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та з сімей 

внутрішньо переміщених осіб. Діти отримали солодкі подарунки та чудовий 

новорічний настрій. 
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6. РОЗВИТОК І ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

 

 Робота з підтримки та розвитку підприємництва в районі здійснюється 

відповідно до заходів Програми сприяння розвитку малого підприємництва в 

Криворізькому районі на 2015-2018роки (затверджена рішенням Криворізької 

районної ради від 25 грудня 2015 року № 38-ІІІ/VІІ-рр). 

Розвиток малого бізнесу є основою для майбутнього економічного 

зростання, а також дає можливість вирішити значну частину складних 

соціальних проблем. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість 

економічної системи району, наближають її до потреб споживачів і водночас 

виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи 

джерела доходів для населення. Малі підприємства району займаються 

наданням сільськогосподарських послуг, реалізацією сільгосппродукції, 

роздрібною торгівлею тощо.  

Ключову роль у процесі реалізації державної стратегії підтримки 

підприємництва відведено районній координаційній раді з питань розвитку 

підприємництва.  

          З початку 2018 року проведено 12 засідань координаційної ради 

райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, де  неодноразово 

обговорювалися проблемні питання ведення бізнесу.  

 У районі  станом на 31 грудня 2018 року прийнято 49 регуляторних актів, 

з яких 45 – затверджені сільськими (селищними) радами,  1 – архівним відділом 

Криворізької райдержадміністрації, 3 – відділом з питань надання 

адміністративних послуг Криворізької райдержадміністрації. 

  Відповідно до плану регуляторної діяльності з початку 2018 року 

прийнято 12 регуляторних актів, проведено 9 базових, 3 – повторних, 1 – 

періодичне відстеження результативності, 4 публічних обговорень проектів 

регуляторних актів, опубліковано 12 повідомлень про оприлюднення проектів 

регуляторних актів.  

 

 

7. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
  

  Пасажирським автотранспортом підприємств та фізичних осіб-

підприємців, які на комерційній основі працювали на ринку автомобільних 

перевезень, з початку року перевезено 285,8 тис. пасажирів, що на 76% менше 

проти минулого року.  

Пасажирооборот склав 6,2 млн.пас.км, що менше на 80%, ніж у звітному 

періоді минулого року. 

 
 

8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА  ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ 
 

  

Центр надання адміністративних послуг Криворізької 

райдержадміністрації (далі - Центр) утворено розпорядженням голови 

Криворізької райдержадміністрації від 12.07.2013 №Р-220/0/3-13 «Про 
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створення Центру надання адміністративних послуг у Криворізькому районі та 

затвердження Положення про нього».  

 Центр здійснює діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом 

документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через 

адміністраторів Центру. 

  З 01 квітня 2016 року державна реєстрація речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців здійснюється через адміністраторів Центру надання 

адміністративних послуг Криворізької райдержадміністрації. З початку року по 

лінії державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців було 

надано 1070 послуг та 3003 послуг з реєстрації майна. 

Розпорядженням   голови   райдержадміністрації   07  серпня  2017 року  

№ Р-376/0/56-17 затверджений оновлений  перелік адміністративних послуг, які 

надаються через ЦНАП, в кількості 114 послуг за різними напрямками. 

 В загальному до Центру за 2018 рік звернулось 8713 громадян яким 

надано 8567 адміністративних послуг. 

З початку року адміністраторами Центру складено 17 протоколів та 269 

постанов про адміністративне правопорушення за ст.197, ст.198 КУпАП. 

 У зв’язку із збільшенням видів адміністративних послуг було збільшено 

штатну чисельність адміністраторів. Для більш комфортнішого обслуговування 

мешканців району було виділено та облаштовано додаткові приміщення, 

придбано оргтехніку та меблі. 

 

 На офіційному веб-сайті Криворізької райдержадміністрації (www.kriv-

rn.dp.gov.ua) створено і постійно оновлюється сторінка «Центр надання 

адміністративних послуг», на якій можна ознайомитись з інформацією щодо 

функціонування Центру та з питань отримання адміністративних послуг. 

 Проведений аналіз наданих Центром послуг за 2017 рік в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року свідчить про збільшення попиту громадян 

та суб’єктів господарювання району за отриманням адміністративних послуг 

через Центр. 

 Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення 

законодавства. З цією ж метою постійно проводиться методична та 

роз’яснювальна робота з представниками суб’єктів надання адміністративних 

послуг щодо недопущення порушень чинного законодавства. 

 Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою 

роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування 

відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. 

 Таким чином, надання адміністративних послуг спрямовано на 

забезпечення зручних та доступних умов для отримання громадянами і 

суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному місці за 

мінімальної кількості відвідувань і часових витрат, а також зменшення 

корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг. 
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