
 
 

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Покровської райдержадміністрації за 2018 рік 

Протягом 2018 року діяльність Покровської райдержадміністрації була спрямована на 
забезпечення соціально-економічного розвитку району, сприяння залученню інвестицій 
в основні галузі економіки, ефективне використання наявних природних, трудових та 
фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, 
поліпшення добробуту та соціального захисту населення, соціальний супровід учасників 
антитерористичної операції та членів сімей загиблих, зміцнення матеріально-технічного 
стану закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, і як 
наслідок – покращення рівня життя жителів району, збереження стабільної суспільно-
політичної ситуації; забезпечення обороноздатності району. 

Ці питання розглядалися на засіданнях колегії райдержадміністрації із залученням 

громадськості, депутатів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, 
підприємств і організацій, органів місцевого самоврядування, знаходили свої 
відображення у розпорядженнях голови районної державної адміністрації. 

За звітний період проведено 15 засідань колегії райдержадміністрації, на яких 
розглянуто 40 планових питань та додатково ще 33. Більшість із них стосувалися 
питань схвалення проектів та виконання районних програм, формування та виконання 

районного бюджету, Програми соціально-економічного та культурного розвитку району 
на 2018 рік. 

Головою райдержадміністрації у 2018 році було прийнято 301 розпорядження з основної 
діяльності (2017 рік – 412) та 31 доручення. 

Відповідно до Регламенту Покровської райдержадміністрації робота 

райдержадміністрації здійснювалась згідно з планами роботи на відповідний місяць, 
детальні звіти про їх виконання щомісяця оприлюднювалися на веб-сайті 
райдержадміністрації. 

До складу райдержадміністрації входять 12 структурних підрозділів, в яких працює 71 
державний службовець. Всі державні службовці мають вищу освіту, серед них 4 
магістри державного управління. 

У минулому році на посади державної служби призначено 7 осіб, звільнилося 6 осіб (3 - 
за власним бажанням, 1- за угодою сторін, 2 - у зв’язку зі смертю). 

Протягом 2018 року 15 державних службовців райдержадміністрації підвищили 
кваліфікацію, в т.ч. 6 - за програмами тематичних короткострокових семінарів, 2 - за 
професійною програмою, 1 - за програмою тренінгу, 6 - в рамках Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець». 
 
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 2124 вхідних 
документів, що на 134 документи більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. 
Вихідна кореспонденція складає 2129 документів. 
 
У 2018 році взято на контроль 606 документів, у яких надавалися завдання 
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями 
голови обласної державної адміністрації. Значна частина контрольних документів 
припадає на щорічні, щоквартальні та щомісячні терміни виконання і загальна кількість 
наданих відповідей складає 5392, що на 1738 більше ніж у 2017 році.  
Відділом діловодства і контролю райдержадміністрації здійснювався систематичний 



контроль за виконанням розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних 
адміністрацій.  
Порушень термінів виконання документів у 2018 році не було. 
 
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.  
За минулий рік на розгляд до райдержадміністрації від громадян надійшло 367 звернень 
(2017 рік - 341), що на 7,1% більше, ніж за звітний період минулого року. Більшість 
громадян зверталося безпосередньо на безкоштовну урядову телефонну лінію 
державної установи «Урядовий контактний центр» - 227 звернень (2017 рік – 184) та 
контакт-центру «Гаряча лінія голови Дніпропетровської облдержадміністрації» - 79 
(76).  
Протягом 2018 року вирішено позитивно 37 звернень, надано роз’яснення та необхідну 
інформацію по 330 зверненнях.  
За 2018 рік у зверненнях громадян до райдержадміністрації порушено 375 питань. 
Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях, є 
питання аграрної політики і земельних відносин, соціального захисту, діяльності органів 
місцевого самоврядування, охорони здоров’я, діяльності місцевих органів виконавчої 
влади та інших.  
З метою широкої поінформованості мешканців району на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації (закладка Приймальня) розміщено графіки проведення особистих 
прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, роз’яснення щодо оформлення 
звернень громадян, у тому числі електронних, щомісячно оприлюднюється тематика 
телефонної «гарячої» лінії за участю спеціалістів райдержадміністрації. Проведено 12 
засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.  
 
Завдяки плановій та системній роботі районної державної адміністрації спільно з 
органами місцевого самоврядування району, з підприємствами, установами, 

організаціями було досягнуто певних позитивних темпів економічного і соціального 
розвитку району.  

Бюджет району за 2018 рік виконаний на 103,8 %. Так, при плані 24603,0 тис.грн. 
надійшло 25547,0 тис.грн. 

У цілому по району зростання надходжень до місцевих бюджетів у порівнянні з минулим 
роком становить 1650,0 тис. грн. або 6,9 %. У зв’язку зі створенням на території району 
трьох об’єднаних територіальних громад значна частина податку з доходів фізичних 
осіб зараховується до їх бюджетів. Надходження податку з доходів фізичних осіб у 
порівнянні з 2017 роком збільшилися на 1136,3 тис.грн. або на 8,9 % і склали 13952,2 
тис.грн. або 108,6 % до річного плану. За 2018 рік плата за землю надійшла в обсязі 
5497,4 тис.грн., що на 1% менше, ніж за попередній рік. Надходження Єдиного податку 

склали 4521,2 тис.грн., що на 23,4 % більше, ніж у минулому році. 

За 2018 рік видатки загального і спеціального фондів зведеного бюджету району з 
урахуванням трансфертів, що передаються до сільських, селищних бюджетів, 
виконанно в обсязі 246859,8 тис.грн., в тому числі, по загальному фонду 241703,9 
тис.грн., спеціальному – 5155,9 тис.грн. 

У звітному році на захищені видатки із загального фонду місцевих бюджетів спрямовано 
228268,4 тис.грн., в тому числі, на заробітну плату з нарахуваннями – 74371,9 тис.грн., 
медикаменти – 1193,8 тис.грн., продукти харчування – 1323,3 тис.грн., енергоносії – 
11666,9 тис.грн., поточні трансферти – 139712,5 тис.грн. Заробітна плата працівникам 
бюджетних установ виплачена своєчасно та в повному обсязі по всіх місцевих бюджетах 
району. 



У 2018 році видатки на енергоносії профінансовано за рахунок коштів загального та 
спеціального фондів місцевого бюджету в сумі 11570,76 тис.грн., в тому числі: на 
теплопостачання – 4710,05 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 541,79 
тис.грн., електроенергію – 2382,83 тис.грн., природний газ – 3881,09 тис.грн., інші 
енергоносії – 55,0 тис.грн. 

Основою розвитку економіки району є сільськогосподарське виробництво. 
 
На сьогоднішній день у цій галузі працюють 16 товариств та філія «Дніпропетровський 
кінний завод № 65» ДП «Конярство України», 84 селянських фермерських господарства 
та одноосібники і домогосподарства населення. 
За 2018 рік сільгосппідприємствами Покровського району всіх форм власності зібрано 

зернових та зернобобових культур на площі 36683 га, намолочено 101,3 тис.тонн, 
урожайність склала 27,6 ц/га (у 2017 році урожайність складала 39,4 ц/га). Цьогорічне 
зниження показників пояснюється спекотними умовами та низькою кількістю опадів, які 
випали на території району. Середня урожайність ранніх зернових та зернобобових 
культур по області склала 27,1 ц/га.  
Найвищу урожайність озимої пшениці отримано у ТОВ «Україна» та ТОВ «Відродження» 
- 52,9 ц/га., ТОВ агрофірмі «Славутич» - 45,0 ц/га, ТОВ «Дружба» - 43,3 ц/га; озимого 

ячменю у ТОВ «Відродження» - 31,3 ц/га, ТОВ «Маяк» - 22,7 ц/га; ярого ячменю у ТОВ 
агрофірмі «Славутич» - 31,6 ц/га та ТОВ «Дружба» - 24,9 ц/га. 
В районі збережено високопродуктивний генофонд сільськогосподарських тварин 
великої рогатої худоби та коней. Атестовано два племзаводи: 
ТОВ агрофірма “Обрій” племзавод великої рогатої худоби по “Червоній степовій” та 
«Українській чорно-рябій молочній» порід великої рогатої худоби;  
Філія «Дніпропетровський кінний завод № 65 «ДП «Конярство України» племзавод по 

розведенню коней “Чистокровної верхової” та “Української верхової” порід. 
В 2018 році агроформуванням району вдалося зберегти поголів’я великої рогатої худоби 
майже на рівні 2017 року та збільшити поголів'я овець на 32%. 
 
Одним із пріоритетів економічного і соціального розвитку є залучення інвестиційних 
ресурсів, подальше формування позитивного інвестиційного іміджу району. 
У січні – грудні 2018 року в розвиток економіки району було спрямовано за рахунок 
усіх джерел фінансування 66 348,7 тис. грн. капітальних інвестицій, що на 4 781,8 тис. 
грн. або 7,8 % більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. В тому числі на 
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад залучено з бюджетів різних 
рівнів 55,1 млн. грн., реалізовано 20 інфраструктурних проектів. Завдяки державній 
підтримці (9462,9 тис. грн.), за рахунок коштів обласного бюджету (45950,2 тис. грн.), 
власних коштів сільські, селищні ради в поточному році вирішили ряд нагальних 
проблем. 
На виконання заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
райдержадміністрацією спільно з облдержадміністрацією, Службою автомобільних доріг 
у Дніпропетровській області, філією «Покровський райавтодор» ДП «Дніпропетровський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобіьні дороги України», сільськими селищними радами 
здійснено ряд організаційних та практичних заходів. 
За 2018 рік виконано ямковий ремонт автомобільної дороги загального користування 

Покровське – Катеринівка, капітальний ремонт доріг в селах Гаврилівка, 
Маломихайлівка, Вишневе. Капітальні роботи проведено на площі 29 тис. м. кв. за 
рахунок коштів обласного бюджету в сумі 37,5 млн. грн. Також за кошти державного 
бюджету в сумі 9,3 млн. грн. та обласного бюджету – 0,2 млн. грн. виготовлено 
проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт по п’яти автомобільних 
дорогах загального користування. Виконання капітального ремонту заплановано на 
наступний рік.  
За рахунок обласного бюджету виконано роботи по завершенню проекту - «Завершення 
будівництва багатоквартирного житлового будинку у смт Покровське по вул. Леніна, № 
143 А» (300 тис. грн.). 
 
Послуги у сфері житлово-комунального господарства і благоустрою протягом 
минулого року в районі надавали 6 підприємств. 



 
Аналіз підготовки підприємств сфери житлово-комунального господарства та закладів 
бюджетної сфери до осінньо-зимового періоду 2018/2019 року показав, що всі заходи 
виконані згідно з затвердженими планами. 
В ході реалізації заходів за рахунок коштів районного бюджету завершено поточний 

ремонт покрівлі в Просянській ЗОШ І-ІІІ ст. (15,317тис.грн.), виготовлена проектно-
кошторисна документація «Влаштування гаражу і зовнішнього туалету Просянської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Покровського району Дніпропетровської області» і проведена експертиза 
проекту ( 38,8 тис. грн.). 
З метою втілення енергозберігаючих заходів в дошкільному навчальному закладі 
«Сонечко» завершено роботи по переведенню газової котельні на котельню з 
альтернативним видом палива. 
За кошти районного бюджету в сумі 154,88 тис.грн. здійснено роботи по переведенню 
Просянської і Катеринівської АЗПСМ на електроопалення. 
Для утримання автодоріг в зимовий період філією «Покровський райавтодор» було 
підготовлено 11 одиниць техніки, сільськими, селищними радами залучено додаткової 
техніки близько 60 одиниць. Заготовлено посипкового матеріалу близько 3 тис.тонн. 
 
У 2018 році почало розвиватись індивідуальне житлове будівництво. 
За статистичними даними протягом січня-вересня 2018 року прийнято в експлуатацію 
житла (нове будівництво) 1645 кв.м загальної площі, що склало 100% до 2017 року. 
Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
будівництва райдержадміністрації протягом 2018 року видано 4 будівельних паспорти 
забудови земельної ділянки, 4 містобудівні умови та обмеження на забудову земельної 
ділянки, 1 паспорт прив'язки та 3 погодження щодо розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, видано 99 погоджень проектів землеустрою 
щодо відведень земельних ділянок. 
 
Протягом 2018 року було забезпечено стабільний розвиток освіти. 
Пріоритетним напрямком роботи відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації на 
2018 – 2019 навчальний рік є забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 
впровадження Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, 

реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа», новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітній процес, оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до 
освітніх запитів населення та демографічних прогнозів, подальше впровадження 
системи профільного навчання, збільшення охоплення дітей дошкільною та 
позашкільною освітою, розвиток матеріально-технічної бази освітніх закладів.  
 
Існуюча мережа закладів загальної середньої освіти, які підпорядковані відділу освіти, 
молоді і спорту райдержадміністрації, задовольняє конституційне право громадян на 
освіту в різних формах. Із 4 навчальних закладів: 3 заклади загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів, І – заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, у яких навчається 762 
учня.  
Шкільні автобуси повністю забезпечують підвіз до навчальних закладів 241 учнів та 13 
педагогічних працівників. 
Середній показник наповнюваності закладів освіти у міській місцевості становить 70 % , 
у сільській – 38,1%. Проектна потужність закладів використовується лише на 52 %. 
Показник наповнюваності класів, класів-комплектів у міській місцевості становить 20 
учнів, у т.ч. у сільській місцевості – 11. 
Реформування системи освіти стосується не тільки самої мережі закладів освіти, а й 
організації освітнього процесу та змісту освіти на всіх її рівнях. 
У 2018 році базову загальну середню освіту отримали 65 випускників, із них 6 учнів 
отримали свідоцтва з відзнакою, що становить 13,8% від загальної кількості 
випускників 9-х класів. Атестати про повну загальну середню освіту отримали 49 
випускників. З них - звичайного зразка – 47 учнів, 2 учні - з відзнакою (4% від 
загальної кількості випускників). За підсумками навчального року 2 випускники 
(Просянська ЗОШ І-ІІІ ст.) підтвердили високий рівень навчальних досягнень та 
нагороджені срібними медалями.  



Аналіз результатів державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання з навчальних предметів свідчить про те, що більшість випускників склали її 
на середньому рівні.  
 
У закладах освіти відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації профільне 

навчання організовано за 3 напрямами (природничо-математичний, філологічний, 
технологічний), охоплено 78 (100 %) учнів. У ВТЦДЮ організовано професійне 
навчання для 16 учнів, які отримують свідоцтво водія транспортних засобів категорії “С’ 
та оператора комп’ютерного набору.  
Різними видами харчування учні району охоплені стовідсотково, 79 % учнів отримують 
гаряче харчування. Вартість харчування учнів 1-4 класів, учнів із соціально 
незахищених категорій та малозабезпечених сімей станом до 01.01.2019 року 
становила 13 грн. 42 коп., а у дошкільних відділеннях НВК харчування вихованців - 33 
грн. 54 коп. 
З 01 вересня 2018 року новим Стандартом початкової освіти передбачено курсову 
перепідготовку вчителів, які працюють з учнями 1-х класів. Усі вчителі даної категорії 
пройшли курсову перепідготовку. 
Для перших класів закладів загальної середньої освіти відділу освіти, молоді і спорту 
райдержадміністрації за кошти освітньої субвенції придбано 4 ноутбуки на суму 71 952 

гривень, фабрику друку з набором витратних матеріалів: (папір, чорнила) на суму 30 
768 гривень, 4 ламінатори з набором витратних матеріалів на суму 34 884 гривні. З 
метою організації освітнього процесу та реалізації інтегрованого навчання у 1-х класах 
закуплено дидактичний матеріал на суму 124 900 грн.  
За кошти освітньої субвенції 73 976 грн. та співфінансування органів місцевого 
самоврядування в сумі 36 818 грн. придбано 96 комплектів одномісних парт і стільців. 
З метою реалізації забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами у Просянській ЗОШ І-ІІІ ступенів функціонує один інклюзивний клас.  
Протягом минулого року придбано дидактичні матеріали для розвитку дрібної моторики 
рук та планшет на суму 10 597 грн.  
 
З метою вирішення нагальних питань до початку 2018/2019 навчального року для 
закладів освіти за бюджетні кошти придбано: вогнегасники, респіратори, сигналізатори 
газу, пожежні рукава, фарбу, ленолеум, ємкість для води, протигази на загальну суму 

94 883 грн.; виконано роботи по перезарядці вогнегасників, опресовці проводів, 
перевірці димоходів, заземленню приладів обліку та контролю, ремонту водопостачання 
на загальну суму 81830 грн.  
За спонсорські та батьківські кошти проведено поточні ремонти на суму 81 420 грн. 
Для закладів дошкільної освіти проведено підготовчі роботи та поточні ремонти за 
кошти сільських і селищних рад на суму 59 415 грн., спонсорські кошти - на суму 5520 
грн. 
 
Щоб забезпечити безпечне та безперебійне функціонування навчальних та дошкільних 
закладів під час опалювального періоду 2018-2019 рр. на початку жовтня була 
проведена наладка автоматики на суму 11984,68 грн.  
З метою забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти розроблені проекти для 
облаштування будівель системою пожежної сигналізації по чотирьох закладах загальної 

середньої освіти на суму 53108 грн. 
 
Важливим напрямком роботи є забезпечення соціального захисту 
населення. За 2018 рік спеціалістами управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації було прийнято документів для призначення різних видів 
соціальних допомог від 6052 громадян.  
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків зареєстровано 7884 осіб. 
Надано пільг на житлово-комунальні послуги 2405 громадянам на суму 4737,0 тис.грн. 
Надано коштів на придбання твердого палива та скрапленого газу 106 пільговикам на 
суму 150,3 тис грн.. 
Допомогу на оздоровлення отримали 16 чорнобильців 1 та 2 категорії на суму 3,5 
тис.грн. 
Компенсацію за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування отримали 5 



чорнобильців 1 категорії на суму 2,4 тис. грн. 
За рахунок коштів державного бюджету придбано житло учаснику АТО - інваліду війни 
2 групи на суму 932617,91 грн. 
За 2018 рік оздоровились та відпочили 2067 дітей району. Відповідно до розподілу 
путівок департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації за 2018 рік 

оздоровлено 83 дитини пільгових категорій в таких стаціонарних закладах як ОДЦСРСТ 
«Перлина Придніпров'я» м.Новомосковськ, УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса, ДПУМДЦ 
«Артек Пуща-Водиця» м.Київ, ДСОК «Чемпіон» с. Красне Херсонської обл., ДОЦ 
«Прометей» м. Приморськ. 
З державного бюджету видано матеріальну одноразову допомогу «пакунок малюка» 16 
породіллям. 
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдерж-адміністрації перебуває 

1945 осіб з інвалідністю, в тому числі 111 дітей з інвалідністю.  
За 2018 рік до управління соціального захисту населення для отримання засобів 
реабілітації та протезно-ортопедичних виробів звернулось 126 осіб з інвалідністю, яким 
видано 179 засобів реабілітації. 
У 2018 року санаторно-курортним лікуванням забезпечено 8 осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, 2 учасники війни, 3 учасники бойових дій та 4 учасники бойових дій в 
АТО, 18 осіб з інвалідністю. Психологічну реабілітацію пройшли 2 учасники АТО.  
На виконання доручень виборців депутатами обласної ради, у 2018 році матеріальна 
допомога надана 51 особі на суму 232 тис. грн., 4 сім’ям загиблих бійців в АТО на суму 
– 12 тис. грн. та 3 учасникам АТО на суму 6 тис. грн.. За рахунок коштів місцевого 
бюджету матеріальна допомога надана 43 особам, які опинились у скрутній 
матеріальній ситуації на суму 55164 грн., 1 сім’ї загиблого в АТО на суму 3000 грн. та 2 
учасникам АТО на суму 1841 грн. 
Для забезпечення рівних можливостей для осіб з фізичними вадами, отримання ними 
адміністративних та соціально-культурних послуг в 2018 році продовжувалася робота 
щодо створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп до закладів соціально-культурної сфери і об’єктів житлового та 
громадського призначення.  
В Покровському районі вільний доступ для осіб з інвалідністю мають будівлі 8 шкіл, 3 
дитячих навчальних закладу району, вони забезпечені пандусами, 4 школи і 6 дитячих 
закладів – частково доступні. 
Повністю доступними є 3 будівлі соціальної сфери. Вільний доступ мають 6 закладів 
охорони здоров’я та 5 закладів культури.  
В 2018 році будівлю Маломихайлівської сільської ради було обладнано пандусом.  
Фінансове забезпечення їх обладнання проводиться за рахунок коштів організацій, 
підприємств та підприємців району.  
У квітні поточного року виплачено монетизацію частини невикористаної субсидії на 
відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг за опалювальний період 
2016-2017 роки 3019 сім’ям на суму 1876448,23 грн.  
В листопаді 2018 року виплачено монетизацію частини невикористаної субсидії на 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за опалювальний період 
2017-2018 роки 1461 сім’ї на суму 827761,01 грн.  
 
Одним із пріоритетів в роботі органів влади є охорона дитинства, зокрема, 
попередження і подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, 

соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, а також дітей із сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах. 
На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації на кінець 2018 року 
перебувало 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 1 
дитину менше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Із категорії дітей із сімей, 

які опинились у складних життєвих обставинах, на обліку перебувало 128 дітей із 48 
сімей, що у порівнянні з 2017 роком - на 18 дітей більше, але сімей - на 1 менше. 
Протягом 2018 року 14 дітей набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Службою у справах дітей райдержадміністрації до 
Покровського районного суду Дніпропетровської області подано 6 позовів про 
позбавлення батьківських прав 8 осіб відносно 14 дітей. З них: 3 особи позбавлено 



батьківських прав щодо 6 дітей; щодо 2 осіб (відносно 2 дітей) – позов залишено без 
розгляду в зв’язку з тим, що батьки виправилися, дітей повернуто в родину. Інші 
справи перебувають на розгляді у суді.  
Робота служби у справах дітей райдержадміністрації спрямована на влаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виключно у сім'ї громадян. 14 

дітей, які посиротіли у 2018 році, влаштовані до сімейних форм виховання.  
В районі продовжують функціонувати 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких 
виховується 25 дітей, та 7 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей. У 2018 році з 
дитячих будинків сімейного типу виведено 6 дітей-вихованців, яких влаштовано на 
повне державне забезпечення до навчальних закладів. 
Службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється контроль за взяттям на 
квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа. Протягом 2018 року сільськими, селищними радами району на такий облік 
поставлено 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особу із 
їх числа.  
Відповідно до запланованих завдань та заходів Програми щодо поліпшення становища 
дітей у Покровському районі службою у справах дітей райдержадміністрації щомісячно 
проводяться рейди «Діти вулиці», «Урок», по обстеженню матеріально-побутових та 
санітарно-гігієнічних умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу, та дітей із сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах. За 2018 рік таких рейдів проведено 32, здійснено доставку 16 дітей, які 
залишилися без батьківського піклування, до місць їх тимчасового перебування.  
Залишається проблемою у районі невиконання статті 4 Закону України «Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо створення служб у 
справах дітей та укомплектування штатної чисельності працівників при виконкомах 
сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад, що призводить до 
послаблення контролю з боку органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування за дотриманням прав дитини, ухилення батьків від виконання 
обов’язків по догляду за дитиною.  
Вкрай гострою залишається проблема створення у районі Центру соціальної підтримки 
дітей та сімей. Виникають випадки термінового вилучення дітей із сімей. У 2018 році із 
сімей було вилучено 12 дітей, які потребують тимчасового перебування. У порівнянні з 

минулим роком цей показник тримається на одному рівні. В зв’язку з тим, що усі Центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей та сімей області переведено на фінансування 
з місцевих бюджетів і до них приймають лише дітей зі своєї території, це не дає 
можливості влаштувати дітей, вилучених із сімей з іншого району, або потребує значних 
фінансових затрат. Тому створення такого Центру у Покровському районі неминуче. 

Державна політика у галузі культури реалізується в районі у 37 закладах культури, 

що підпорядковані об’єднаним територіальним громадам, та в 16 закладах культури, що 
перебувають у підпорядкуванні сільських, селищних рад району, які не увійшли до 
складу ОТГ. 

У клубних закладах культури району станом на 01.01.2019 р. діє 173 клубних 
формування, з них для дітей – 67; 8 творчих колективів мають звання «народний». 
Загальна кількість учасників клубних формувань – 1891, з них дітей – 838. 
Станом на 01.01.2019 року у Покровському районі проведено  
2409 культурно-масових заходів (із них для дітей – 612), які відвідали  
171208 глядачів (із них дітей – 30296).  
Цифрові показники 2018 року показують позитивний ріст показників у порівнянні з 
2017 роком. 
Публічні бібліотеки району протягом року обслужили 8379 користувачів. Кількість 

зареєстрованих користувачів згідно з єдиною картотекою - 7251. 
Основою роботи бібліотек району є бібліотечні фонди, які станом  
на 01.01.2019 р. налічують 188225 примірників літератури.  
Протягом 2018 року до публічних бібліотек району надійшло 2163 примірники, з них: 
1207 примірників літератури та 356 примірників періодики. 
У чотирьох бібліотеках району – Гаврилівській сільській бібліотеці, комунальному 



закладі культури «Покровська бібліотека» та її філіях – «Покровська дитяча бібліотека» 
та «Олександрівська сільська бібліотека», - працюють Інтернет-центри.  
На 01.01.2019 року в Інтернет-центрах зареєстровано 760 відвідувачів, 7414 
відвідувань.  
Екскурсійним обслуговуванням Великомихайлівського історико-краєзнавчого музею та 

КЗК «Покровський історико-краєзнавчий музей» протягом 2018 року було охоплено 
3266 відвідувачів, проведено 329 екскурсій та 82 масових заходи. 
Контингент комунального закладу культури «Покровська дитяча музична школа» 
становить 270 учнів. Навчальний процес забезпечують 19 викладачів.  
У 2018 році 57 учнів та 8 колективів школи взяли участь у 7 фестивалях та конкурсах 
різного рівня, у т. ч. міжрайоних, обласних, всеукраїнських, міжнародних, у яких 
неодноразово ставали переможцями та призерами. 

Робота щодо забезпечення життєдіяльності населененя була спрямована на 
реалізацію державної політики з питань оборонної діяльності, дотримання 
законності, правопорядку, виконання заходів з попередження та ліквідації 
надзвичайних ситуацій. 

Сектором взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту оборонної та 
мобілізаційної роботи райдержадміністрації у 2018 році на виконання вимог Закону 
України «Про військовий обов’язок та військову службу» спільно з військовим 
комісаріатом, органами місцевого самоврядування проводилась певна робота по 
військовому обліку та бронюванню військовозобов’язаних. Результатом проведеної 
роботи є забезпечення в повному обсязі весняного та осіннього призову молоді до лав 
Української армії. 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України в районі приділялась значна 
увага питанням, пов’язаним із захистом населення, територій, навколишнього 
природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них. 

Завершилася технічна інвентаризація захисних споруд (далі – ЗС) цивільного захисту. 
На території Покровського району знаходиться 27 ЗС, в яких можуть укриватись 8200 

осіб. Також на обліку знаходиться 11 ЗС подвійного значення та 10 найпростіших 
укриттів, в яких можуть укриватись 5300 осіб. Карту укриттів розміщено на веб-сайті 
райдержадміністрації.  
На виконання «Програми створення і використання матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків у 
Дніпропетровській області до 2022 року» з місцевих бюджетів Покровського району до 
обласного бюджету в 2018 році надано субвенцій на загальну суму 34300 гривень. 

Протягом 2018 року надзвичайні ситуацій техногенного чи природного характеру на 
території району не виникали і не зареєстровані. 

Значна увага в звітному періоді приділялася виконанню завдань щодо надання 
якісних адміністративних послуг та збільшенню їх переліку. 

Центром надання адміністративних послуг станом на 31 грудня 2018 року надано 3426 
адміністративних послуг та 2467 консультацій суб’єктам звернення. Забезпечено 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2015 року № 523 в 
частині надання адміністративних послуг ДМС, прийом заяв через інформаційно-
ресурсний центр Дніпропетровської області «Відкрита влада» в частині надання 
адміністративних послуг Держгеокадастру, організовано повноцінну роботу з прийому 
документів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, прийом документів у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі 
оформлених результатів суб’єктам звернення. 
На виконання вимог чинного законодавства України центр адміністративних послуг 
підключено до програмного забезпечення «Реєстрація заяв» Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. Станом на 31 грудня 2018 року прийнято 467 заяв і 



запитів від громадян та суб’єктів господарювання у зазначеній сфері.  
Крім того, протягом січня – грудня звітного року адміністраторами  
центру проведено 428 дій з реєстрації заяв суб’єктів звернення в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; через 
віртуальний офіс електронних адміністративних послуг зареєстровано 1876 заяв з 

питань отримання запитів по земельних питаннях.  
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців станом на 31 грудня 2018 року в районі налічується: юридичних осіб – 496, 
фізичних осіб-підприємців – 1093. За січень – грудень 2018 року припинили здійснення 
підприємницької діяльності 216 осіб, на той час як започаткували власну справу 198 
осіб. 

Спільно з органами місцевого самоврядування райдержадміністрація 
вирішувала питання суспільно-політичного життя району. 

У районі зареєстровано 59 районних осередків загальноукраїнських політичних партій, 
39 громадських організацій та об’єднань. Для забезпечення участі громадськості у 
вирішенні питань життєдіяльності району при райдержадміністрації створена та діє 
громадська рада, до складу якої входять представники громадських об’єднань. 
Протягом минулого року відбулось 4 засідання громадської ради, на яких піднімалися 
питання щодо соціально-економічного розвитку Покровщини, виконання районних 
програм та інші. За участю представників районних осередків політичних партій та 
громадських організацій проводяться заходи з нагоди державних свят, урочисті, 
пам’ятні, культурно-просвітницькі та мистецькі заходи. 

Мережа зареєстрованих релігійних організацій району становить 19 релігійних громад - 
13 громад Української православної церкви, 6 громад протестантських течій. Релігійна 
ситуація району є спокійною, не зафіксовано фактів грубого порушення вимог чинного 
законодавства на релігійному ґрунті та не було проявів міжконфесійного протистояння 
або втручання представників різних релігійних конфесій у справи інших релігійних течій 
чи держави. 

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що робота районної державної 
адміністрації проводиться відкрито та гласно. З метою найбільш повного, якісного 
інформування населення про свою діяльність, інформація про заходи за участі 
керівництва райдержадміністрації, заходи, організовані структурними підрозділами 
райдержадміністрації, регулярно висвітлюється на офіційному веб-сайті Покровської 
райдержадміністрації в рубриці «Новини». Газета «Покровський край» (ТОВ «Редакція 
газети «Покровський край») висвітлює діяльність місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, події суспільного життя і соціально-економічного 
розвитку району, матеріали, присвячені видатним громадянам району та інше. 

Розуміючи проблеми району, ми постійно шукаємо шляхи їх вирішення, зокрема, й 
через реалізацію програми економічного, соціального та культурного розвитку району, 
районних галузевих програм, виконання заходів з наповнення місцевих бюджетів, 
залучення інвестицій. Публічний звіт голови райдержадміністрації – це привід для 

об’єктивного і конструктивного аналізу стану справ у районі, вироблення спільних 
конкретних шляхів удосконалення діяльності виконавчих структур у взаємодії з 
представницькими органами влади щодо підвищення рівня життєзабезпечення жителів 
регіону.  

 


