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Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» голова районної державної 

адміністрації звітує перед громадськістю про проведену 

роботу щодо виконання основних показників соціально - 

економічного та  культурного розвитку району за 2017 рік, 

які  затверджені  Стратегією розвитку Нікопольського 

району на  період до 2020 року та Програмою соціально-

економічного та культурного розвитку району на 2017 рік,  

саме на ті сфери, які визначають якість життя громадян.  

Районна державна адміністрація працює над реалізацією 

власних і делегованих повноважень на принципах 

прозорості, підвищення ефективності прийнятих 

управлінських рішень і її діяльність спрямована на всебічне 

задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних і 

духовних запитів. 

Протягом 2017 року районною державною 

адміністрацією, її структурними підрозділами підготовлено 

та внесено на розгляд районної ради 47 питань. Поряд з цим 

здійснювалися практичні заходи щодо реалізації прийнятих 

районною радою рішень. 

Протягом звітного періоду організовувались наради, 

семінари з селищним, сільськими головами, секретарями 

селищної, сільських рад.  

        Слід відзначити, що депутати районної ради, сільських 

та селищної рад разом з районною державною 

адміністрацією несуть спільну відповідальність за вирішення 
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тих складних проблем, які існують на даний час у районі, у 

кожній громаді. 

 Запросивши представників усіх гілок влади та 

громадськість до роботи  в колегії райдержадміністрації, 

консультативно–дорадчих органах при Нікопольській 

райдержадміністрації ми зосередили спільні зусилля на 

вирішенні питань  збереження та нарощування виробничого 

потенціалу району, враховуючи його агропромислову базову 

складову, підтримку малого та середнього бізнесу,  

безумовному виконанні місцевих бюджетів і найголовніше – 

соціальному захисті найбільш вразливих верств населення. 

Враховуючи широкий спектр повноважень районної 

державної адміністрації і розуміючи високий рівень 

відповідальності за ефективність їх реалізації, головою 

райдержадміністрації, та державними службовцями районної 

державної адміністрації здійснювались заходи, спрямовані 

на організацію забезпечення результативного 

функціонування структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, їх співпраці (у межах компетенції) з 

сільськими,селищною радами, територіальними органами 

міністерств і відомств України та іншими суб’єктами 

господарської діяльності, які зареєстровані на території 

району і беруть безпосередню участь у процесах 

практичного втілення в життя територіальних громад вимог 

сьогодення. 

Райдержадміністрацією відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» забезпечується 

додержання прав громадян на отримання в установлені 

строки достовірної інформації про діяльність органів влади, 
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явища та процеси, що відбуваються в економічній, 

соціальній, культурній та інших сферах життя району. 

Забезпечується її оперативне оприлюднення на офіційному 

веб-сайті райдержадміністрації та районній газеті «Південна 

зоря». 

 Основна вимога голови райдержадміністрації і до себе, і 

до першого заступника, керівника апарату, до працівників 

структурних підрозділів райдержадміністрації полягає в 

тому, що найголовнішим результатом роботи влади є 

вирішення проблем людей.  

 

За 2017 рік до райдержадміністрації надійшло 194 

звернення. 

З питання надання матеріальної допомоги до 

райдержадміністрації  звернулося 63 особи.  

 Протягом звітного періоду розглянуто позитивно  92 

звернення (47%), по 102-ох (52%) зверненнях заявникам 

надано відповіді з необхідними рекомендаціями та 

роз’ясненнями.  

 Від державної установи «Урядовий контактний центр» 

до райдержадміністрації на розгляд надійшло  241 звернення, 

від «Гарячої лінії голови облдержадміністрації» - 187 

звернень.  

Більшість звернень на гарячу лінію голови 

облдержадміністрації та урядову гарячу лінію стосуються 

комунального господарства –  204 (47 %). Кожне звернення 

було направлено до відповідних підприємств надавачів 

послуг для розгляду та вжиття заходів щодо вирішення 

питань по суті.   
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 Позитивно вирішуються питання соціального захисту 

населення. Громадянам надається матеріальна допомога, 

призначаються субсидії та пільги, надаються обґрунтовані 

роз’яснення. 

 

Забезпечено діяльність Центру допомоги учасникам 

АТО та членам їх сімей. Кожен, хто звертається, може 

отримати практичні рішення з питань захисту гарантованих 

державою прав. 

З початку 2017 року до Центру звернулося 149 осіб з 

соціальних, юридичних та земельних питань. Відповідно до 

розпорядження голови райдержадміністрації створено 

робочу групу щодо розгляду питань, пов’язаних із 

виділенням  земельних ділянок учасникам АТО та членам їх 

сімей за принципом «єдиного вікна». Спільно з Управлінням 

Держгеокадастру у Нікопольському районі проводиться 

робота щодо оформлення документів на отримання земельної 

ділянки.  

Робочою групою з питань опрацювання земельних 

питань  визначено чотирьох виконавців робіт з виготовлення 

проектів землеустрою за рахунок коштів державного 

бюджету – ТОВ «Сервіс Експерт М», ФОП Кожарська О.А,  

Дніпропетровська регіональна філія ДП «Центр Державного 

земельного кадастру» та ТОВ «Актив 3» на загальну суму 

152,0 тис.грн.  

Надано в роботу на виготовлення 152 проектів 

землеустрою : 

1. ТОВ «Сервіс Експерт М» - 9 пакетів документів 

2. ФОП «Кожарська О.А.» - 27 пакетів документів 
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3. ДРФ ДП «ДЗК» - 59 пакетів документів 

4. ТОВ «Актив 2» - 57 пакетів документів.  

На сьогодні виготовлені115 проектів, із яких 82 проекти  

вже профінансовано з обласного бюджету. 

Особливу увагу було приділено питанню створення 

громадянам зручних та доступних умов для отримання 

адміністративних послуг. При районній державній 

адміністрації діє Центр надання адміністративних послуг.  

З початку 2017 року прийнято 6 тис. 394 заяви, з яких 

понад 5 тис. заяв з отримання послуг управління 

Держгеокадастру та 1тис.заяв – це послуги міграційної 

служби, інші 256 заяв – послуги відділу містобудування та 

архітектури, інфраструктури і житлово-комунального 

господарства та будівництва.  

Також, державним реєстратором бізнесу за цей же 

період на території району зареєстровано 87 фізичних осіб-

підприємців та 14 юридичних осіб. Припинили діяльність 

190 фізичних та 8 юридичних осіб. 

У сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно 

проведено: 954 реєстрації права власності, 1071 реєстрація 

права оренди земельних ділянок, зареєстровано 355 змін до 

договорів оренди.  

На збереженні у відділі реєстрації райдержадміністрації 

знаходиться близько двох тисяч реєстраційних справ щодо 

бізнесу та понад 9 тисяч справ щодо нерухомого майна. 

Слід відзначити, що за результатами оцінки соціально-

економічного розвитку серед районів за І півріччя  2017 

року, Нікопольський район посів 3 місце (результатів за рік 

ще не маємо).  
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Залучення інвестицій та створення сприятливого 

інвестиційного клімату є головним пріоритетом діяльності 

райдержадміністрації. Саме інвестиції є передумовою 

створення конкурентоздатного виробництва, підвищення 

продуктивності праці, створення нових робочих місць, 

зменшення собівартості продукції та послуг, створення 

комфортних  умов проживання сільського населення.  

Обсяг капітальних інвестицій за січень-вересень склав 

248,8 млн. грн., на 1 особу – 6,1 тис. грн. (по області на                                 

1 особу –7,9 тис. грн.).  

Протягом 2016 - 2017 років районною державною 

адміністрацією разом з селищною та сільськими радами 

готувались пропозиції та подавались відповідні запити на 

виділення коштів з державного та обласного бюджетів на 

покращення та розвиток інфраструктури територіальних 

громад району. 

На виконання інвестиційних проектів у 2017 році 

місцевим бюджетом (у тому числі сільськими) спрямовано 

та освоєно кошти у сумі 36,8 млн. грн., із них:  

на будівництво, реконструкцію, виготовлення ПКД 

об’єктів водопостачання в селах Капулівка, Покровське, 

Чкалове, Придніпровське, Приміське, Старозаводське, 

Південне, Шолохове  – 4,5 млн. грн.;  

на проведення капітальних ремонтів житлового фонду в 

селищі Кам’янське Придніпровської сільської ради (покрівлі, 

відмостки, фасаду, заміна вікон у під’їздах та інше) –                                

0,9 млн.грн.; 
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на реконструкцію, капітальні та поточні ремонти  

дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл –  

2,5 млн. грн.;  

на капітальні ремонти закладів культури – 8,3 млн. грн.;  

на реконструкцію інших об’єктів комунальної власності 

(ремонти доріг, вуличне освітлення) – 21,9  млн. грн.; 

на будівництво об’єктів спорту та фізичного виховання, 

улаштування дитячих майданчиків – 4,4 млн. грн. 

На фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території 

зони спостереження Запорізької АЕС у 2017 році з 

державного бюджету спрямовано кошти у обсязі                                  

2,6 млн. грн., які розподілені на об’єкти: 

 

«Капітальний ремонт прилеглої території будівлі  

Придніпровської ЗОШ» -  459,9 тис.грн., роботи виконані; 

 

«Капітальний ремонт фекально-насосної станції №1 в 

с.Південне» - 183,8 тис. грн., роботи виконані; 

 

 «Капітальний ремонт водопроводу питної води від 

вул.Кооперативна до вул.Чапаєва, по вул.Чапаєва в                                     

смт. Червоногригорівка» - 688,6 тис. грн., роботи виконані; 

 

«Капітальний ремонт будівлі кухні ДНЗ «Колобок» у 

с.Борисівка» - 400,0 тис. грн., роботи виконані; 

 

«Капітальний ремонт вуличного покриття вулиць Пушкіна та 

Молодіжна с.Олексіївка» - 618,4 тис. грн., роботи виконані 
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«Поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного 

захисту с.Південне» - 49,9 тис. грн., роботи виконані; 

 

«Поточний ремонт приміщення протирадіаційного укриття 

Червоногригорівської загальноосвітньої школи» -                                    

190,0 тис. грн., роботи виконані; 

 

придбання засобів індивідуального захисту (респіраторів) та 

препаратів стабільного йоду – 25,601 тис.грн. 

 

На фінансування заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій з державного бюджету 

спрямовано кошти у обсязі 8,2 млн. грн., а саме:  

 

«водопостачання с.Шолохове Нікопольського району» -                 

6,3 млн.грн.; роботи тривають; 

 

 «капітальний ремонт будинку культури села Новософіївка» - 

917,5 тис. грн.; роботи не виконувались; 

  

«капітальний ремонт даху будівлі КЗ «Придніпровський ДНЗ 

(ясла-садок) «Теремок» Придніпровської сільської ради» - 

421,0 тис. грн., об’єкт перехідний на 2018 рік; 

 

закупівля медичного обладнання для Нікопольського району 

(КЗ «Нікопольська ЦРЛ») – 586,6 тис. грн., а саме: придбано 

стерилізатор паровий, вартість 133,9 тис. грн.; гінекологічне 

обладнання (апарат «Сургітрон»), вартість  301,5 тис. грн. 

(кошти державного бюджету 283,9 тис. грн. та 17,6 тис. грн. 
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співфінансуванням з місцевого бюджету), холтерську 

систему,  вартість 168,2  тис. грн. 

 

З обласного бюджету спрямовано кошти на:  

реконструкцію магістрального водогону Нікополь – 

Південне – 31,1 млн. грн., роботи тривають; 

 

капітальний ремонт об’єктів каналізації (с.Південне) –                  

354,0 тис.грн.; роботи тривають; 

 

реконструкція центральної площі смт.Червоногригорівка – 

2,1 млн. грн.; 

 

капітальний ремонт доріг по вул. Ярмарочна, Рибацька, пров. 

Шкільному та площі Ярмарочна  в смт.Червоногригорівка – 

11,4 млн. грн.; 

 

реконструкція будівлі дитячого садка і топочної в с.Чкалове 

Чкаловської сільської ради – 14,3 млн.грн., роботи тривають; 

 

на виготовлення ПКД та будівництво дитячого садка в 

смт.Червоногригорівка – 952,7 тис.грн., роботи тривають; 

 

капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Чистопіль  

- 520,0 тис.грн., роботи виконані; 

 

Велика увага в районі приділяється ремонту доріг 

комунальної власності. 
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З початку  2017 року виконано всіх видів ремонту 

дорожнього покриття: 

- поточний ремонт – на площі 12,808 тис. м2 на суму                  

3,9 млн. грн ( кошти місцевих бюджетів). 

- капітальний ремонт – на площі 66,8 тис. м2 на 26,9 млн. 

грн. (кошти бюджетів усіх рівнів). 

Таким чином, загальне виконання ремонтів доріг склало 

79,6 тис. м2 на суму 30,8 млн. грн. 

Селищною та сільськими радами проводяться роботи з 

ремонту та будівництва мереж зовнішнього освітлення, по 

заміні ламп розжарювання та енергозберігаючих ламп.  

З початку  року збудовано та реконструйовано 24,2 км 

мереж, замінено 988 ламп розжарювання, з місцевих 

бюджетів витрачено 4,1 млн. грн. 

 Провідною галуззю економіки району є 

агропромисловий комплекс. 

Обсяг валового виробництва сільськогосподарської 

продукції господарствами усіх форм власності району (в 

порівняних цінах 2010 року)  за січень-грудень 2017 року 

склав 1268,767 млн. грн. (102,6% до відповідного періоду 

минулого року). 

Завдяки належному догляду за посівами, злагодженій 

роботі аграріїв, дотриманню технології вирощування 

сільськогосподарських культур, внесення необхідної 

кількості добрив, підбору попередників і запровадженню у 

виробництво сучасних сортів, у цьому році валове 

виробництво зернових культур господарствами всіх форм 

власності становить 177,345 тис.тонн з середньою 

урожайністю 32,5 ц/га, що складає 112,7 % до показника      
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2016 року. Озимої пшениці намолочено 121,141 тис.тонн з 

середньою урожайністю 35 ц/га, озимого ячменю –  24,722 

тис.тонн з середньою урожайністю 28,7 ц/га, ярого ячменю – 

17,402 тис.тонн з середньою урожайністю 31,1 ц/га.  

Несприятливі погодно-кліматичні умови, які 

спостерігалися протягом вегетаційного періоду, посушливі 

весна та літо, відсутність продуктивної вологи, як в орному 

так і в метровому шарі на полях району у поєднанні з 

високими температурами у 2017 році, вплинули на 

урожайність соняшника та кукурудзи на зерно. З площі 

26,343 тис.га отримано валовий збір соняшника в обсязі 

56,262 тис.тонн, що на 20,3% менше минулорічного 

показника, з середньою урожайністю 22,0 ц/га. Валовий збір 

кукурудзи на зерно становить 7,272 тис.тонн, що на 23,8% 

менше  показника 2016 року, з середньою урожайністю          

24,4 ц/га, проса скошено та обмолочено 1,396 тис.тонн з 

середньою урожайністю 17,4 ц/га .  

Реалізація м’яса худоби та птиці в живій вазі всіма 

категоріями господарств району становить 76,4 тис. тонн  

(102,2% до показника 2016 року).  

За 2017 рік ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» 

реалізувало 69,9 тис.тонн м’яса птиці, що складає 91,5% від 

районного показника реалізації м’яса худоби та птиці в живій 

вазі. 

У 2017 році сільгосппідприємствами району придбано 

29 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 31 млн. 

100 тис. грн., а саме:  5 тракторів та 24 одиниці іншої 

техніки.  
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Розвиток промислової галузі району забезпечується  

головним чином діяльністю таких підприємств: ПАТ 

«Новопавлівський гранітний кар`єр» та ЗАТ «Птахокомплекс 

«Дніпровський». 

За січень – листопад 20176 року (останні статистичні 

дані) обсяг реалізованої промислової продукції у діючих 

цінах звітного року становив 1710,7  млн.грн. 

Основним і важливим напрямком роботи районної 

державної адміністрації є організація  виконання 

бюджету району . 

За 2017 рік до зведеного бюджету району надійшло 

139,5 млн.грн., планові показники виконані на 109,4 

відсотка, понад плану отримано 12,0 млн. грн. Надходження 

в порівнянні з 2016 роком (у співставних умовах) зросли на 

26,3 відсотка, або на 29,1 млн. грн.  

Районний бюджет за відповідний період виконаний у 

сумі 59,1 млн. грн., або на 110,2 відсотка від плану на 2017 

року, сума перевиконання склала 5,5 млн. грн. 

По зведеному бюджету району забезпечено виконання 

за всіма основними джерелами надходжень: податок та збір 

на доходи фізичних осіб – на 110,2 відсотка, земельний 

податок та орендна плата – на 106,1 відсотка, єдиний 

податок – на 113,8 відсотка. 

За звітний період видатки зведеного бюджету району 

профінансовані відповідно до пропозицій, наданих 

головними розпорядниками бюджетних коштів, в межах 

кошторисних призначень.  
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Заробітна плата працівникам бюджетних установ 

виплачена в повному обсязі в зазначені законодавством 

терміни.  

Розрахунки за спожиті бюджетними установами 

енергоносії проведені у повному обсязі. 

 

У сфері соціального захисту роботу районної 

державної адміністрації спрямовано на виконання завдань, 

які гарантують реалізацію соціальних прав громадян, 

посилення соціального захисту ветеранів, інвалідів війни, 

учасників бойових дій, адресність та своєчасність  всіх видів 

соціальних виплат, забезпечення ефективного впровадження 

нового порядку оформлення житлових субсидій. 

 На даний час на персоніфікованому обліку в управлінні 

соцзахисту перебуває понад 11 тисяч громадян району, яким 

надаються різні види державних соціальних гарантій.  

На соціальний захист громадян району за січень – 

грудень 2017 року спрямовано кошти у загальній сумі                     

146,9 млн. грн. 

         Згідно чинного законодавства призначено допомогу  

сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  інвалідам з 

дитинства та дітям – інвалідам на загальну суму 54,1 млн. 

грн. 

          Призначено державної соціальної допомоги на дітей - 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім`ях на загальну суму                        

1,7 млн. грн. 
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Надано 51 направлення для безкоштовного забезпечення 

осіб з обмеженими можливостями технічними засобами 

реабілітації, видано 22 путівки на санаторно-курортне 

лікування, оздоровлено 93 дитини, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

На  соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2017 році  

спрямовано кошти у сумі 352,3 тис. грн.   

33 сім’ям переміщеним з районів проведення АТО, 

зареєстрованим на території Нікопольського району, 

призначено щомісячну допомогу.  

За січень – грудень 2017 року нараховано пільг  та 

субсидій населенню на загальну суму 89,0 млн. грн.  

За січень – грудень 2017 року  нараховані субсидії на 

оплату житлово-комунальних послуг  на загальну суму   82,5 

млн. грн. Станом на 01.01.2018 року субсидією на оплату 

житлово-комунальних послуг користуються 7 тис. 763 сім`ї  

району.  

На тверде паливо та скраплений газ  нараховано пільг 

та субсидій  на загальну суму 830,7 тис. грн. 

На виконання районної програми соціального 

забезпечення населення Нікопольського району на 2011-2020 

роки та Програми соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих 

військовослужбовців, які приймали участь у проведенні 

антитерористичної операції, на 2015-2019 роки, з початку 

року спрямовано кошти з місцевого бюджету та 

спонсорської допомоги  у сумі 1,2 млн. грн. 



15 

 

 Під особливою увагою перебуває питання 

захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яких у районі - 151 особа.  

З них: 150 дітей (99,3 %) виховується в сім'ях опікунів, 

піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках 

сімейного типу і лише  1 дитина (0,7 %)  перебуває в 

державному закладі. 

Протягом 2017 року у районі залишилося без 

батьківського піклування та поставлено на облік дітей-сиріт  

12 дітей, всі вони стовідсотково влаштовані до сімейних форм 

виховання. Жодна дитина, яка набула статусу, не була 

влаштована до державного закладу. 

 На території району створено та функціонує                      

2 прийомних сім'ї, в яких виховується 3 дитини, та 4 дитячих 

будинки сімейного типу, в яких виховується 31 дитина. 

Протягом  2017 року  до дитячих будинків сімейного типу 

району довлаштовано 5 дітей. 

У 2017 році проведено  705 інспектувань. Протягом 

2017 року  нововиявлених  48 сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах.  

Центром проведено 15 соціальних акцій, 2 засідання 

Клубу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 

3 соціальних ігротек. 

У 2017 році було проведено екскурсій для дітей з сімей, 

які потребують сторонньої допомоги, а саме:  

- 30 дітей з сімей які перебувають в складних 

життєвих обставинах відвідали екскурсію до м. Запоріжжя; 

- для 30 дітей учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб відбулася екскурсія до м. Дніпро. 
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Також у 2017 році за підтримки Благодійного фонду 

«Нове життя» відбулася соціальна акція «Підтримка родини 

– благо країни», під час якої 85 сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, отримали гуманітарну 

допомогу, адаптовану до їх потреб. 

   

Пріоритетним залишається питання щодо розвитку 

галузі охорони здоров’я у Нікопольському районі. 

 На належному рівні забезпечено роботу комунального 

закладу «Нікопольський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

        В ході виконання заходів галузевої  програми 

«Програми протидії розповсюдженню інфекційних  

соціально небезпечних   хвороб у Нікопольському районі на 

2015-2020 роки» за 2017 рік освоєно 336,5 тис. грн.  

Отримано та освоєно субвенцій  з сільських бюджетів на 

суму  841,4 тис. грн. 

       В амбулаторіях ЗПСМ та ФАПах  проведено поточних 

ремонтів на суму 120,0 тис. грн. 

Для обслуговування жителів району придбано 

обладнання відповідно до табелю оснащення на суму                    

360,0 тис. грн., в тому числі: холодильники - 30,0 тис. грн., 

медичне обладнання - 167,6 тис. грн.; комп’ютерна техніка  - 

24,7 тис. грн. та електроприлади та конвектори - 72,4 тис. 

грн.  

          Придбано медикаментів для невідкладної допомоги на 

суму 568,4 тис. грн., в тому числі:  витратні матеріали -             

184,1 тис. грн., 124 упаковки  тест-смужок для діагностики 

цукрового діабету - 49,1 тис. грн. 
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З метою проведення дітям  туберкулінодіагностики 

протягом 2017 року за кошти районного бюджету придбано 

11 562 доз туберкуліну, вартість  237,5 тис. грн. 

          Виписано рецептів пільговій категорії громадян на 

суму 192,6 тис.грн., в тому числі: для демобілізованих 

учасників АТО  - 36,3 тис.грн., для учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС - 9,8 тис.грн., дітям-інвалідам - 53,9 тис.грн., 

онкохворим - 31,8 тис.грн., ветеранам ВВВ - 12,2 тис.грн. 

          Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження 

відшкодування вартості лікарських засобів» з 1 квітня 

2017 р. проводилося відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування осіб із серцево-судинними 

захворюваннями, цукровим діабетом II типу, бронхіальною 

астмою за переліком міжнародних непатентованих назв 

(МНН) лікарських засобів. В 2017 році  КЗ «НРЦ ПМСД» 

отримано субвенцію з державного бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 671,1  грн., 

які  освоєно протягом  року в повному обсязі. 

          На виконання вимог Постанови  КМУ від 3 грудня 

2009 року № 1301 «Порядок забезпечення інвалідів і дітей-

інвалідів технічними та іншими засобами» в частині 

забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-

інвалідів в умовах амбулаторного лікування  за 2017 рік були 

придбані слухові апарати на суму 14,4 тис. грн., 

сечоприймачі, калоприймачі та підгузки на загальну суму 

11,4 тис. грн. 

           Придбано 100 упаковок лікувальної харчової суміші 

дітям, хворим на фенілкетонурію на суму 243,5 тис.грн. та 
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479 упаковок молочної суміші «Малюк» на суму 24,9 

тис.грн. для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

За кошти районного бюджету пройшли навчання 11 лікарів 

загальної практики-сімейних лікарів та 10 сестер медичних 

загальної практики-сімейної медицини, загальна вартість – 

26,2 тис.грн. 

*** 

Структура КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня» 

ДОР»    налічує 7 відділень на 200 ліжок.  
 

Для забезпечення належного функціонування закладу у 

2017 році:  

придбано аквадистилятор за рахунок коштів  обласного 

бюджету на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради (депутат Палош А.А.), вартість 14,8 тис.грн.  

На безкоштовне зубопротезування учасників війни, 

учасників АТО ( 5 чоловік) спрямовано коштів ( в сумі 6,2 

тис. грн.)  

На поточний ремонт приміщень використано 229,0 тис. 

грн. ( субвенція  Покровського сільського бюджету). 

Проведено монтаж системи пожежної охоронної 

сигналізації, вартість 493,7 тис. грн.  

Проведена гідро-пневмотична промивка і опресування 

системи опалення в приміщення лікарні, вартість 26,0 тис. 

грн. (субвенція  Покровського сільського бюджету).  

Проведено монтаж системи захисту від прямих влучень 

блискавки, вартість 90,0 тис. грн. 
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Протягом  2017 року зусилля райдержадміністрації 

спрямовувалися на модернізацію навчально-виховного 

процесу, зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх 

закладів, а саме: 

 Дошкільна освіта. Мережа дошкільних навчальних 

закладів, в цілому, відповідає потребам населення, 

функціонує 20 закладів. Функціонує 50 груп з загальним 

контингентом дошкільнят 1204 осіб. Більше дітей, ніж 

розраховано проектною потужністю відвідують наступні 

навчальні заклади: Борисівський ДНЗ, Капулівський ДНЗ, 

Придніпровський ДНЗ, Покровський ДНЗ, 

Червоногригорівський ДНЗ, Шолоховський  ДНЗ. У той же 

час Павлопільський використовує -52% від проектної 

потужності, а Новософіївський тільки 24%. 

Дошкільна освіта старшого дошкільного віку є 

обов’язковою, тому особлива увага приділяється охопленню 

дітей 5-ти річного віку всіма формами дошкільної освіти, у 

тому числі відвідування занять при загальноосвітніх 

навчальних закладах. Охоплення п’ятирічних дітей всіма 

формами дошкільної освіти складає 100%. 

Упродовж навчального року в районі проведено 

комплекс заходів, спрямованих на розвиток матеріально-

технічної бази дошкільної освіти, створення безпечних та 

комфортних умов для перебування маленьких жителів 

Нікопольського району у садочках. 

Загальна середня освіта. Загальний контингент учнів - 

3132,  кількість вчителів - 468. Мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів становить: 1 школа І ступеню, 2 школи 

– І-ІІ ступенів та 18 шкіл І-Ш ступенів, мережа класів по 
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району 222, за індивідуальними планами навчається                                      

56 учнів. Випускників 9 класів – 281, у 11 – 111 учнів.  

Програма «Шкільний автобус». Регулярним 

підвезенням до місця навчання, роботи та додому 

забезпечено 468 учнів та 30 педагогів -100% від потреби, 

перевезення здійснюються  13 шкільними автобусами. 

Бібліотечна справа. Протягом 2017 року бібліотечний 

фонд поповнився:  з державного бюджету підручниками в 

кількості 7129 примірників на суму   236, 6 тис. грн. 

Протягом 2017 року до загальноосвітніх шкіл району 

надійшли підручники 9 класу у кількості 7129 примірників 

на суму 236,6 тис. грн. Забезпеченість учнів 9 класу 

підручниками становить 100%. 

Загальна забезпеченість підручниками та навчальними 

посібниками становить 6 учні 1-4 класів – 92%; 5-9 класів – 

97%; 10-11 класів – 95%. 

Профільне навчання. У 2017-2018 навчальному році 

профільне навчання впроваджується у 20 класах 11 

загальноосвітніх навчальних закладів Нікопольського 

району. Математичний профіль обрано у 2 школах, 

спортивний – 1 школа,  правовий – 1 школа, історичний –у 3 

школах, профіль української філології - в 7 школах. Всього 

профільним навчанням охоплено 77 % від загального 

контингенту учнів 10 та 11 класів -183 старшокласника. 

Соціальний захист. Забезпечений підвіз 2 дітей з 

інвалідністю на навчання у спеціалізованих навчальних 

закладах м. Дніпропетровська, загальні видатки склали 

73646,40 тис. грн. 
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На безоплатне гаряче харчування учнів 1-4 класів (1300) 

та пільгових категорій (91 сироти, 170 малозабезпечені, 63 

діти учасників АТО, 24 інклюзивне навчання) з районного 

бюджету спрямовано кошти у сумі 1,9 млн. грн. 

Надана соціальна одноразова допомога 21 дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення ними 18-річного віку (3,810 тис. грн.). 78 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

отримали шкільну (49,900 тис. грн.) та спортивну форму 

(23,511 тис. грн.) всього (73,411 тис. грн.). 

Оздоровились у ДОТ « Молода гвардія» м. Бердянськ  

61 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування,                 

25 дітей учасників АТО, 20 обдарованих. 

Інклюзивна освіта. У 2017-2018 навчальному році  

організовано роботу 19 інклюзивних класів, у яких 

навчаються 25 школярів з особливими освітніми потребами.  

 Позашкільна освіта. є складовою освітньої системи і 

відіграє  важливу роль у становленні особистості. 

В районі постійно діють 2 позашкільних заклади: 

районний Будинок дитячої творчості та районна дитячо-

юнацька спортивна школа. У них: РБДТ -  22 гуртка (410 

дітей);  ДЮСШ -29 груп (464 дитини). У школах району 

працюють – 109 гуртків та спортивних секцій (1328 дітей). 

Всього охоплено гуртковою роботою 43% від загальної 

кількості дітей. 

На Міжнародному Всеукраїнському, обласному рівні 

вихованці мають достатню кількість перемог. Так у продовж 

року досягнуто таких позитивних результатів: 
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у 8 Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах 

учасниками стали 74 учня -  І місця посіли - 8 учнів,  ІІ місця 

– 16 учнів, ІІІ – 4 учнів; 

у 16 обласних представницьких заходах участь брали                  

94 школяра; результати:  І місця - 6 учнів,  ІІ місця – 15 

учнів, ІІІ місця – 8 учнів, 4 лауреата, 61 – отримали дипломи 

за участь. 

Активізована виховна робота з дітьми та молоддю 

засобами Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). Проведено І ( районний) дводенний етап 

гри «Сокіл» («Джура») в травні 2017 року. Переможці 

районного етапу гри Приміська ЗОШ І –ІІІ ст. виборола на 

обласному етапі в червні 2017 року (дитячий центр 

соціальної реабілітації «Перлина Придніпров’я» 

с.Орловщина ) -  9 місце. 

 

 У районі вживаються заходи щодо розвитку галузі 

культури. 

У рамках реалізації районної комплексної програми 

«Розвиток культури   у Нікопольському районі на 2017-2020 

роки»: 

забезпечувалась робота закладів культури: 17 сільських 

будинків культури, 1 селищного будинку культури,                              

8 сільських клубів, 1 районної дитячої музичної школи,                        

2 музеїв, 22 бібліотек; 

проведено 2980 заходів: до знаменних та визначних дат, 

професійних, державних свят, проводились тематичні, 

театралізовані вечори, мітинги, святкові концерти, вечори 

вшанування, дитячі ранки, фольклорні свята, вечори 
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відпочинку з конкурсними та розважальними програмами, 

книжкові та тематичні виставки, інформаційні години, 

вікторини, бесіди екскурсії круглі столи, тощо. 

У клубних закладах району працюють 126 формувань і 

колективів народної творчості, в яких налічується 1356 

учасників. Одними з кращих є: хореографічний колектив 

«Діамант» (Лошкарівський СБК), Валерія Гришина, 

Анастасія Медведєва, Яна Семеніхіна, Наталія Андрієнко  

(Лошкарівського СБК), хореографічний колектив «Фієрія», 

Олег Гога, Бурцева Аліна (Придніпровський СБК), 

хореографічний колектив «Вітерець», Вероніка Москаленко 

(Червоногригорівська ЗОШ), тріо «Саксофоністів» 

(Новософіївський СБК), Олександр Рагулін (Веселівський 

СБК), хореографічний колектив «Вулиця ритмів» 

(Покровський СБК), хореографічний колектив «Гармонія» 

(Капулівський СБК). 

Протягом 2017 року викладачі Нікопольської  районної 

дитячої музичної школи брали  участь  у  Міжнародних, 

Всеукраїнських  музичних  фестивалях та конкурсах де стали 

дипломантами та лауреатами конкурсів.  

За 2017 рік закладами культури  надано  платних  послуг  

на  суму   54,1 тис.  грн. 

 

Децентралізація влади. На виконання Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та 

Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні ведеться робота щодо реалізації 

перспективного плану формування територій громад 
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Дніпропетровської області. Кількість об’єднаних 

територіальних громад у районі  до кінця 2017 року зросла 

до 4 (Чкаловська, Червоногригорівська, Першотравневська 

та Лошкарівська ОТГ), загальна чисельність громад склала 

24,4 тис.осіб. 

Головним нашим спільним завданням у цьому напрямку 

є створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для забезпечення розвитку 

територіальних громад, збільшення ефективності їх роботи 

задля розвитку територій району та області, перетворення на 

більш сучасну, базовану на інноваціях, активності 

підприємців економіку в умовах реформи децентралізації. 

Підсумовуючи все вищенаведене, слід відзначити,  що 

зусилля органів виконавчої влади спрямовуються на 

консолідацію суспільства, зміцнення засад демократії, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина.  

Вдалося зробити немало. Проте гострота невирішених 

проблем спонукає не тільки бути  прагматичними,  а під час і 

жорстко співпрацювати з тими, від чиїх результатів роботи 

залежить рівень розвитку району і рівень життя людей. 

Пріоритетними залишаються питання забезпечення 

населення централізованим водопостачанням; впровадження 

заходів з енергозбереження та перехід на альтернативні види 

палива в галузях освіти, охорони здоров’я, культури; 

проведення ремонту доріг комунальної власності, 

збільшення кількості місць в дошкільних навчальних 

закладах щоб ліквідувати черги до них і інше.  

 

 



25 

 

 


