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Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” районна державна 

адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району 

та реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є 

виконання програм соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального 

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

передбачених статтею 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

Враховуючи те, що спектр повноважень райдержадміністрації досить широкий і 

розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, посадовими 

особами районної державної адміністрації послідовно і наполегливо здійснювались 

заходи, спрямовані на забезпечення дієвого і результативного функціонування 

структурних підрозділів райдержадміністрації, їх тісної співпраці з сільськими радами, 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами 

діяльності, що зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах 

практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення. 

Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, об’єднаних територіальних 

громад, виконкомів сільських рад, районних організацій та установ спрямована на 

забезпечення досягнення показників програми економічного і соціального розвитку 

району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. 

Робота Софіївської райдержадміністрації проводилась за річним, перспективним, 

квартальними та місячними планами роботи. 

Найбільш важливі питання життєдіяльності району розглядалися на засіданнях колегії 

райдержадміністрації. У звітному періоді проведено 12 засідань колегії районної 

державної адміністрації, на яких було розглянуто 38 питань. За результатами розгляду 

були прийняті відповідні розпорядження голови районної державної адміністрації.  

Однією з форм оперативного розгляду та вирішення питань, що стоять перед 

райдержадміністрацією, залишається проведення районних оперативних нарад та 

розширених нарад з сільськими, селищними головами за участю заступників голови, 

керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, 

установ, організацій, служб життєзабезпечення району. Протягом звітного періоду було 

проведено 26 оперативних нарад. 

Для сприяння здійсненню повноважень при райдержадміністрації станом на 01 січня 2018 

року створено та функціонує 57 консультативно-дорадчих органів. Засідання цих органів 

проводилися згідно з Регламентом роботи райдержадміністрації та відповідно до 

положень про них. 

 

У райдержадміністрації та її структурних підрозділах чисельність державних службовців 

відповідно до штатного розпису становить 76, фактично працюючих – 69, 6 – вакантних 

посад, з яких тимчасових –3 (на період відпустки по догляду за дитиною), 6 державних 

службовців перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, 1 – у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. 

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року № 2190-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» дія 

Закону України «Про державну службу» не поширюється на голову, першого заступника 

та заступника голови райдержадміністрації. 

Структура апарату складається з керівництва (4 одиниці), 4 підрозділів (4 відділи) та 4 

окремих структурних одиниць – спеціалістів за окремими напрямками роботи, структура 

райдержадміністрації також складається із 11 підрозділів, з них самостійних – 5.  



Процедура добору кадрів здійснюється прозоро, з проведенням конкурсу на зайняття 

вакантних посад, крім випадків, коли інше встановлено законодавством України. 

Вивчаються ділові та моральні якості кандидатів на посади.  

 

Робота райдержадміністрації сформована на таких головних пріоритетах у роботі : 

 

Перший — це збереження стабільної суспільно-політичної ситуації в районі та 

налагодження взаємодії між владою, представниками громадськості та органами 

місцевого самоврядування.  

Другий пріоритет — це соціально-економічний розвиток району. 

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району основні дії 

райдержадміністрації зосереджені на організацію виконання завдань і заходів Програми 

соціально-економічного розвитку району. Особлива увага приділяється питанням 

належного функціонування соціальної сфери, забезпечення сталої роботи підприємств, 

установ та організацій району, агропромислового комплексу та наповнення бюджетів усіх 

рівнів. 

В галузях і сферах діяльності затверджено заходи з реалізації в районі основних напрямів 

урядової політики в економічній та соціальній сферах на 2016 рік, у тому числі: 

виконання місцевих бюджетів, забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів, зокрема на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, упровадження заходів 

щодо соціально-економічного розвитку району, харчування та оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та 

обдарованих дітей, надання соціальної підтримки громадянам, які переселились до 

Софіївського району з тимчасово окупованої території, сприянні у вирішенні проблем 

воїнів, які брали участь в АТО та їх сімей, проведення призивної кампанії, посилення 

відповідальності керівників за прозорість державних закупівель, забезпечення ефективної 

роботи аграрного сектору; благоустрою населених пунктів, приведення в належний стан 

дорожнього господарства району, здійснення протипаводкових заходів, упровадження 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2017/2018 року підприємств житлово-комунального господарства та 

об’єктів соціальної сфери, створення умов для безперебійної роботи об’єктів 

життєзабезпечення населення, ліквідації надзвичайних ситуацій на території району;  

здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, підвищення 

ефективності роботи зі зверненнями громадян, проведення особистих прийомів, стан 

виконавської дисципліни та поліпшення організації контролю за виконанням указів, 

розпоряджень і доручень Президента України, розпоряджень і доручень голови 

райдержадміністрації та вдосконалення контролю за їх виконанням, підвищення 

кваліфікації державних службовців, впровадження заходів з добровільного об’єднання 

територіальних громад; удосконалення роботи та збільшення кількості надання 

адміністративних послуг. 

У звітному році реалізовувалися районні програми (36), з яких 20 – фінансувалися з 

місцевого бюджету в обсязі 8986,6 тис. грн. 

 

Створення умов для сталого економічного розвитку 

 

3.1.Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 

У межах Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Софіївському районі 

на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16 березня 2017 року № 



138-15/УІІ, з метою створення сприятливих умов для започаткування та ефективного 

провадження підприємницької діяльності: 

забезпечено інформування та навчання підприємців району на обласних семінарах з 

питань підприємницької діяльності; 

проведено заходи з нагоди святкування Дня підприємця, на яких було відзначено кращих 

підприємців району; 

протягом 2017 року місцевими регуляторними органами проведено 28 публічних 

обговорень проектів регуляторних актів, зокрема проведено 4 громадських слухання, 12 

круглих столів, 12 форумів і зборів. Крім того проведено 64 відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів органів місцевого самоврядування ;  

надано фінансову підтримку у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності. 

 

У свою чергу, малий бізнес є однією зі сфер забезпечення зайнятості населення району, 

запобігання безробіттю та створення нових робочих місць. На малих підприємствах 

району працює 1183 особи. 

Районним центром зайнятості здійснювалась організаційно-методична робота із залучення 

безробітних до активної діяльності у сфері бізнесу.  

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилося їх навчання основам 

підприємницької діяльності. 

 

Для допомоги в організації власної справи 1 безробітному надалася фінансова підтримка у 

вигляді одноразової виплати допомоги із безробіття.  

Крім того, здійснювалася професійна підготовка безробітних за професіями, 

спрямованими на подальшу самозайнятість. 

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді 

та осіб з функціональними обмеженнями.  

Особам з функціональними обмеженнями, які звертаються до центру зайнятості з метою 

пошуку роботи, постійно надається консультаційна, методична та юридична допомога з 

питань організації власної справи. За 9 місяців працевлаштовано 11 інвалідів. 

У 2017 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення склала 75 од., 

чисельність фізичних осіб – підприємців – 570 осіб. 

 

Показники розвитку малого підприємництва 

 

У 2017 році кількість малих підприємств 

збільшилась на 2 од. та склала 164 

підприємства. 

 

3.2. Надання адміністративних послуг 
 

Протягом 2017 року: 

забезпечено роботу відділу з питань організації діяльності Центру надання 

адміністративних послуг. Через ЦНАП здійснюються надання адміністративних послуг 

громадянам і видача документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання. Усього 



протягом року надано 5500 адміністративних послуг та 3100 консультацій; 

забезпечено роботу Центру надання адміністративних послуг у Вакулівській ОТГ, який 

надає послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, послуги соціального 

характеру; 

адміністратори Софіївської ОТГ надають 60 видів послуг. Серед них: послуги по 

реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомого майна, реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання, соціальні послуги. 

 

3.3. Інвестиційна діяльність 

 

У січні – вересні 2017 року на розвиток економіки району було спрямовано 45,0 млн. 

грн. капітальних інвестицій. Проти відповідного періоду 2016 року обсяг освоєних 

інвестицій збільшився на 9,8%. 

В цілому у 2017 році за рахунок усіх джерел фінансування (за оперативними даними) 

освоєння капітальних інвестицій складе більше 76,0 млн. грн. 

 

Обсяг капітальних інвестицій 

за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн. 

 
 

В капіталовкладеннях невиробничого 

призначення головним джерелом 

інвестування являється обласний бюджет – 

72,9%, кошти державного бюджету склали – 

14,1%, з місцевого бюджету направлено - 

11,7%, 0,6% - склали кошти населення. 

 

 

У 2017 році з метою покращення стану забезпечення населення централізованим 

водопостачанням завершено: 

реалізацію проекту «Будівництво водоводу (с.Новоолексіївка) Новоолексіївської сільради, 

(с. Євдокіївка, с.Мар’ївка, с.Павлівка, с. Леніне, с.Калашники) Жовтневої сільської ради 

Софіївського району Дніпропетровської області»(13,2 км); 

будівництво водопровідних мереж та свердловини в с. Перше Травня (4,3км). 

Виконано протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Кам’янка (4,7 км) 



та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт водоскидної 

споруди на Кам’янському водосховищі. Реалізовано проект «Енергозберігаючі заходи в 

будівлі Жовтянського ФАПу шляхом проведення капітального ремонту». Збудовано 

огорожу та облаштовано прилеглу територію будівлі третього корпусу КЗОЗ 

«Софіївський ЦПМСД». 

 

На покращення матеріально-технічного стану закладів освіти направлено 2667,5 тис. грн., 

у тому числі: 

на капітальний ремонт даху ДНЗ «Буратіно» в с.Девладове (кошти ЄС/ПРООН); 

на заміну вікон на енергозберігаючі в закладах освіти Вакулівської ОТГ; 

на капітальний ремонт приміщень санітарних вузлів Кам’янської ЗОШ; 

на капітальний ремонт будівлі Софіївської опорної школи та ін. 

 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на розвиток 

інфраструктури ОТГ здійснено реконструкцію Жовтянського сільського клубу 

Вакулівської ОТГ. Камянська сільська рада за власні кошти відремонтувала покрівлю 

Вишневого будинку культури. 

В звітному році кількість дитячо-спортивних майданчиків в районі зросла на 5 одиниць за 

рахунок будівництва, придбання та установки спортивно-ігрових комплексів в с. Мар’є-

Дмитрівка, с. Мар’ївка, с. Веселе Поле, с. Вакулове, смт Софіївка. Вакулівська ОТГ 

придбала обладнання для облаштування мультиспортивного ігрового майданчика з 

поліуретановим покриттям.  

Виготовлено та проведено експертизу проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію спортивного комплексу ДЮСШ. 

Забезпечено вуличне освітлення 13 сіл (с.Ордо – Василівка, с.Сергіївка (Ордо – 

Василівська с/р), с.Олександрівка, с.Криничувате (Першотравенська с/р), с.Лошкарівка 

(Миколаївська с/р), с.Вишневе, с.Кам’янка, с.Ізлучисте, с.Олексіївка (Кам’янська с/р), 

с.Любимівка, с.Братське, с.Петрове, с.Широке (Софіївська ОТГ) та 5 вулиць смт Софіївка 

(кошти державного та місцевого бюджетів). 

 

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

ТОВ «САНОИЛТРЕЙД» займається переробкою сільськогосподарської продукції, а саме: 

переробкою соняшника на олію. Підприємство поставляє екологічно чисту продукцію на 

внутрішній та зовнішній ринки. Продукція торговельної марки «Сонечко Софії» 

відповідає високим вимогам Європейського ринку та експортується в Нідерланди. У 2016 

році експорт продукції склав 50,0 тис. долл. У 2017 році обсяги експорту склали 220,0 тис. 

долл. 

В зв’язку з нестабільним економічним станом країни зменшився обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку району.  

Для залучення зовнішніх інвестицій розроблено та оновлюється інвестиційний паспорт 

району, який розміщено на веб-сторінці райдержадміністрації, надаються пропозиції до 

Комунального закладу «Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство» 

Дніпропетровської обласної ради. 

Протягом 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району склав 593,1 

тис. дол., у 2015 році - 389,8тис. дол., у 2016 році – 361,0 тис.дол. Це інвестиції в сільське 

господарство району по сільськогосподарських підприємствах району: ТОВ «Гончарово» 

та ТОВ «Агротрейд».  

З метою підтримки державної політики і реалізації стратегії європейської інтеграції, 11 

травня 2017 року в районі відбулося святкування Дня Європи з урочистим підняттям 

прапору Євросоюзу.  

3.5. Демографічно-ресурсний розвиток 



 

З метою стабільної демографічної ситуації, стимулювання народжуваності, створення 

сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством 

забезпечено своєчасну виплату: 

 

допомоги сім’ям з дітьми -23774,2 тис. грн.; 

допомоги малозабезпеченим сім’ям – 9004,5 тис. грн.; 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам -3939,9 тис. грн. 

Протягом січня – листопада 2017 року народилося 210 немовлят, середня чисельність 

населення становила 21569 осіб.  

 

Показники природного руху населення  

(чисельність народжених і померлих, 

осіб)  

 

У рамках Всесвітнього дня охорони праці у квітні в районі проведений тиждень під 

девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».  

 

3.6. Зайнятість населення та ринок праці 

 

У рамках реалізації Програми зайнятості населення Софіївського району на 2014- 2017 

роки, затвердженої рішенням районної ради від 01 лютого 2014 року № 353-16/VI (зі 

змінами) створювалися умови для повної зайнятості населення, забезпечено необхідну 

професійну підготовку кадрів. 

За направленнями районного центру зайнятості протягом січня – грудня 2017 року 

працевлаштовано 732 особи, з них 397 осіб безробітних та 335 осіб серед облікових. 

Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали послуги служби зайнятості протягом 

звітного року становить 19 осіб, з них отримали роботу 12 інвалідів. 

Послугами з професійної підготовки та перепідготовки незайнятого населення охоплено 

130 безробітних. З них 62 особи навчалися на курсах цільового призначення, 68- пройшли 

стажування безпосередньо на робочому місці у роботодавця. Після профнавчання всі 

безробітні працевлвштовані. 

З початку року 139 безробітних прийняло участь в роботах тимчасового характеру 

 

Чисельність працевлаштованих, залучених до 

громадських робіт та безробітних, які пройшли навчання, осіб 
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Чисельність осіб, які протягом 2017 року перебували на обліку в центрі зайнятості 

становить 1240 осіб, що на 14 менше, ніж за 2016 рік. 

 

Протягом року на обліку в центрі зайнятості перебувало 68 учасників АТО. 

Всі вони отримали профорієнтаційні послуги, всім надано статус безробітного, з них 16 

працевлаштовано. Проходили навчання 3 учасники АТО, 4 - приймали участь у 

громадських роботах, виплатою одноразової допомоги скористався 1 учасник АТО.  

 

3.7. Грошові доходи населення та заробітна плата 
 

З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, зниження 

темпів зростання заборгованості із виплати заробітної плати у 2017 році: 

здійснювався постійний контроль за своєчасною і не нижче визначеного державою 

мінімального розміру оплатою праці на підприємствах району; 

проведено 3 засідання робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, за результатами яких 

прийняті рішення та пропозиції щодо визначення шляхів вирішення проблемних питань, 

керівники підприємств попереджені про персональну відповідальність за порушення 

законодавства про оплату праці; 

здійснено реєстрацію колдоговорів та змін і доповнень до них. Надаються рекомендації з 

доповнення змісту договорів заходами, що передбачають підвищення рівня заробітної 

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

зростання фондів оплати праці. 

Середньомісячна заробітна плата у січні – жовтні 2017 року зросла на 64,5% і дорівнювала 

4874 грн, що перевищує у 2,76 рази встановлений прожитковий мінімум для працездатної 

особи. 

У березні 2017 року в районі з’явилась заборгованість із виплати заробітної плати. Це 

кошти, котрі належить виплатити персоналу підприємства, що знаходиться на стадії 

банкрутства - ДП «Агроцех «Саксаганський». Станом на 01 січня 2018 року 

заборгованість склала 311,4 тис. грн. 



 
3.8. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 

 

Протягом року проводилась реалізація завдань з питань пенсійного забезпечення та 

соціального страхування: 

для забезпечення своєчасних перерахунків пенсій та покращення роботи зі зверненнями 

громадян забезпечено роботу «гарячої лінії».  

За 2017 рік проведено 248 «гарячих» телефонних ліній , за 2016 рік – 235 «гарячих» 

телефонних ліній. Під час їх проведення отримали консультації 610 громадян, що на 318 

громадян менше, ніж за 2016 рік ; 

забезпечено своєчасну в повному обсязі відповідно до чинного законодавства виплату 

пенсій. 

Протягом 2017 року призначено 256 нових пенсійних справ, що на 58 справ більше, ніж за 

минулий рік.  

Середній розмір пенсій зріс на 28,3% та станом на 01 січня 2018 року був 2021,92 грн. 

 
Забезпечено невідкладний прийом особам, що прибули на тимчасове мешкання з 

Донецької та Луганської областей. На 01 січня 2017 року в районі отримують пенсії 38 

осіб із зазначеної категорії. 

3.9. Соціальне забезпечення 
 

У рамках Комплексної програми соціального захисту населення Софіївського району на 

2015-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29 квітня 2015 року № 430-

45/VІ: 

забезпечено своєчасно та в повному обсязі виплату всіх видів державної допомоги на суму 

40038,9 тис. грн.; 

 

протягом року : 

оздоровлено в санаторно-курортних установах 9 ветеранів війни, 4 учасника бойових дій 

та 2 інвалідів загального захворювання; 

перевірено 264 нові пенсійні справи, зроблено 422 перерахунки, нараховано 360 допомог 

на поховання; 

надано матеріальну допомогу 236 особам з числа малозабезпечених громадян, громадян, 



які опинилися у скрутному становищі, учасників бойових дій (усього 331,2 тис. грн.); 

профінансовано районну громадську організацію інвалідів і ветеранів – 15,0 тис. грн.; 

на покриття витрат на проживання 18 особам з числа внутрішньо переміщених осіб 

виплачено 303,9 тис. грн.; 

видано направлення на психологічну реабілітацію 1 учаснику бойових дій (АТО); 

11 пенсіонерів направлено до територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) та 2 інвалідів з дитинства направлено в будинок для інвалідів 

психоневрологічного профілю.  

 

 

На обліку перебуває 5191 ( у минулому році- 4554) одержувачів житлових субсидій.  

Соціальні допомоги, млн. грн. 
(сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям) 

 
 

 

3.10. Податково-бюджетна діяльність 

 

Доходи зведеного бюджету району з врахуванням трансфертів з держбюджету за 2017 рік 

(без врахування доходів об'єднаних територіальних громад) склали 201813,2 тис. грн., що 

становить 102,4% до уточненого плану та 113,5% до обсягів 2016 року). 

Власні надходження склали 36693,6 тис. грн., що становить 119,9 % до плану на рік.  

Видатки місцевого бюджету склали 192233,4 тис. грн., що на 31049,9 тис. грн. більше, ніж 

видатки 2016 року. Зросли видатки на утримання закладів охорони здоров’я( на 34,8%), 

утримання установ культури( на 36,3%), на фізичну культуру і спорт(31,4%).  

 

3.11. Розвиток внутрішньої торгівлі,  

захист прав споживачів 
 

У 2017 році обсяг роздрібного товарообороту за попередніми даними склав 222,1 млн.грн., 

що у порівняних цінах відповідає обсягам роздрібного товарообороту за 2016 рік. 

На даний час споживчий ринок Софіївського району налічує 163 магазини та павільйони 

(на 01.01.2017 – 157 од.), 52 підприємства ресторанного господарства, у тому числі 

загальнодоступних -15( у минулому році -17). У більшості сіл району торговельне 

обслуговування забезпечують стаціонарні об'єкти торгівлі, окрім сіл з незначною 

чисельністю населення. 



 
За рахунок розвитку у 2017 році торговельна мережа збільшилась на 6 об’єктів, що 

дозволило працевлаштувати 10 осіб. 

Протягом звітного року у сфері торгівлі забезпечено: 

організацію проведення продовольчих ярмарків із залученням безпосередньо 

товаровиробників (щотижнево проводиться 2 ярмарки з продажу сільськогосподарської 

продукції, за рік проведено 110 ярмарків); 

проведення заходів з нагоди святкування Дня працівників торгівлі, на яких було 

відзначено кращих працівників сфери торгівлі; 

продовження роботи з розвитку та вдосконалення торговельної мережі тощо. 

 

 

4. Розвиток сільських територій 
 

4.1. Агропромисловий комплекс  
 

Основу агропромислового комплексу району становлять  

40 сільськогосподарських підприємств з різними формами власності та підпорядкування 

та 116 селянських фермерських господарств. 

Обсяг валової продукції сільського господарства у звітному році склав 357,0 млн. грн., що 

становить 100,4 % обсягів 2016 року. У галузі рослинництва у поточному році в районі 

досягнуто значних результатів, що відбулося завдяки виконанню заходів з удосконалення 

організації сільськогосподарського виробництва: 

оптимальному забезпеченню рослин елементами живлення, засобами захисту рослин від 

шкідників, хвороб та бур’янів, контрольованому внесенню мінеральних і органічних 

добрив; 

придбанню нової енергозбережної сільськогосподарської техніки та обладнання (за 2017 

рік – 25од., у тому числі 1 комбайн, 20 тракторів). 

 

Валовий збір зернових становив 134,2 тис. тонн ( у минулому році 135,5 тис.т). Середня 

урожайність зернових культур становила 21,9ц/га, у тому числі: озимої пшениці-26,8 ц/га, 

озимого ячменю- 22,1ц/га, ярого ячменю-19,2ц/га. Соняшнику зібрано 44,8 тис. тонн, що 

більше минулого року на 22,1% або на 8,1 тис. тонн.  

Для одержання урожаю 2018 року посіяно озимих на площі 31,2 тис. га, що становить 88,0 

% від плану.  

Зменшилось відповідно на 11,7% та 0,8%. 

Поголів’я худоби по всіх категоріях господарств в порівнянні з минулим роком 

зменшилось та станом на 01 січня 2018 року налічує: 

великої рогатої худоби - 2670 гол. (-10 до минулого року); 

з неї корів – 1648гол.(-168 до минулого року). 

На 72 од. збільшилось поголів’я свиней та склало 5674од. 

 

 



4.2.Розвиток сфери послуг 

 

У 2017 році в районі діяло 93 об’єкти сфери нефінансових послуг, де працювало150 

осіб. 
 

 
 

У 2017 році за попередніми даними дохід від реалізації послуг становив  

12,5 млн. грн., що на 10,9% більше попереднього року, у тому числі реалізації послуг 

населенню більше 3,0 млн. грн. (130,0% доходу 2016 року). Приватними підприємцями 

району систематично проводяться благодійні акції приурочені Дню Перемоги, Дню 

захисника Вітчизни, Дню захисту дітей, Дню людей похилого віку (знижки від 25% до 

100%). 

 

4.3. Розвиток інфраструктури сільських територій, у тому числі об’єднаних 

територіальних громад 

 

Протягом року вживалися заходи щодо поліпшення розвитку населених пунктів району та 

якості життя в них. З цією метою реалізовано ряд проектів щодо: 

будівництва водопроводів для забезпечення якісною питною водою мешканців сіл району, 

які вимушені вживати привізну воду, реконструкції та капітальних ремонтів існуючих 

водопроводів (с. Мар’ївка, с. Нововасилівка, с.Новоолексіївка, с. Жовте, с.Перше Травня); 

проведення ремонтів зовнішнього освітлення вулиць сільських населених пунктів 

(с.Ордо-Василівка, с. Сергіївка, с. Криничувате, с.Нововасилівка, с. Кам’янка, с.Ізлучисте, 

с. Олексіївка, с. Вишневе, с. Лошкарівка, с.Любимівка, с.Петрове, с. Широке, с. Братське, 

смт Софіївка (5 вулиць) ; 

реконструкція та ремонти об’єктів соціальної інфраструктури (капітальний ремонт даху та 

утеплення фасаду ДНЗ Буратіно с. Девладове, капітальний ремонт шляхом заміни вікон та 

дверей в школах Вакулівської ОТГ, капітальний ремонт Жовтянського клубу та 

Жовтянського ФАПу та ін.). 

 

5.Екологічна та енергетична безпека 

 

5.1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження 

 

З метою зниження рівня використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення 

енергоефективності у 2017 році впроваджено: 

в ДНЗ «Буратіно» в с.Девладове за рахунок проведення капітального ремонту даху та 

утеплення фасаду ; 

в будівлі Жовтянського ФАПу за рахунок проведення капітального ремонту; 

 

 



 

вуличне освітлення із встановленням ефективних енергозберігаючих світильників у 14 

селах та на 5 вулицях смт Софіївка. 

у закладах освіти проведено заміну 128 вікон на енергозберігаючі метало- пластикові. 

 

5.2.Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека 
 

З метою зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у довкілля, 

збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та рослинного світу, створення 

безпечних умов для життєдіяльності розроблено Програму охорони навколишнього 

природного середовища в Софіївському районі на 2016-2020 роки, затверджену рішенням 

районної ради від 04 жовтня 2016 року № 94-10/УІІ. 

У 2017 завершено впровадження протиповеневих заходів на річці Кам’янка - розчищено 

4,7км русла річки. 

Протягом року упроваджено заходи з озеленення територій, що дозволило упорядкувати 

32,3 га територій парків, скверів, посадити 275 дерев, 356 кущів. 

 

5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
 

На виконання заходів Програми створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 

наслідків у Софіївському районі до 2022 року, затвердженої рішенням районної ради від 

30 січня 2013 року № 246-24/УІ, Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки в Софіївському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради 

від 31 березня 2016 року № 59-5/УІІ, з метою запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій, оперативного реагування на них, створення і використання матеріальних 

резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів та їх 

наслідків з районного бюджету спрямовано: 

30,9 тис. грн. на поповнення районного матеріального резерву та перераховано 21,0 тис. 

грн. для формування обласного матеріального резерву; 

У поточному році проведено інвентаризацію однієї захисної споруди, яка стоїть на 

районному обліку (Жовтневий НРЦ). 

З метою запобігання надзвичайних ситуацій у звітному році з обласного бюджету 

виділено кошти на капітальний ремонт водоскидної споруди на Кам’янському 

водосховищі. 

 

5.4. Розвиток житлово-комунального господарства 
 

Протягом 2017 року реалізовувались заходи з енергозбереження, розвитку та 

реконструкції систем водопостачання: 

проведено ряд капітальних ремонтів та реконструкцій мереж водопостачання в населених 

пунктах: с. Жовте, с. Нововасилівка, с. Новоолексіївка, с. Мар’ївка, с. Перше Травня. 

 

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом 

відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного 

обладнання Ощадбанком надано 14 кредитів фізичним особам на придбання „негазових” 

котлів, енергоефективного обладнання на суму 197,9 тис. грн. 

Для забезпечення утримання територій населених пунктів в належному стані, за участі 

працівників бюджетних установ, сільськогосподарських товариств, приватних 

підприємців, мешканців району, протягом року вдалося: 

впорядкувати 32,3га парків, прибудинкових територій; 



висадити 275 дерев та356 кущів; 

ліквідувати 180 стихійних сміттєзвалищ; 

очистити від сміття 38км узбіччя доріг. 

Реалізовано 15 проектів з капітального ремонту мереж вуличного освітлення з 

впровадженням ефективних енергозберігаючих технологій. 

Софіївська ОТГ реалізувала ряд проектів з благоустрою території смт Софіївка: ремонт 

тротуарних доріжок, благоустрій придорожньої зони в межах вул.Карпенка - пров. 

Больничний. 

Для КП «Відродження» Вакулівська ОТГ придбала трактор та обладнання, що забезпечує 

виконання робіт з благоустрою території громади та розширює сферу комунальних 

послуг. 

Заходи з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери 

району до роботи в новому опалювальному сезоні  

2017/18 року було виконано відповідно до графіка, проведено весь комплекс 

пусконалагоджувальних робіт, розпочато опалення 34 учбових закладів, 33 заклади 

охорони здоров’я, 8 закладів культури та 27 котелень.  

Для оперативної ліквідації наслідків стихійних явищ на дорогах та утримання в 

належному стані пішохідних доріг у населених пунктах району підготовлено 11 одиниць 

спецавтотехніки (100,0%) та заготовлено 16 тонн піску, 120 тонн солі, 700 тонн 

протиожеледної суміші(на зберіганні у Криворізькій ДЕД). При зимовому утриманні 

автодоріг у складних погодних умовах активну допомогу надавали сільські та селищна 

ради та сільгосппідприємства усіх форм власності (27 одиниць техніки). 

Платежі населення за житлово-комунальні послуги за січень-листопад 2017 року склали 

75,8% нарахованих за цей період сум(торік- 86,3%).  

 

Рівень сплати населенням житлово- 

комунальних послуг, % до нарахованого 

 
 

 

6. Розвиток людського капіталу 
 

6.1. Освіта 
 

Для забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти в районі функціонує 

14 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 614 дітей. 

Показник охоплення дітей усіма формами дошкільної освіти по району становить 90,0%, 

охоплення п’ятирічних дітей – 100%. 

Проведено у 2017 році: 

капітальний ремонт приміщення Вакулівської ЗОШ І-ІІІ ступенів: заміна вікон на 

металопластикові; 

капітальний ремонт по заміні вікон у приміщенні Жовтянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів; 



капітальний ремонт по заміні вікон у гуртожитку (їдальні) Вакулівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

капітальний ремонт приміщень санітарних вузлів Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст.із заміною 

систем водопостачання та каналізації. 

Протягом січня – вересня 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено 

128 металопластикових вікон загальною площею  

414,5 кв. м. 

У Софіївському районі забезпечується на 100% безкоштовне підвезення учасників 

навчально-виховного процесу до місця навчання і роботи та назад. Автопарк шкільних 

автобусів складається із 20 транспортних одиниць (4 шкільних автобуси обслуговують 

учнів Вакулівської ОТГ та 3 автобуси –учнів Софіївської ОТГ). Всього автобусами 

"Шкільний рейс" підвозиться 649 учнів 12 загальноосвітніх шкіл.  

Усі загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання стовідсотково забезпечено 

комп’ютерною технікою та підключено до мережі Інтернет. 

 

6.2. Охорона здоров’я  
 

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послуг та ефективного 

обслуговування населення у 2017 році: 

функціонувало 5 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, 22 фельдшерсько-

акушерських пункти, 5 медичних пунктів тимчасового базування. Кількість лікарняних 

ліжок по району склала 75 одиниць; 

у 5 амбулаторіях встановлено програми «Електронний реєстр пацієнтів». 100 відсотків 

населення, прикріпленого до центру первинної медико-санітарної допомоги району, 

внесено до зазначеної програми. 

В КЗОЗ “Софіївський РЦ ПМСД” станом на 01 січня 2018 року працює 73 медичних 

працівників. Із них лікарів – 18 чол. (пенсійного віку 5 чол., 28,0%), середніх медичних 

працівників – 55 чол. (пенсійного віку 9 чол., 16,40%). Укомплектованість лікарями 

становить 73,7%, середнім медичним персоналом – 86,2%. В Центрі залишається 3,50 

вакантних штатних посад лікарів ЗПСМ.  

В лікарні вторинної ланки працює 81 медичний працівник. Із них лікарів 22 чол. 

(пенсійного віку 8 чол.,36,4%), середніх медичних працівників 59 чол.(пенсійного віку 12 

чол., 20,3%). В лікарні залишається 13 вакантних штатних посад лікарів та 9 вакансій 

середнього медичного персоналу.  

На виконання заходів програми «Здоров’я населення Софіївщини на період до 2020 року», 

затвердженої рішенням районної ради від 29 січня 2016 року №35-4/УІІ, використано 

кошти на закупівлю: 

безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення; 

імунносупресивних препаратів для гемодіалізу хворим з пересадженими нирками; 

наркотичних засобів для онкохворих; 

слухових апаратів; 

харчування для хворого на фенілкетонурію. 

Заходами зазначеної програми також передбачено закупівлю молочних сумішей для дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів та кошти на проїзд хворим на туберкульоз. 

Надається медична допомога хворим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам. 

Взято на диспансерний облік 157 учасників АТО, 152 пройшли амбулаторне лікування. 12 

осіб з числа ВПО взято на диспансерний облік. 

Зросли видатки: 

на харчування (на 1 ліжко/день) – на 7,3% до 7,98 грн.; 

на медикаменти – на 8,6% до 6,40 грн. 

Серед причин смертності населення перше місце займає смертність від хвороб системи 

кровообігу, на другому місці – злоякісні новоутворення. 

http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/(search)/2394EE55D22D9F87C2258235003ED273?OpenDocument&PrintForm


 

6.3. Розвиток інформаційного простору 
 

На виконання завдань і заходів Програми економічної підтримки районної газети «Вісті 

Софіївщини» на 2017-2018, затвердженої рішенням районної ради від 22 грудня 2016 року 

№ 120-13/УІІ (зі змінами) з районного бюджету профінансовано 180,5 тис. грн, що 

сприяло реалізації державної інформаційної політики на території району, створенню 

належних умов для вільної та безперешкодної діяльності ЗМІ, забезпеченню відкритості і 

прозорості органів виконавчої влади, поліпшенню інформування населення. 

У 2017 році забезпечено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи про військово-

політичну ситуацію в країні та заходи безпеки щодо попередження терористичної загрози, 

а також висвітлення мобілізаційних заходів, патріотичне виховання молоді. 

 

6.4. Підтримка сімей, дітей та молоді 
 

У рамках районної програми розвитку сімейної та ґендерної політики у Софіївському 

районі на 2012-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 01 березня 2012 року 

№ 152-17/УІ:  

проведено районний фестиваль «Софіївщина талановита» за участю творчо обдарованих 

дітей, переможці нагороджені дипломами та подарунками; 

11 прийомних батьків та батьків-вихователів пройшли підвищення рівня виховного 

потенціалу; 

 

до новорічних та різдвяних свят усім вихованцям дошкільних навчальних закладів району 

та учням початкових класів були вручені солодкі подарунки від депутатів обласної, 

Верховної Ради та ТОВ «ВИРОБНИК ПЛЮС». 

До Дня захисту дітей проведено районне дитяче свято, з врученням солодощів, грамот та 

подарунків за рахунок спонсорів. 

З метою забезпечення всебічної інформованості та зайнятості молоді, насамперед 

випускників навчальних закладів, центром зайнятості проводилися багаточисельні заходи 

для молоді («Дні зайнятості», «Ярмарки вакансій», «Міні-ярмарки вакансій», 

інформаційні зустрічі із випускниками навчальних закладів, «Дні кар’єри», «Дні роботи з 

неповнолітніми», «Дні молодого підприємця»). Проведено професійний КВЕСТ «Я 

ПРОФІ». Під час проведення якого випускники шкіл відвідали навчальні заклади району, 

області, міста Кривого Рогу. 

У 2017 році забезпечено проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

військово-політичної ситуації в країні та заходів безпеки для попередження терористичної 

загрози. Активно висвітлювались мобілізаційні заходи, призовні кампанії щодо служби у 

контрактній армії, тема патріотичного виховання молоді.  

У рамках реалізації районної цільової соціальної програми «Молодь Софіївщини» на 2012 

– 2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 01 березня 2012 року № 153-17/ VІ 

проведені молодіжні заходи:  

до дня народження Т.Г. Шевченка – літературні читання в бібліотеках та навчальних 

закладах району; 

військово-патріотична гра «Джура» («Соколята»). Участь в обласному фіналі гри взяла 

команда Софіївської опорної ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка стала бронзовим призером. 

У рамках Програми оздоровлення та відпочинку дітей у Софіївському районі на 2015-2017 

роки, затвердженої рішенням районної ради від 15 грудня 2014 року № 395-42/VI, влітку 

були забезпечені відпочинковими та оздоровчими послугами 1252 дитини шкільного віку. 

З них 988 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. У зв’язку із 

здороженням послуг показник охоплення оздоровчими послугами у порівнянні з 2016 

роком знизився та склав 59,9% (проти 72,3% у минулому році). 



 

6.5.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

Протягом року на обліку в службі у справах дітей перебувала 99 дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. З яких:  

під опікою (піклуванням) – 66;  

у прийомних сім’ях – 13; 

у дитячих будинках сімейного типу – 20.  

В районі функціонує 6 прийомних сімей та 3 будинки сімейного типу, в яких виховується 

33 дитини. Прийомні батьки отримують всі соціальні виплати, передбачені чинним 

законодавством. 

Протягом 2017 року : 

влаштовано в дитячий будинок 

сімейного типу 2 малолітні дитини; 

під опіку та піклування влаштовано 15 

дітей; 

повернено в біологічну сім’ю трьох 

дітей; 

встановлено батьківство – 2 дітям; 

проведено 24 рейди «Діти вулиці». 

2 дитини-сироти є стипендіатами 

облдержадміністрації за підсумками 

2016/2017 навчального року. 

Кількість будинків сімейного типу та 

прийомних сімей, од. 

 

 

 

6.6. Культура 
 

З метою збереження і розвитку культурного потенціалу та національно-культурної 

спадщини протягом року в районі:  

проведено 570 культурно-мистецьких заходів, а саме: відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, конкурсів. На їх проведення використано 

49,0 тис. грн.( у минулому році – 80,2 тис. грн. ) ;  

проведено 7-й районний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Софіївщина талановита», 

за підтримки ТОВ «ВИРОБНИК ПЛЮС»; 

забезпечено функціонування любительських об’єднань, клубів за інтересами при районній 

бібліотеці: 

літературно-мистецького салону «Натхнення»; 

жіночого клубу «Гармонія»; 

молодіжного клубу «Пульс». 

 

Для дітей працювали екологічний дитячий клуб «Паросток», дитячий патріотичний клуб 

«УКРОПчик». 

Районним історико-краєзнавчим музеєм приділялася увага національно-патріотичному 

вихованню дітей та молоді. Для усіх категорій населення району проводилися тематичні 

екскурсії, оформлялися предметно-документальні виставки, експозиції. Протягом звітного 

періоду за рахунок коштів Софіївської ОТГ та спонсорських коштів проведено 

капітальний ремонт даху КЗ «Софіївський районний історико-краєзнавчий музей». 

Для забезпечення умов проведення дозвілля жителям громади Вакулівська ОТГ придбала 

обладнання та матеріали для встановлення світлодинамічного фонтану в с. Вакулове. За 

рахунок коштів державного бюджету(883,2 тис. грн.) здійснено капітальний ремонт 

http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/(search)/2394EE55D22D9F87C2258235003ED273?OpenDocument&PrintForm


Жовтянського сільського клубу. 

Кам’янська сільська рада за рахунок коштів місцевого бюджету здійснила капітальний 

ремонт покрівлі Вишневого будинку культури(388,5 тис. грн.) 

 

6.7. Фізична культура та спорт 

 

У рамках реалізації Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у 

Софіївському районі до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 27 грудня 

2013 року № 321-31/УІ, протягом 2017 року: 

проведено 48 спортивних змагань та тренувальних зборів, 10 спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяли участь 1920 осіб різного віку; 

проведені 2 галузеві спартакіади (серед учнів району, державних службовців та 

службовців органів місцевого самоврядування); 

в рамках Обласних сільських спортивних ігор проводилися змагання на звання «Краще 

спортивне село» в яких взяли участь 3 сільські ради та 1 об’єднана територіальна громада. 

Команда Вакулівської ОТГ отримала перемогу у поточному році і представляла район на 

фінальних обласних змаганнях, де посіла десяте місце у загальнокомандному заліку;  

2 футбольні команди району взяли участь у Чемпіонатах м. Кривого Рогу з футболу (у 

Першій та Другій лігах), в обласних турнірах та чемпіонатах; 

команда Софіївської ОТГ взяла участь в обласній спартакіаді ветеранів фізкультурно-

спортивного руху. 

В районі збережена належна спортивна база, яка складається з 1 стадіону, 13 спортивних 

залів, 12 футбольних полів, 106 спортивних майданчиків. Протягом звітного року 

придбано на облаштовано 5 дитячо-спортивних майданчиків(смт Софіївка, с. Веселе Поле, 

с. Мар’є-Дмитрівка, с. Вакулове, с. Мар’ївка), мультиспортивний ігровий майданчик з 

поліуретановим покриттям(с.Вакулове). В 2018 році очікується освоєння більше 23 млн. 

грн. на реконструкції стадіону «Колос» та приміщень ДЮСШ. 

 
6.8. Захист прав і свобод громадян, забезпечення  

законності та правопорядку 
 

Протягом 2017 року на виконання заходів Програми правової освіти населення на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 31 березня 2016 року №55-5/УІІ та 

Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 

Софіївського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 31 

березня 2016 року № 58-5/УІІ, здійснено ряд заходів стосовно удосконалення системи 

профілактики правопорушень та злочинності шляхом: 

активізації участі громадян у забезпеченні правопорядку в районі, у тому числі шляхом 

залучення до охорони громадського порядку членів громадських формувань (організацій 

«Софіївський полк Війська Запорізького» та громадської благодійної організації 

«Громадські ініціативи Софіївської селищної ради»); 

http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/OBLADM/sofiev_rda.nsf/(search)/2394EE55D22D9F87C2258235003ED273?OpenDocument&PrintForm


поліпшення взаємодії правоохоронних органів з місцевими органами влади з питань 

розроблення конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики 

правопорушень і злочинів; 

проведення профілактичної роботи щодо недопущення скоєння правопорушень і злочинів 

серед неповнолітніх, з неблагополучними сім’ями, а також екстреного реагування на 

факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність. 

Протягом року проводилась робота з реалізації заходів щодо стабілізації рівня вуличної 

злочинності, в тому числі у громадських місцях. 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень по району за 2017 року в порівнянні 

з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 22,2%, кількість тяжких 

правопорушень зменшилась на 25,5%, кількість виявлених осіб, які вчинили 

правопорушення зросло на 63,8%. В той же час відмічається зростання правопорушень, 

скоєних неповнолітніми, якщо у минулому році їх було скоєно 4, то у звітному році - 10 

випадків. 

 

6.9. Розвиток громад 
 

На виконання Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” 

вживалися заходи, спрямовані на розширення участі населення у місцевому 

самоврядуванні, створення передумов для формування дієздатних територіальних громад 

та їх розвитку. 

В райні створено 3 громади – Вакулівська ОТГ (жовтень 2015 року), Софіївська ОТГ 

(грудень 2016 року) та Девладівська ОТГ (грудень 2017 року). 

 

Проводиться робота щодо добровільного приєднання Миколаївської сільської ради до 

Софіївської об’єднаної територіальної громади.  

У звітному році надано пропозиції щодо внесення змін до Перспективного плану 

формування територіальних громад Дніпропетровської області в частині об’єднання 

громад Софіївського району.  

 

Третій пріоритет, надважлива справа для району — наповнення бюджету.  

Виконання бюджету району по доходах 

Виконання бюджету району по доходах 

 

За 2017 рік до зведеного бюджету району при затверджених показниках місцевих органів 

влади та з урахуванням трансфертів з інших бюджетів при уточненому плані 197 021,8 

тис.грн. надійшли доходів у сумі 201 813,2 тис.грн., що становить 102,4 %. В тому числі 

по загальному фонду виконання складає 198 616,3 тис.грн. при плані 193 809,1 тис.грн., 

або 102,5% та по спеціальному фонду фактично надійшло доходів в обсязі 3 196,9 

тис.грн., що становить 99,5% до річного плану – 3 212,7 тис.грн. 

За 2017 рік до загального фонду зведеного бюджету району при розрахункових 

показниках місцевих органів влади та з врахуванням трансфертів з інших бюджетів при 

уточненому плані в сумі 193809,1 тис.грн. надійшло доходів в обсязі 198616,3 тис.грн., 

або 102,5%, що більше проти минулого року на 24005,5 тис.грн., або на 13,7% (за 2016 рік 

– 174610,8 тис.грн.). 

Доходи загального фонду зведеного бюджету району без урахування трансфертів з інших 

бюджетів за 2017 рік виконано в сумі 36693,6 тис.грн., що становить 119,9 % до плану – 

30608,6 тис.грн., тобто перевиконано розрахунковий план на 6084,9 тис.грн. Порівняно з 

минулим роком фактичні надходження зменшились на 12289,3 тис.грн., або на 25,1% (за 

2016 рік доходи надійшли у сумі 48982,9 тис.грн.). Середньомісячні надходження за 2017 

рік склали 3057,8 тис.грн., що на 1024,1 тис.грн. менше проти минулого року, або на 

25,1% (за 2016 рік – 4081,9 тис.грн.). Зменшення надходжень проти минулого року 



пояснюється створенням Софіївської ОТГ, з урахуванням бюджетів ОТГ надходження в 

цілому по району збільшено проти минулого року на 21231,6 тис.грн., середньомісячні 

надходження на 1769,3 тис.грн., або відповідно на 37,9 %. 

 

Доходи загального фонду зведеного бюджету району 

(без трансфертів) тис.грн. 

Загальний фонд 

Уточнений 

план на 2017 

рік 

Фактично 

надійшло за 

2017 рік 

Фактично 

надійшло за 

2016 рік 

2017 рік у % 

до 2016 року 

Податок на доходи фізичних 

осіб 
12037,9 16287,1 19766,9 82,4 

Податок на прибуток 

підприємств 
57,9 65,2 44,8 145,5 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів 

14,2 14,4 7,9 182,3 

Рентна плата за 

користування надрами 
77,5 77,5 32,8 236,3 

Акцизний податок з 

виробленого та ввезеного на 

митну територію України 

пального 

2393,8 2579,4   

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

371,7 545,8 6423,7 8,5 

Податок на майно 9100,1 9835,8 12933,2 76,1 

Збір за провадження деяких 

видів підприємницької 

діяльності 

 -0,3 -1,0 30,0 

Єдиний податок 6509,2 7197,4 9461,6 76,1 

Адміністративні штрафи  0,1 41,5 0,2 

Плата за надання 

адміністративних послуг 
20,5 24,2 132,1 18,3 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майном та іншим 

державним майном 

24,0 33,3 26,5 125,7 

Державне мито 0,3 0,6 106,9 0,6 

Інші надходження 1,5 33,1 6,0 551,7 

Разом доходів 30608,6 36693,6 48982,9 74,9 

 

До зведеного бюджету Софіївського району входять вісім бюджетів, а саме: районний та 

сім сільських бюджетів.  



Аналіз виконання власних надходжень за 2017 рік по загальному фонду по видах 

бюджету 
. тис.грн. 

АТО 

Уточнений 

план  

на 2017 рік 

Фактично 

виконано 

за 2017 рік 

Фактично 

виконано 

за 2016 рік 

2017 рік у 

% до 2016 

року 

Районний бюджет 12112,8 16389,1 19831,7 82,6 

Софіївська селищна рада 
  

10579,5 
 

Девладівська сільська рада 2192,0 2210,1 2035,6 108,6 

Запорізька сільська рада 
  

730,6 
 

Кам’янська сільська рада 4305,5 5004,0 4351,6 115,0 

Мар’є-Дмитрівська сільська 

рада 1597,4 1841,7 1320,5 139,5 

Миколаївська сільська рада 3126,6 3198,7 2706,6 118,2 

Новоюлівська сільська рада 1738,1 1755,9 1467,6 119,6 

Ордо-Василівська сільська рада 3062,3 3776,8 3722,2 101,5 

Першотравенська сільська рада 2474,0 2517,3 2237,0 112,5 

Всього 30608,7 36693,6 48982,9 74,9 

 

 

 
 

Недоїмка 

Станом на 01.01.2018 року сума податкового боргу по податкам і зборам до місцевого 

бюджету (з врахуванням Вакулівської сільської та Софіївської селищної рад) збільшилася 

у порівнянні з початком року на 168,4 тис.грн. (станом на 01.01.2017 року – 1157,1 



тис.грн.) і становить 1325,5 тис.грн., а саме: 

- податок на доходи фізичних осіб 85,1 тис.грн. 

- плата за землю 812,2 тис.грн.  

- податок на прибуток підприємств  

та фінансових установ комунальної 

власності 1,1 тис.грн. 

- інші платежі до відповідних  

місцевих бюджетів 427,1 тис.грн. 

 

За 2017 рік до спеціального фонду зведеного бюджету району при розрахункових 

показниках місцевих органів влади та з врахуванням трансфертів з інших бюджетів при 

уточненому річному плані в сумі 3212,7 тис.грн. надійшло доходів в обсязі 3196,9 

тис.грн., або 99,5%.  

Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району без урахування трансфертів за 

2017 рік виконано в сумі 1 187,9 тис.грн., що становить 100,8% до плану (1 178,4 тис.грн.), 

тобто перевиконано розрахунковий план на 9,5 тис.грн. У порівнянні з минулим роком 

надходження зменшилися на 94,0 тис.грн., або 7,3% (2016 рік – 1 281,9 тис.грн.) 

 

 

Надходження спеціального фонду зведеного бюджету району  
тис.грн. 

Спеціальний фонд План на 

2017 рік 

Факт за 

2017 рік 

Факт 

2016 рік 

2017 рік у 

% до 2016 

року 

Екологічний податок 16,4 20,2 24,1 83,8 

Надходження коштів від 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 
  

3,4 
 

Надходження коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту 
  

108,8 
 

Власні надходження бюджетних 

установ 1162,0 1168,7 1638,3 71,3 

Кошти від продажу землі 
  

127,5 
 

Разом доходів 1178,4 1187,9 1902,0 62,5 

 

Виконання зведеного бюджету Софіївського району по видатках 

 

За 2017 рік видатки зведеного бюджету району по загальному та спеціальному фондах 

виконано в обсязі 200 414,8 тис.грн., або 96,1 відсотки до уточненого плану (208 504,0 

тис.грн.) у тому числі: 

загальний фонд видатків виконано в обсязі 192 233,4 тис.грн., або на 96,4 відсотки до 

плану – 199 478,2 тис.грн.,  

спеціальний фонд виконано в обсязі 8 181,4 тис.грн., що становить 90,6 відсотки до 

уточненого річного плану – 9 025,8 тис.грн. 

Власні видатки загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік склали 183 791,1 

тис.грн., що складає до плану (191 019,7 тис.грн.) 96,2 відсотка. 

У порівнянні з 2016 роком видатки загального фонду зведеного бюджету району (без 

урахування трансфертів, що передаються до бюджетів місцевого самоврядування) (183 



791,1 тис.грн.) збільшилися на 38 766,4 тис.грн. (на 26,7 відсотки). В тому числі 

збільшилися за галузями соціального спрямування таким чином: видатки на охорону 

здоров’я на 6 710,0 тис.грн. (на 34,9 відсотки) і склали 25 957,6 тис.грн.; соціальний захист 

та соціальне забезпечення – 32 351,4 тис.грн. (на 50,1 відсотки) і склали 96 936,1 тис.грн.; 

на культуру та мистецтво – на 1 601,3 тис.грн. (36,3 відсотки) і склали 6 005,4 тис.грн.; на 

фізичну культура і спорт - на 194,4 тис.грн. (на 31,4 відсотки) і склали 812,6 тис.грн. Разом 

з тим, в зв’язку із створенням з 1 січня 2017 року Селищної об’єднаної територіальної 

громади і передачею комунального закладу «Софіївська опорна школа I-III ступенів», 

вечірньої школи та закладу позашкільної освіти – Будинок школяра видатки на освіту 

зменшились на 3 349,1 тис.грн. (на 7,7 відсотки) і склали 40 343,2 тис.грн.  

Із загальної суми видатків загального фонду (192 233,4 тис.грн.) направлено на соціально-

захищені статті 174 797,6 тис.грн., або 90,9 відсотки (на 24 023,6 тис.грн. більше, ніж у 

2016 році), в тому числі заробітна плата з нарахуваннями становить – 48 369,3 тис. грн., 

або 27,7%, медикаменти – 26,4 тис.грн. (0,2%), продукти харчування – 916,0 тис.грн. 

(0,5%), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 738,5 тис.грн. (3,3%), соціальне 

забезпечення – 94 788,8 тис.грн. (54,2%).  

 

У загальному обсязі видатків спеціального фонду (8 181,4 тис.грн.) видатки по захищеним 

статтям складали – 783,8 тис.грн, або 9,6%, з них: заробітна плата з нарахуваннями – 297,2 

тис.грн. (3,6%), медикаменти – 24,5 тис.грн. (0,3%), продукти харчування – 462,1 тис.грн. 

(5,6%). Капітальні видатки за 2017 рік склали 6 960,1 тис.грн. (85,1%), із них: придбання 

обладнання і предметів – 841,6 тис.грн (10,3%), капітальне будівництво (придбання) – 2 

411,1 тис.грн. (29,5%), із них: капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 2 

411,1 тис.грн. (29,5%), капітальний ремонт – 1 614,1 тис.грн. (19,7 %), із них: капітальний 

ремонт інших об’єктів – 1 614,1 тис.грн. (19,7%), капітальні трансферти – 2 093,3 тис.грн 

(25,6%), із них: капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1210,9 

тис.грн. (14,8%), капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 

882,4 тис.грн. (10,8%). 

Відповідно до вимог чинного законодавства всіма місцевими бюджетами району 

забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі. 

За 2017 рік на зазначені цілі спрямовано з місцевих бюджетів 48 369,3 тис.грн., що у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 6 347,3 тис.грн. або на 11,6 

відсотки (2016 рік – 54 716,6 тис.грн.). За даними звіту управління Державної 

казначейської служби у Софіївському районі кредиторська заборгованість по заробітній 

платі з нарахуваннями, термін сплати якої не настав, станом на 1 січня 2018 року відсутня. 

Для своєчасних розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії з загального 

фонду районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування за 2017 рік спрямовано 

5 738,5 тис.грн., що на 7 665,3 тис.грн. менше ніж в аналогічному періоді минулого року, 

або на 57,2 відсотки (2016 рік – 13 403,8 тис.грн.). Видатки на теплопостачання склали 

820,4 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 49,7 тис.грн., оплата електроенергії – 

948,6 тис.грн., природного газу – 3 228,1 тис.грн., інші енергоносії (тверде паливо) – 691,7 

тис.грн. Заборгованість за спожиті бюджетними установами енергоносії, що фінансуються 

з місцевих бюджетів району станом на 01 січня 2018 року відсутня. 

Видатки на продукти харчування склали 1378,2 тис.грн., із них – 916,0 тис.грн. по 

загальному фонду та 462,2 тис.грн по спеціальному фонду. Вартість харчування одного 

учня по загальноосвітніх школах склала – 7,17 грн., дітей в дитячих дошкільних закладах 

– 18,25 грн., в тому числі 12,18 грн. за рахунок коштів загального фонду та 6,07 грн. - за 

рахунок коштів спеціального фонду.  

Видатки на придбання медикаментів по загальному фонду становлять 26,4 тис.грн., або 

99,6 відсотки до плану 26,5 тис.грн. 



Видатки на виплату обов’язкових виплат по заробітній платі з нарахуваннями, продукти 

харчування, медикаменти, енергоносії за 2017 рік були забезпечені в повному обсязі, 

виходячи із місцевих умов та можливостей. Прострочена кредиторська заборгованість по 

вказаних видатках на 1 січня 2018 року відсутня.  

На початок та на кінець 2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду 

відсутня. 

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 1 січня 2018 року склала 22 211,5 

тис.грн., в тому числі прострочена – 13 763,2 тис.грн. Прострочена кредиторська 

заборгованість виникла: 

 

по КТПКВКМБ 3011 «Надання пiльг ветеранам вiйни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 

стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги» 

- 107,1 тис.грн., в т.ч. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 107,1 тис.грн.; 

по КТПКВКМБ 3012 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 

справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 

ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям 

Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової 

міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам» - 12,3 

тис.грн., в т.ч. КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 12,3 тис.грн.; 

по КТПКВКМБ 3013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-

комунальні послуги» - 5,8 тис.грн., в т.ч. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 5,8 

тис.грн.; 

по КТПКВКМБ 3014 «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", 

громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про 

охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною 

другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим 

частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування 

житлом, опаленням та освітленням» - 3,8 тис.грн., в т.ч. по КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» - 3,8 тис.грн. 

по КТПКВКМБ 3015 «Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні 

послуги» - 19,8 тис.грн., в т.ч. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 19,8 тис.грн. 

по КТПКВКМБ 3016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг» - 13398,1 тис.грн. в т.ч. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 9,4 тис.грн., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 13388,7 

тис.грн.; 



по КТПКВКМБ 3026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 216,3 

тис.грн. в т.ч. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1,4 тис.грн., по КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» - 214,9 тис.грн.; 

Кредиторська заборгованість на кінець 2017 року зменшилась в порівняні з початком року 

на 157,2 тис.грн., в тому числі по пільгах та субсидіях населенню зменшилась на 157,2 

тис.грн.  

На початок та на кінець 2017 року по бюджетних установах району кредиторська 

заборгованість відсутня. 

На початок та на кінець 2017 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду 

відсутня. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року складала 69,4 

тис.грн, на кінець року зменшилась на 48,1 тис.грн. і склала 21,3 тис.грн. В тому числі:  

по КТПКВКМБ «Капітальні вкладення» - 21,3 тис.грн., в т.ч. по КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» - 21,3 тис.грн. (в т.ч. Кам’янська с.р. – 21,3 

тис.грн.),  

Протягом року, головним розпорядникам надавались листи-попередження про 

недопущення заборгованостей; прийнятті доручення голови райдержадміністрації з 

зазначеного питання, на семінарах з головними розпорядниками систематично 

наголошується про відповідальність керівників, які допустили заборгованість.  

Згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України, з метою недопущення 

необґрунтованих зривів у фінансуванні першочергових видатків, при виникненні 

тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду в 

першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну 

плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв під час виконання загального фонду бюджету району в управлінні Державної 

казначейської служби України у Дніпропетровській області за 2017 рік позики на 

покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів району, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку 

покриваються Державною казначейською службою України в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами не оформлялись. 

Тимчасово вільні кошти за 2017 року в установах банків не розміщувалися.  

Протягом 2017 року місцевими бюджетами Софіївського району в управлінні Державної 

казначейської служби України у Дніпропетровській області короткотермінові позички не 

отримувались. Дані щодо напрямів спрямування короткотермінових позичок за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку в додатку до пояснювальної записки не наведенні, 

в зв’язку з тим, що в органах казначейства не оформлялись. 

Дані щодо напрямів використання отриманих з єдиного казначейського рахунку 

безвідсоткових позичок наведенні в додатку до пояснювальної записки.  

Середньострокові позики у 2017 році не оформлялись. 

Тимчасово вільні кошти у 2017 році в установах банків не розміщувалися.  

На 2017 рік був запланований профіцит загального фонду бюджету та дефіцит 

спеціального фонду бюджету - за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5 225,7 тис.грн., із них по районному 

бюджету – 751,3 тис.грн. та по сільських бюджетах – 4 474,4 тис.грн., 

 

в тому числі Девладівська с.р.- 509,4 тис.грн., Кам’янська с.р. – 1 726,1 тис.грн., Мар’є-



Дмитрівська с.р. – 69,0 тис.грн., Миколаївська с.р. – 380,0 тис.грн., Новоюлівська с.р. – 

18,4 тис.грн., Ордо-Василівська с.р. – 1 040,0 тис.грн., Першотравенська с.р. – 731,5 

тис.грн. 

За 2017 рік профіцит загального фонду бюджету та дефіцит спеціального фонду бюджету 

- за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) склав 3 884,29390 тис.грн., із них по районному бюджету – 

745,29842 тис.грн. і по сільських бюджетах – 3 138,99548 тис.грн., в тому числі 

Девладівська с.р. – 150,43866 тис.грн., Кам’янська с.р. – 952,19550 тис.грн., Мар’є-

Дмитрівська с.р. – 67,260 тис.грн., Миколаївська с.р. – 352,11877 тис.грн., Новоюлівська 

с.р. – 18,440 тис.грн., Ордо-Василівська с.р. – 867,03754 тис.грн., Першотравенська с.р. – 

731,50501 тис.грн. 

За рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

профіцит загального фонду бюджету та дефіцит спеціального фонду бюджету - за рахунок 

передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

у 2017 році не планувався. 

На кінець 2017 року в цілому по району залишки по загальному фонду склали 13 982,0 

тис.грн. Оборотно-касова готівка на 2017 рік була затверджена в сумі 106,5 тис.грн. Всіма 

бюджетами оборотно-касова готівка збережена.  

Із загальної сумі залишків коштів загального фонду на 1 січня 2018 року 3037,35761 

тис.грн. складають залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та 0,09890 тис.грн. медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, які знаходяться на рахунках районного бюджету. 

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районним 

бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування збільшені видатки на 10 894,8 

тис.грн. Вільні залишки були розподілені на заробітну плату з нарахуваннями (3 477,4 

тис.грн), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1 030,1 тис.грн.), медикаменти та 

перев’язувальні матеріали – 160,9 тис.грн., продукти харчування – 29,2 тис.грн., інші 

поточні видатки (3 051,0 тис.грн.), передачу із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) (3 146,2 тис.грн.). Інформація щодо розподілу вільних 

залишків коштів місцевих бюджетів по загальному фонду наведена в додатку до 

пояснювальної записки. 

За рахунок залучення залишків коштів на рахунках бюджетних установ збільшенні 

видатки спеціального фонду бюджету на 194,2 тис.грн., в тому числі за рахунок 

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством – 49,1 тис.грн. та інших джерел власних надходжень бюджетних установ 

– 145,1 тис.грн.  

За рахунок розподілу залишку коштів бюджетами місцевого самоврядування збільшені 

видатки спеціального фонду на 1 093,2 тис.грн., в тому числі: придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування – 385,1 тис.грн., капітальний ремонт інших 

об’єктів – 373,0 тис.грн., капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів - 187,3 

тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 147,8 

тис.грн. 

В 2017 році за рахунок залишку коштів по спеціальному фонду (інші кошти спеціального 

фонду) було заплановано збільшення видатків в сумі 1 093,2 тис.грн., 

 

в тому числі: Девладівська с.р. – 6,5 тис.грн., Кам’янська с.р. – 299,1 тис.грн., 

Новоюлівська с.р. – 3,6 тис.грн., Ордо-Василівська с.р. – 223,7 тис.грн., Першотравенська 

с.р. – 560,3 тис.грн.).  

Попереду — багато завдань. Життя ставить нагальні питання і вимагає їх вирішення. 

Впевнена, що спільними зусиллями, всією громадою, ми зможемо захистити нашу 

Україну від ворога, забезпечити її розвиток та процвітання. 


