
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

 виконуючого обов’язки голови Томаківської районної державної 

адміністрації Дніпропетровської області за 2017 рік  
 

 На виконання статті 45 Закону України «Про державну службу», 

керуючись наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення 

публічного звіту керівника органу виконавчої влади»  вашій увазі пропонується 

публічний звіт про  діяльність Томаківської райдержадміністрації за 2017 рік. 

Хочу зазначити, що основою діяльності районної державної адміністрації є 

чітке дотримання чинного законодавства, забезпечення збалансованого 

соціально-економічного та культурного розвитку району, ефективне 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів.  

Враховуючи наявні повноваження районної державної адміністрації та 

розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, 

посадовими особами райдержадміністрації у 2017 році послідовно і 

наполегливо вживалися заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого 

та результативного функціонування структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, їх тісної співпраці з районною радою, сільськими, 

радами, об’єднаними територіальними громадами, громадськими 

формуваннями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої 

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

процесах втілення в життя вимог сьогодення. 

Значна увага в районі приділяється стабільній роботі закладів освіти, 

культури, охорони здоров’я, розвитку фізкультури та спорту, підтримці сімей, 

дітей та молоді, розвитку сімейних форм виховання. В центрі уваги у нас 

завжди пільгові категорії населення, питання розвитку соціальної сфери. 

Реалізація всіх цих проектів є можливою завдяки розумінню та підтримці 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської 

обласної ради.  

Серед основних напрямків діяльності є сприяння  реалізації програм 

місцевого самоврядування. Відповідно до Перспективного плану формування 

територій громад Дніпропетровської області  в Томаківському районі створено: 

Мирівську об’єднану територіальну громаду (центр – с. Топила) та  

Томаківську об’єднану територіальну громаду (центр – смт Томаківка).  

Райдержадміністрація тісно співпрацює з виконкомами  сільських рад, 

депутатським корпусом районної ради в реалізації головних пріоритетів 

розвитку району. 

Соціально-економічний розвиток району 

Відповідно до пріоритетів розвитку нашої території, визначених у 

Стратегії розвитку Томаківського району на період до 2020 року, робота 

проводилась у трьох основних напрямах: 

– створення умов для  сталого економічного розвитку; 

– розвиток сільських населених пунктів; 
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– розвиток людського капіталу. 

Щодо створення умов для сталого економічного розвитку та 

покращення інвестиційного клімату, то  важливе значення має дерегуляція й 

розвиток підприємництва. 

Відповідно до повноважень на місцевому рівні в цьому 

питанні  постійно удосконалюється робота Центру надання адміністративних 

послуг. У рамках реформи децентралізації адміністративних послуг  ЦНАП 

Томаківської РДА одним із перших підключений до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. На сьогодні Томаківщина утримує лідируючі 

позиції серед районних Центрів у зазначеній сфері. Загальна кількість 

адміністративних послуг, надання яких запроваджено через ЦНАП – становить 

119 послуг. Ведеться робота в напрямку спрощення дозвільних процедур, а 

також покращення умов обслуговування. Зокрема, запроваджено надання 

послуг через електронний сервіс IGOV.org., в результаті чого суб’єкти 

господарювання та громадяни мають змогу отримувати адмінпослуги через 

Інтернет. 

Вживаються заходи щодо зміцнення   матеріально-технічної бази 

Центру для покращення рівня обслуговування заявників. Приємно відзначити, 

що  наразі ЦНАП оснащений сучасним мобільним офісом для виїзду додому до 

людей з обмеженими можливостями – інвалідів війни, інвалідів I і II групи та 

дітей-інвалідів, учасників бойових дій, Героїв України, літніх 

людей. Спеціальне обладнання для мобільного кейсу включає компактну 

металеву валізу, в якому міститься весь офіс. У ньому - ноутбук, портативний 

сканер і принтер, 3G USB модем для доступу до Інтернету, акумулятор і веб-

камера. 

Проведений аналіз наданих через Центр адміністративних послуг за 2017 

року свідчить про збільшення попиту громадян на отримання послуг у сферах 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  

реєстрації земельних ділянок, видача витягів по земельній сфері, погодження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, вклеювання до 

паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного 

віку. 

Так, у  2017 році Центром зареєстровано 10 635 звернень громадян, що на 

756 більше, ніж за минулий рік, проведено майже  11 000 консультацій за 

різними напрямками та надано  10 369 послуг, у тому числі: 

-  6 433 послуг, які надаються відділом у Томаківському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області;   

- 363 послуг, які надаються відділом містобудування,  архітектури, 

житлово-комунального господарства та будівництва; 

- 834  послуги, які надаються Томаківським районним сектором ГУ ДМС 

України  в Дніпропетровскій області; 

- 2 739 послуг надано відділом з питань державної реєстрації (Державна 

реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, Державна реєстрація 

права власності на нерухоме майно та ін.). Також за 2017 рік адміністративний  
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збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в 

районний бюджет склав 314 020 грн. 

 

Наступним пріоритетним напрямком роботи є розвиток населених 

пунктів району. З метою його реалізації заплановано будівництво та 

реконструкція низки  об’єктів життєзабезпечення і соціальної сфери.  

Перш за все,  це продовження роботи щодо покращення водопостачання 

населених пунктів. 

У 2017 році продовжено будівництво підвідних мереж до сіл району.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на розводку водогінних 

мереж в селах Виводове, Глухе, Долинське, Стрюківка на суму 315,3 тис. грн. 

Продовжується співпраця з Департаментом житлово-комунального 

господарства та будівництва облдержадміністрації щодо будівництва водогонів 

до сіл Іллінка, Добра Надія, Новокиївка, Вищетарасівка.    

У 2017 році розпочато нове будівництво водогону від ІІ підйому до                   

с. Вищетарасівка Томаківського району (1993,2 тис. грн.) та нове будівництво 

водогону від ІІ підйому до с. Виводове Томаківського району (4648,0тис.грн.) 

 Активно ведеться робота по покращенню інфраструктури сіл.  

В районі 33,99 тис. кв.м. комунальних доріг, на ремонт яких у 2017 році 

витрачено з місцевого бюджету 1997,677 тис. грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету для території зони 

спостереження Запорізької атомної станції проведено капітальний ремонт 

вулиць с. Долинське Виводівської сільської ради на суму 790,4 тис. грн. та 

капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева с. Зоря Мирівської сільської 

ради на суму 211,947 тис.грн. 

В цілому по району відремонтовано 17 вулиць.  

Стан автомобільних доріг Томаківського району на сьогоднішній день не 

можна назвати задовільним, незважаючи на проведену значну роботу.  

Балансоутримувачем автомобільних доріг загального користування в 

Томаківському районі у 2017 році була Служба автомобільних доріг у 

Дніпропетровській області, тому  вона і несла відповідальність за стан доріг, 

повноту і своєчасність проведення їх ремонтів.  

Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області були 

підготовлені проекти актів приймання - передачі доріг загального користування 

місцевого значення, які з 01.01.2018  повинні були перейти до сфери управління 

обласної державної адміністрації. Відділом  містобудування, архітектури, ЖКГ 

та будівництва, за зверненням облдержадміністрації, проведена робота щодо 

уточнення даних у вищезазначених актах приймання-передачі. 

Одним з пріоритетних питань в районі є ремонт вуличного освітлення. 

За рахунок місцевого бюджету відновлено  раніше непрацюючих мереж 

зовнішнього освітлення та побудовано нових мереж 14,9 км. на суму 1419,6 
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тис. грн. Відновлено 124 раніше непрацюючих світлоточок та замінено 76 

лампочок на енергозберігаючі на суму 37,21 тис. грн. 

  

Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів 

економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від 

імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на 

енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою. 

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації                           

від 16.03.2016 № 07-23/0/35-16 „Про розробку та затвердження місцевих 

програм підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів для виконання заходів енергозбереження, 

рішенням районної ради від 30.03.2016 року № 51-4/VII затверджено 

„Програму підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору 

Томаківщини на 2016-2020 роки ”.  

З метою реалізації „Енергетичної стратегії України до 2030 року ” на 

території району біля с. Вищетарасівка  розпочата реалізація проекту щодо  

будівництва сонячної електростанції потужність близько 54 МВт. 

 

Одним з напрямків галузі житлово-комунального господарства є 

благоустрій населених пунктів району.  

За результатами проведення щорічної  Всеукраїнської акції „За чисте 

довкілля” та проведення заходів з благоустрою: 

- прибрано близько 2,8 млн. кв. м. доріг та  565,0 тисяч кв. м. тротуарів; 

- очищено від сміття 4,3 тисяч кв. м. берегів водоймищ; 

- висаджено 519 дерев та 367 кущів; 

- ліквідовано 81 несанкціонованих сміттєзвалищ, зібрано понад                           

410 куб. м. побутових відходів. 

З метою забезпечення безпеки на сміттєзвалищах твердих побутових 

відходів у населених пунктах Томаківського району було прийнято доручення 

голови районної державної адміністрації № 27 від 26.06.2016 „Про вжиття 

заходів, щодо забезпечення належної та безпечної експлуатації сміттєзвалищ  

твердих побутових відходів Томаківського району ”. На виконання доручення, 

селищною та сільськими радами було створено комісії для перевірки та 

перевірено сміттєзвалища твердих побутових відходів, проведено їх 

інвентаризацію на відповідних територіях. В районі 26 діючих сміттєзвалищ. 

Матеріали інвентаризації направлено до департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва обласної державної адміністрації. Ведеться 

постійний моніторинг сміттєзвалищ. 

У 2017 році за зверненням райдержадміністрації з обласного бюджету 

було виділено кошти на проведення  капітального ремонту будівлі з заміною 

вікон Виводівської ЗОШ на суму 42,170 тис. грн. та на капітальний ремонт 

Вищетарасівської ЗОШ в сумі 837,180 тис. грн. 

Найважливішим та багатовекторним пріоритетним напрямком є 

розвиток людського капіталу. Це і демографічно-ресурсний розвиток, і 
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зайнятість та доходи населення, соціальний захист та якісні освітні і медичні 

послуги, фізичне виховання та організоване дозвілля, а також захист прав та 

свобод громадян і інше. 

 

Податково-бюджетна діяльність 

 

За січень-грудень 2017 року до зведеного бюджету Томаківського району   

надійшло  217 471,2 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду - 215 262,5 

тис. грн. або 101,5%до планових показників, спеціального фонду -2 208,7 тис. 

грн., або 149,9 % до уточненого плану на рік. 

З Державного бюджету надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну 

суму 179 076,0 тис. грн. 

З обласного бюджету надійшла субвенція на загальну суму  416,8 тис. 

грн. 

З бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських бюджетів до 

районного бюджету надано дотацій та субвенцій на загальну суму           

13 322,4 тис. грн. 

Власні доходи загального фонду бюджету району за січень – грудень 

2017 року виконано в обсязі 22 916,7 тис. грн., що становить 128,8 %  до 

уточнених планових показників місцевих органів влади на рік. В порівнянні з 

надходженнями доходів (без урахування трансфертів) за відповідний період 

минулого року надходження за 2017 рік збільшилися на 36,9 % або на 

6181,4тис.грн. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень  мають 

податок на  доходи фізичних осіб – 47,8 %, єдиний податок – 22,8 % та податок 

на майно – 26,9 %. 

Доходи загального фонду районного бюджету (без урахування 

трансфертів) за січень - грудень 2017 року склали  11 325,0 тис. грн.,  що 

становить 150,6%до планових показників. 

Виконання планових показників власних доходів загального фонду за 12 

місяців 2017 року забезпечено усіма сільськими радами.  

До Державного бюджету станом на 01.01.2018 року  надійшло  

108 303,1тис.грн., що на 27 844,4  тис. грн. більше надходжень за 2016 рік. 

Видатки загального фонду та спеціального фонду зведеного бюджету 

району у звітному періоді виконано в обсязі 217 994,0 тис. грн., у тому числі 

видатки загального фонду - у сумі  211 516,4 тис. грн. 

Видатки на утримання  галузей соціально-культурної сфери  склали 

200639,0 тис. грн. (98,4 % до плану), або 94,9 % від загального обсягу видатків. 

 Соціально захищені видатки профінансовані з урахуванням 

зареєстрованих фінансових зобов’язань головними розпорядниками коштів та 

освоєно  у сумі  170 783,5 тис. грн., (98,1 % до плану), або 80,7 % від загального 

обсягу видатків . 

Видатки на виплату заробітної плати за 2017 рік становлять 

63 950,9тис.грн. Протягом року по загальному фонду  здійснено виплату 



 

6 

 

6 

заробітної плати з нарахуваннями усім працівникам бюджетної сфери  згідно з 

чинним законодавством. Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної 

плати, станом на 1 січня 2018 року відсутня. 

Видатки на енергоносії склали 3920,2 тис. грн. Кредиторської 

заборгованості станом на 01.01.2018 року немає. 

Видатки на харчування по галузі освіта склали 1452,1 тис. грн. 

Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1239 учнів 1 - 4 класів , 85 дітей-

сиріт та дітей,які позбавлені батьківського піклування, 48 дітей з багатодітних 

та малозабезпечених сімей та 67 дітей, батьки яких є учасниками АТО. Середня 

вартість харчування за 2017 рік  склала – 12,0 гр. 

Видатки на харчування  стаціонарного відділення Територіального 

центру склали 79,2 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню одного 

підопічного становить 45,7 грн. 

Видатки на підвіз учнів та педагогічного персоналу до шкіл району та 

обслуговування шкільних автобусів склали 1321,6 тис. грн. 

На виконання програми  “ Здоров'я населення Томаківщини на 2016-

2019роки" направлено за рахунок коштів місцевого бюджету – 1082,1 тис. грн.. 

Вартість  одного ліжко-дня по медикаментах в стаціонарі склала 9,96 грн.. 

Вартість  одного ліжко-дня по медикаментах в стаціонарі  інвалідів війни, 

учасників бойових дій та учасників АТО склала 64,92  грн. Вартість 1 ліжко-дня 

по харчуванню становить 7,73 гривень. Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню 

ветеранів війни становить  54,89  гривень.  

За звітний період по органах місцевого самоврядування видаткова 

частина бюджету по загальному фонду виконана в сумі 4255,6 тис. грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 3577,9 тис. грн.  

На утримання закладів соціального захисту населення спрямовано кошти 

у сумі 3390,3 тис. грн., у тому числі на оплату заробітної плати – 3211,5тис.грн.,   

на енергоносії – 63,7 тис. грн. 

Для надання соціальної та матеріальної підтримки найбільш уразливим 

верствам населення здійснено виплату матеріальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та громадянам, які опинилися у скрутному становищі, 

на суму 529,4 тис. грн. 

Видатки на виплату грошової компенсації особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали  

162,9тис.грн. 

Для активізації діяльності громадської організації інвалідів та ветеранів 

війни та поліпшення її матеріального стану надано фінансову підтримку на 

суму 80,0 тис. грн. 

 На галузь „Житлово-комунальне господарство” використано коштів в 

обсязі 1243,7 тис. грн., в тому числі на благоустрій сіл – 1131,0 тис. грн. 

 Видатки по галузі „Культура і мистецтво” по загальному фонду склали  

2991,8 тис. грн. 
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На утримання галузі фізкультура і спорт використано 295,6 тис. грн. в 

тому числі: на утримання ДЮСШ спрямовано кошти в сумі  215,8 тис. грн., в 

тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 175,3 тис. грн., енергоносії – 

39,0 тис. грн.; на фінансову підтримку ФСТ „Колос” спрямовано кошти у сумі                       

79,8 тис. грн. 

На виплату допомоги сім’ям з дітьми спрямовано кошти у сумі                     

48384,3 тис. грн., що становить 97,7 % до планових призначень за звітний 

період. 

 Видатки на дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 

становить  3894,8 тис. грн., що становить 97,4 % до планових призначень.  

Видатки по пільгах та субсидіях склали 69 799,2 тис. грн., що становить 

100,0 % від планових призначень. Кредиторська заборгованість по загальному 

фонду склала 32 600,2 тис. грн. Заборгованість на кінець звітного періоду 

виникла по причині недофінансування субвенції з державного бюджету. 
 Видатки по пільгах та субсидіях на тверде паливо та скраплений газ 

склали  2 115,2 тис. грн., що складає 100,0 % від планових призначень. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складає 465,9 тис. грн. 

Заборгованість виникла по причині недофінансування субвенції з державного 

бюджету. 
Заплановано пільги за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання 

додаткової тони вугілля в сумі 155,0 тис. грн.. Касові видатки 127,5 тис. грн.. 

Видатки по іншим пільгам  заплановані за рахунок коштів місцевого бюджету 

на загальну суму 135,8 тис. грн.  Касові видатки склали 110,2 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року по місцевому бюджету 

відсутня. 

 

Розвиток інфраструктури територій 

На об’єкти інфраструктури сільських рад, які не увійшли до складу 

Томаківської і Мирівської об’єднаних територіальних громад та районної 

комунальної власності передбачено 39,2 млн. грн. капітальних інвестицій, в 

тому числі: 12,7 млн. грн. з державного бюджету, з яких 1,2 млн. грн. - 

субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження, 7,4 млн. грн. - 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, 4,1 млн. грн. - субвенція на реалізацію проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України; 23,2 млн. грн. з 

обласного бюджету; 3,3 млн. грн. з місцевого бюджету. Протягом 2017 року 

профінансовано видатки на суму 29,6 млн. грн., в тому числі: з державного 

бюджету – 4,4 млн. грн.; з обласного бюджету – 22,1 млн. грн., з місцевого 

бюджету – 3,1 млн. грн. 

 

Агропромисловий комплекс  

Томаківський район – сільськогосподарський, тому агропромисловий 

сектор є основним народногосподарським комплексом та відіграє важливу роль 
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в економіці району. Його значення полягає не лише в забезпеченні населення 

харчовими продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення, 

наповнення бюджету та ефективний розвиток району. 

Загальна площа, яку займає Томаківський район, складає 119,1 тис. га, з 

них площа сільськогосподарських угідь - 94,6 тис. га, в т.ч. ріллі - 84,5 тис. га.  

Господарствами району зібрано 104,6 тис. тонн  зернових та 

зернобобових культур, при середній урожайності 26,0 ц/га. Крім того,   зібрано 

соняшника 43,3 тис. тонн, при середній урожайності 16,4 ц/га. Кукурудзи на 

зерно – 15,7 тис. тонн, при середній урожайності 30,4 ц/га. Посіяно озимих 

культур під урожай 2017 року 37,0 тис. га . 

Станом на 1 січня 2018 року у порівнянні з показниками на 1 січня  2017 

року на сільськогосподарських підприємствах району збільшилося поголів’я   

великої рогатої худоби - на 5,3% і склало – 1 692 гол; в т.ч. корів - 706 гол; 

поголів’я овець - на 5,1 % і склало-1264 гол., поголів`я свиней залишилося 

майже на тому рівні - 9193 гол, поголів`я птиці  склало  526,5 тис. гол. 

Господарствами району за  2017 рік  вироблено 1487 тонн м’яса, що на 

17,0 % менше, ніж у  2016 році. Вироблено молока 4102 тонн, на 10,0 %, менше. 

Майже на рівні минулорічних показників виробництво яєць – 153,2 млн. штук. 

 

Освіта 

 

Мережа закладів  освіти в районі охоплює  7 ДНЗ, 10 ЗНЗ (9 – школи І-ІІІ 

ст., з них 3 – НВК, 1– школи І-ІІ ст., з них 1 – НВК),  3 ПНЗ.  

      Крім того, на території району функціонує Томаківський професійний 

аграрний ліцей, підпорядкований Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації. 

У 2016-2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах 

району освіту здобували 2227 учнів, з них учнів початкової школи – 989, 

основної – 997, старшої – 241. 

У  навчальному році 289 випускників отримали документи про повну та 

базову загальну середню освіту, з них 115 випускників здобули повну загальну 

середню освіту та 174 випускники здобули базову загальну середню освіту. 

Свідоцтва з відзнакою отримали 15(9%) випускників 9-х класів,  срібні медалі -

4 випускника 11-х класів (3,4%)проти  3,2%(5 випускників) у 2015 році. 

Одним з напрямків роботи є розвиток та підтримка обдарованих дітей. 

Потрібно відзначити належний фаховий рівень учителів, що дав 

позитивний результат у роботі з обдарованою учнівською молоддю. Усі 

методичні заходи на базі ДНЗ, ЗНЗ сприяли активізації роботи з обдарованими 

дітьми, результативність якої засвідчили: конкурс-захист учнівських науково - 

дослідницьких робіт МАН,  творчі конкурси, спортивні змагання,  святкові 

дійства. Досягнення дітей – результат  майстерності, творчої праці наставників.  

Школи району вже декілька років співпрацюють з університетом 

залізничного транспорту ім. Лазаряна, учні яких були учасниками студентських 

наукових конференцій, презентували свої науково-дослідницькі роботи та 
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здобули перемоги Всеукраїнського рівня.  Найбільш активними були учні 

Кисличуватської,  Томаківської №1, Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Преображенської ЗОШ І-ІІІ ст., Зорянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

В 2017 р. мали високі результати учні-слухачі Дніпропетровського 

відділення Малої академії наук. Це Гончар Володимир, учень Томаківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. Він посів І місце в ІІ етапі (обласному) 

Всеукраїнському конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт ( 

секція «Історія України») та ІІ місце в ІІІ етапі (Всеукраїнський рівень, м.Київ) 

з даного конкурсу. Також учениця Томаківського НВК № 1 Ібрагімова Уляна 

зайняла ІІ місце в ІІ етапі (обласному) цього ж конкурсу. 

У 2017 році  школярі Томаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  та 

Томаківського НВК заявили про район і на міжнародному рівні, виборовши 

друге місце у Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів 

в загальному заліку та в номінації «Дослідження сучасних форм осмислення 

традиційної спадщини українців». 

У районі спостерігається позитивна динаміка з організації участі учнів у 

різноманітних творчих конкурсах. У 2017 році учні району вибороли 50 

призових місць на рівні області та України. 

Протягом 2017 року відділом освіти райдержадміністрації  проводилась 

планомірна робота для поліпшення матеріально-технічної бази  закладів освіти 

району. 

Виготовлено проектно-кошторисні документації по об’єктах:  

- «Технічне обстеження окремих приміщень та прилеглої території 

Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Томаківського району Дніпропетровської 

області (облаштування водовідведення)»  на суму 72,43680 тис. грн. за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

- «Капітальний ремонт Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Томаківського району Дніпропетровської області» за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

- «Реконструкція Виводівської ЗОШ І-ІІІ ступенів для створення двох 

дошкільних груп та реорганізацію в навчально-виховний комплекс 

Томаківського району»  за рахунок коштів обласного бюджету. 

- «Капітальний ремонт Томаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

№1 Томаківського району Дніпропетровської області» на суму 408,60220 тис. 

грн. за рахунок коштів районного бюджету. 

- «Реконструкція недобудованого спортивного комплексу Томаківського 

НВК №1  в смт Томаківка Дніпропетровської області» на суму  119,9 тис. грн. 

за рахунок коштів районного бюджету. 

За рахунок місцевого бюджету у Виводівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

проведено ремонт даху, площею 20 кв. м. та його утеплення 980 кв. м. на суму 

168,115 тис. грн. 

  У п’яти загальноосвітніх навчальних закладах району проведено поточні 

ремонти класних кімнат та інших приміщень на суму 42,7 тис. грн. за рахунок 

благодійних та спонсорських коштів: Вищетарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. -5 тис. 
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грн.,  Глухівський НВК - 5 тис. грн., Добронадіївський НВК -  3,7 тис. грн., 

Зеленогайський НВК - 10 тис. грн. , Виводівська ЗОШ І-ІІІ ст.- 19 тис. грн.   

На проведення ремонтів та виготовлення ПКД всього використано 858 

тис. грн.. в т.ч.: 608,5  тис. грн.. - проектно-кошторисна документація; 168,115 

тис. грн. - місцевий бюджет; 72436,80 тис. грн. - обласний бюджет; 42,7 тис. 

грн. -  благодійні внески. 

 

Охорона здоров’я  

Медичну допомогу мешканцям району надають: комунальний заклад 

„Томаківська центральна районна лікарня” Дніпропетровської обласної                  

ради та комунальний заклад „Томаківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Томаківської районної ради Дніпропетровської області. 

Комунальний заклад “Томаківська центральна районна лікарня 

“Дніпропетровської обласної ради” є установою охорони здоров’я, що 

забезпечує вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу дорослому та 

дитячому населенню. 

Забезпеченість кадрами центральної районної лікарні характеризується 

наступними показниками. Всього штатних посад лікарів – 61,25, забезпеченість 

на 10 тис. населення –  24,2.Фізичних осіб лікарів – 35, забезпеченість на 10тис. 

населення – 13,8. Укомплектованість штатних посад лікарів – 57,1%. Всього 

атестовано лікарів – 23  (85,2 % від підлягаючих), в тому числі мають вищу 

категорію – 11 (48 %),першу категорію – 11 (48 %),  другу – 1 (4 %).Всього 

шатних посад молодших медичних спеціалістів – 115,5, забезпеченість на 10 

тис. населення – 46,4. Фізичних осіб молодших медичних спеціалістів – 109, 

забезпеченість на 10 тис. населення – 43,0 Укомплектованість штатних посад 

молодшими спеціалістами – 94 %. Всього атестовано молодших спеціалістів – 

84 особи (85,7 % від підлягаючих). Підвищили кваліфікацію в закладах 

післядипломної освіти 10 лікарів та 12 молодших спеціалістів. 

Ліжковий фонд району складає 113 ліжок. Показник забезпечення 

ліжками – 45,5 на 10 тис. населення (міжрайонний показник – 39,5 на 10 тис. 

населення). Показник забезпеченості населення стаціонарною допомогою  

складає 18,2 (по районам – 13,3). 

В стаціонарах району протягом року проліковано 4 450  хворих, що на 88 

хворих або 1,9% менше проти минулого року. Проведено ліжко-днів – 37 660, 

що на 1 154 ліжко-днів або 3,9% менше проти минулого року. План ліжко-днів 

виконаний  на 99,2% (2015р. – 95,3%; 2016р. – 103,3%).Показник роботи ліжка 

зменшився у порівнянні з минулим роком, становить 333,3 (2016р. – 

347,03),проте перевищує показник по районам області, що становить 

306,6.Показник середньої тривалості перебування хворого в стаціонарі  склав 

8,3 дні, що на рівні минулого року, по районам області – 9,1. Показник обігу 

ліжка зменшився, склав 39,9  проти  40,8 у 2016 році, по районам області – 33,6. 

Протягом  2017 року проведено 900 операцій (на 87 операцію більше, ніж 

у 2016 році - 813), у тому числі дітям – 152 (16,9%), оперовано хворих – 871.  
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Показник хірургічної активності зріс з 44,4% до 49,2%.  

В реанімаційному відділенні активно впроваджується тромболізисна 

терапія при гострому інфаркті міокарду. Протягом року проведено 4 сеанси 

тромболізису, усі з позитивним ефектом. Проводиться певна робота по 

впровадженню досягнень медичної науки в практичну діяльність лікувальних 

закладів. Протягом року у відділеннях ЦРЛ впроваджено 10 методик по 

лікуванню та обстеженню хворих. 

Робота консультативної поліклініки характеризується наступними 

показниками. За 2017 рік виконано лікарями консультативної поліклініки 80379 

відвідувань, з них сільських жителів 44813 - 55,7  %. З приводу захворювань 

прийнято 355 050 осіб – 43,6%. З приводу профілактичних оглядів прийнято 

37 879 осіб. Спеціалістами консультативної поліклініки здійснено 3 виїзди в 

АЗПСМ Томаківського ЦПМСД, виконано відвідувань – 6 516,  23 хворих 

направлено на стаціонарне лікування. Лабораторно-діагностичною бригадою 

лікарської амбулаторії обласної клінічної лікарні  ім. Мечнікова здійснено 4 

виїзди до ЦРЛ, оглянуто 533 хворих, проведено 141 обстежень. Під 

диспансерним наглядом лікарів-спеціалістів консультативної поліклініки 

станом на 01.01.2017 року перебувало 3 830 жителів району. Протягом року 

взято під диспансерний нагляд 530 осіб. Заплановано на лікування   3 903 осіб, 

проліковано – 3 510 (90,1%),знято з обліку 588 осіб. Станом на 01.01.2018 

перебуває під диспансерним наглядом у лікарів спеціалістів 3 791 осіб. 

Всього підлягало профілактичним медичним оглядам за рік 2 523 особи, 

оглянуто 100%, в тому числі працівників з шкідливими умовами праці – 592 

осіб, декретованих  контингентів – 1 931 осіб. Протягом року проведено 5120 

електрокардіографій, 5540  ультразвукових досліджень, 332 фіброгастроскопій, 

79 цистоскопій. За 2017 рік в консультативній поліклініці проведено 645 

амбулаторних  операцій. 

На утримання Томаківської ЦРЛ на 2017 рік заплановано 21040,1тис.грн., 

профінансовано 20 877,1 тис. грн. (99,2 %).Видатки на заробітну плату склали 

13 993,0тис.грн. (100% від запланованих).Видатки на медикаменти склали 

469,2тис.грн. (100% від запланованих).  Вартість 1 ліжко/дня по медикаментам 

склала у стаціонарах хірургічного профілю 9,95 грн., терапевтичного – 9,96грн., 

по дитячому стаціонару – 9,96грн., для інвалідів ВВВ – 64,92грн., у відділенні 

анестезіології з ліжками інтенсивної терапії – 82,90грн.Видатки на харчування 

склали 306,7тис.грн. (100 % від запланованих). Вартість 1 ліжко/дня по 

харчуванню склала 7,73грн., по дитячим стаціонарам – 7,73грн., для інвалідів 

ВВВ – 54,9грн. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  профінансовано 

2 455,5тис.грн. (94,7 % від запланованих видатків). Кредиторської 

заборгованість станом на 01.01.2018 року немає. 

Виконано робіт по пільговому зубному протезуванню на суму 

20,4тис.грн., спротезовано 8 чоловік. 

Щороку особлива увага приділяється зміцненню матеріально–технічної 

бази ЦРЛ.  Протягом 2017 року за рахунок різних джерел фінансування 
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придбана реанімаційна апаратура, обладнання для рентгенкабінету та пральні 

на суму 390 тис.грн. Виготовлена  проектно-кошторисна документація на 

реконструкцію котельні Томаківської ЦРЛ та подана на експертизу до ДП 

«Укрдержбудекспертиза». В 2018 році  планується продовження робіт з 

капітального ремонту лікарні на суму 16,4 млн.  грн.  в рамках  «Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України» Європейського Інвестиційного 

Банку.   

До  складу центру ПМСД входять 7 амбулаторій, які розташовані в 

селищі Томаківка, с. Вищетарасівка, с. Володимирівка, с. Топило,                                

с. Преображенка, с. Чумаки, с. Кисличувата. До амбулаторій прикріплено 

населення, чисельність якого становить 25008 осіб.  Крім того,  долікарську 

допомогу надають медичні працівники фельшерсько-акушерських та 

фельдшерських пунктів – загальна чисельність яких -13. 

        Станом на 01.01.2018 року затверджено 138,75 штатних посад, 

укомплектованість фізичними особами становила 95,5%. Забезпеченість 

лікарськими кадрами: штатних посад лікарів – 28,25, фізичних осіб – 20,0, 

укомплектованість лікарськими кадрами – 69,2%. Вищетарасівська АЗПСМ 

укомплектована лікарями -100 %, Томаківська АЗПСМ -  77,0 %, Чумаківська 

АЗПСМ – 100 %, Преображенська АЗПСМ – 100 %, Топилянська       АЗПСМ -  

60%. Не  укомплектовано лікарями Високівську АЗПСМ,  Кисличуватську 

АЗПСМ. Медичну допомогу здійснюють лікарі інших амбулаторій за 

сумісництвом відповідно затверджених графіків. Забезпеченість молодшими 

спеціалістами з медичною освітою: штатних посад – 66,0, фізичних осіб – 59, 

укомплектованість – 90,9 %. 

        Фактично всі сільські амбулаторії надають первинну медичну допомогу на 

засадах загальної практики – сімейної медицини. В Томаківській амбулаторії 

ЗПСМ   працює 2 лікаря – терапевта дільничних,  та 2 лікаря  педіатра   

дільничних. На   даний  час  поруч   з  лікарями,  які  надають   первинну   

медичну  допомогу  працює   3 лікаря-стоматолога,  які  надають  вторинну  

(спеціалізовану)  допомогу  у Високівській АЗПСМ,  Вищетарасівській  

АЗПСМ,  Топилянській  АЗПСМ. Протягом року пройшли курси підвищення 

кваліфікації 7 лікарів та 11 сестер медичних, курси спеціалізації за 

спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» - 2 медичні сестри.             

У  2017 році  закладу виділена медична  субвенція в сумі 5 956, 5тис. грн., 

що становить  30,4%  від медичної субвенції виділеної на Томаківський район  

(19 581, 2 тис. грн.).Крім того, залучено кошти на утримання та функціонування 

підрозділів закладу в сумі 835,8 тис. грн., в т.ч. Томаківська ОТГ – 737,6 тис. 

грн., Мирівська ОТГ – 78, 5 тис. грн. Також закладу виділена депутатська  

субвенція  депутата обласної ради Рязанцева І.М. в сумі 54,5тис.грн.: на 

проведення поточного ремонту Виводівського ФП  – 28,0тис.грн., на  

придбання медичного обладнання для Кисличуватської АЗПСМ – 12,0 тис. грн., 

Томаківської АЗПСМ – 8,5 тис. грн., Чумаківської АЗПСМ – 6,0 тис. грн. 

Депутатська  субвенція  народного депутата Верховної ради України Дідич В.В. 
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– 199,9 тис. грн. на придбання медичного обладнання у Вищетарасівську 

АЗПСМ. 

На підготовку закладу до осінньо-зимового періоду 2017-2018 року  

використано кошти в сумі 14,9 тис. грн. (встановлення сигналізаторів та 

клапанів газу, сигналізаторів та вентиляційних каналів, вимір опору ).  На  

придбання  запасних  частин, шин та масла для автомобілів використано: 

20,2тис. грн.  

Протягом року в районі успішно впроваджувалась Урядова програма 

«Доступні ліки». На відшкодування лікарських засобів виділена державна 

субвенція в сумі 462, 2 тис. грн. Пацієнтам, які мають гіпертонічну хворобу, 

виписано 15099 рецептів, цукровий діабет – 2179 рецептів, хворим на 

бронхіальну астму – 417рецептів. Всього залучено до програми «Доступні 

ліки» - 3543 хворих. Виписано 17 695 рецептів на загальну суму – 407, 1тис.грн. 

Кількість відвідувань до лікарів за 2017 рік в амбулаторних умовах 

становить 78 635, у 2016 році – 58 492 відвідувань. Зростання відвідувань на 

30,2%. Кількість відвідувань лікарями вдома становить – 10 653 відвідувань, що 

більше на 40% ніж у 2016 році (7891). 

В амбулаторіях ЗПСМ функціонує 40 ліжок денного перебування, 

протягом року на  них проліковано 1319 хворих,що більше на 13,6%, ніж у 2016 

році (1000 хворих). Крім того, організовані стаціонари  вдома,  де  проліковано 

675 хворих,  у 2016 році – 545.  

Основний напрямок діяльності Центру ПМСД – проведення 

профілактичних заходів,  своєчасне виявлення та діагностика захворювань. 

Виявлення туберкульозу здійснюється шляхом проведення флюорографічного 

обстеження дорослих та підлітків, дітей шляхом проведення 

туберкулінодіагностики. Підлягало обстеженню дорослих та підлітків у 2017 

році  13995, обстежено13838, виконання річного плану – 98,0%. План 

проведення туберкулінодіагностики на рік  - 3723, обстежено – 781 дітей, 

виконання плану – 20 %. Низький показник пояснюється тривалою процедурою 

закупівлі туберкуліну та відсутність дозвільних документів на закупівлю 

туберкуліну. Придбання туберкуліну проведено 22.12.2017 року. 

Медичними працівниками Центру ПМСД активно обстежено 571 осіб, 

виявлено 7 випадків ВІЛ-інфекції. Показник на 100 тис. населення становить 

28,2 (2016 рік – 11,9). 

Керівництвом  закладу  здійснюється  робота   щодо  упровадження  у 

діяльність  лікарів  стандартів   діагностики  та лікування  шляхом  дотримання  

локальних  протоколів  медичної  допомоги,  які  розроблені  та затверджені   

департаментом  охорони  здоров’я. В 2017 році проведені профілактичні заходи 

проти грипу, а саме  електронні  закупівлі  через  систему  «Prozzorro».  

Видатки на придбання  протигрипозної  вакцини становлять 29,9 тис. грн. 

Вакцинації  підлягало  понад  200 осіб з групи підвищеного ризику, в тому 

числі медичні працівники, хронічні хворі, які мають знижений імунітет, 

частохворіючі діти, вагітні, діти будинків сімейного типу. Виконання 100%. 
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 08.11.2017 року проведено державну акредитацію Центру первинної 

медико-санітарної допомоги. За результатами акредитації закладу присвоєно 

першу акредитаційну категорію. 

 

Культура 

 Базова мережа закладів культури Томаківського району налічує 34  

заклади: 16 клубних закладів, 15 бібліотечних закладів, Томаківська дитяча 

музична школа, Томаківський історико-краєзнавчий музей ім. 50-річчя 

Перемоги і картинна галерея, 1 Чумаківський сільський музей. 

На території Томаківського району розташовані: 28 пам’яток історії (26 

братських могил радянських воїнів та 2 братські могили воїнам громадянської 

війни), 264 пам’яток археології (591 курган, 1 кромлех, 3 поселення епохи 

бронзи, 1 поселення Черняхівської культури), 5 пам’яток архітектури місцевого 

значення. 

Протягом 2017 року було забезпечено передачу зі спільної власності 

територіальних громад району до комунальної власності селищної і сільських 

рад 6 публічних сільських бібліотек ,КЗК „Томаківський районний будинок 

культури”, КЗК „Томаківська районна централізована бібліотечна система”, 

КЗК „Томаківський районний історико-краєзнавчий музей імені 50-річчя 

Перемоги”, КЗК „Томаківська районна дитяча музична школа”.  

 У закладах культури району працюють 86 спеціалістів, у тому числі 46 – 

на селі. 

За 2017 рік закладами культури було надано платних послуг на суму 

133288.00 грн. З них використано на оплату наступних видатків: заробітна 

плата викладачам музичної школи – 101775.00 грн., оплата енергоносіїв 8420.00 

грн. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів було виготовлено 2 проектно-

кошторисні документації і проведено капітальні ремонти покрівлі 

Новокиївського сільського будинку культури та Добронадіївського сільського 

клубу. Виконано поточний ремонт підлоги глядацького залу Добронадіївського 

сільського клубу.  Було придбано 2 комплекти звукової апаратури для клубних 

закладів Новокиївської сільської ради, книжкові стелажі для Виводівської 

сільської бібліотеки, твердий інвентар (столи, стільці) для Мирівського 

сільського будинку культури. За кошти Томаківської селищої ради придбано 

для закладів культури ОТГ 5 ноутбуків і 2 комп’ютера (105450.00 грн.), 3 

багатофункціональні пристрої (15800.00 грн.), 391театральні крісла і 1 вхідний 

дверний комплекс (для Томаківського ЦБК - 422638.00 грн.), тенісний стіл і 5 

віконних блоків (Чумаківський СБК – 24998.00 грн.), передплачено періодичні 

видання для Томаківської  ЦБС – 9995.12 грн.  

Протягом 2017 року проведено поточні ремонти: вбиральні (Мирівський 

СБК); танцювального залу (Зеленогайський СБК); підлоги і стін, заміна 1 

дверей  (Томаківська центральна бібліотека), електромережі (Томаківський 

ЦБК і Томаківський музей), заміна дверей (Преображенський СБК). 
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На проведення районних заходів виділялися кошти з районного бюджету 

в сумі 1.7 тис. грн.  

Протягом звітного періоду в клубних закладах культури відбулося 1499 

культурно-масових заходів (у 2016 році – 1439), з них 1420 – у сільській 

місцевості (у 2016 році -1352). У порівнянні з минулим роком загальна 

кількість заходів збільшилася на 60 одиниць. 

У закладах культури району на даний час налічується 113 клубних 

формувань (в сільській місцевості – 97). У порівнянні з минулим роком 

кількість клубних формувань збільшилася на 13 одиниць. Серед клубних 

формувань 66 колективів та гуртків художньої самодіяльності, які налічують 

728 учасників (в сільській місцевості – 59 колективи, учасників – 654). Дані 

показники свідчать, що у порівнянні з минулим роком кількість гуртків 

збільшилася на 7 колективів. У клубних установах району діє 44 клуби за 

інтересами (35 – у сільській місцевості), що на 3 одиниці більше ніж у 2016 

році. 6 творчих колективів мають звання „Народний (зразковий) аматорський 

колектив». 

Фізична культура та спорт 

    В рамках реалізації Цільової  комплексної  Програми  розвитку 

фізичної  культури  та  спорту  в  Томаківському  районі забезпечено 

функціонування мережі  спортивних  об’єктів,  яка  включає  в себе 42 

спортивних  майданчиків, 1стадіон, 20 спортивних залів, 3 майданчика з 

тренажерним обладнанням. 

З початку року проведено 116 районних та взято участь в 20 обласних 

спортивних заходах. 

  В  районі  працює  2 ДЮСШ  та РО ВФСТ «Колос» 

     Сільські спортивні ігри Томаківського району проводяться по 13 видах 

спорту і спартакіада «Краще спортивне село». 

         Найбільша кількість змагань, за традицією, проводилися з чоловічого 

волейболу, футболу, футзалу, пляжного волейболу. Постійно проводилася 

робота по розширенню географії  змагань, які проводяться. Традиційними стали 

матчеві зустрічі з командами Солонянського, Нікопольського, Апостолівського, 

Широківського районів.   

       Так, у 2017 році по підсумку участі у обласних сільських спортивних ігор 

успішно виступили команди з футзалу,  волейболу,  пляжного волейболу серед 

чоловічих та жіночих команд, сімейних стартах та ін.  Крім  обласних сільських 

спортивних ігор команди району прийняли участь у обласних змаганнях та 

турнірах серед ветеранів  волейболу (+40) , футболу 40+.  

           Активну участь організація приймала в обласних змаганнях: 

- лютий – 9-12 місце з футзалу; 

- березень -9-12 місце з класичного волейболу (чоловіки); 

- квітень – 9-12 місце з класичного волейболу (жінки), 1 місцез шашок, 9 

місце з настільного тенісу, 3 місце з армреслінгу, 7 місце перетягування 

канату; 
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- травень - 8 місце спартакіада серед вчителів, 13 місце «Золотий колос 

України»; 

- червень – 12 місце з гирьового спорту, 8-9 місце сімейні старти, 3 місце 

спортивний туризм, 4 місце легкоатлетичний крос, 13 місце пляжний 

волейбол (жінки), 9-12 місце пляжний волейбол (чоловіки), 5 місце «Хто 

ти майбутній олімпієць» ; 

- серпень – 5-8 місце з футболу, 13 місце спартакіада краще спортивне 

село,  

- вересень – 10 місце спартакіада серед ветеранів. 

- жовтень – 7 місце спартакіада серед голів сільських рад. 

          Крім того організація ВФСТ «Колос» разом з федерацією футболу, 

федерацією шахів, федерацією волейболу, федерацією армреслінгу, федерацією 

настільного тенісу, проводили активну спортивну роботу серед молоді та 

ветеранів району. Неодноразово проводились Кубки пам’яті знаних 

спортсменів, ветеранів спорту району. 

 Складовою частиною обласної та районної організації ВФСТ «Колос» є 

Дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» Томаківської селищної ради, яка 

має певні здобутки. Вихованці ДЮСШ «Колос» постійно приймали участь  у 

обласних та районних пошукових змаганнях з футболу та волейболу , такі як 

Олімпійський день бігу, Олімпійський тиждень, заходи до Дня Європи ,до Дня 

захисту дітей, Дня Незалежності України та Дня фізичної культури та спорту на 

Україні. 
  

Соціальний захист населення 

  Соціальний захист це система економічних, соціальних та організаційних 

заходів, які здійснюються державою для підтримки незахищених верств 

населення - пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей та інших 

малозабезпечених громадян. 

Станом на 01.01.2018 року в управлінні соціального захисту населення 

районної державної адміністрації на персоніфікованому обліку осіб, які мають 

право на пільги, знаходяться 5246 чол.  

Кількість одержувачів усіх видів державної допомоги становить                     

4234 особи, профінансовано усіх видів допомоги - 51059,5 тис. грн. 

Відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

отримали допомогу 2363 сім’ї на загальну суму 24987,9 тис. грн. 

Відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” отримали допомогу 1357 сімей на загальну суму 

14183,5 тис. грн.  

Відповідно до Закону України „Про державну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам” отримали допомогу 453 особи, на загальну суму 

8063,1 тис. грн. 

Виплачено допомогу 4 прийомним сім’ям на суму 696,9 тис. грн.  та 8 

будинкам сімейного типу на суму 3028,8 тис. грн. 
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Надано тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце 

проживання їх не відоме - 49 особам, на загальну суму 99,3 тис. грн. 

Заборгованість станом на 01.01.2018 року по виплаті допомоги відсутня. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебуває 2054 інвалідів різних категорій і груп. 

Протягом січня - грудня 2017 року видано направлення 112 інвалідам               

для забезпечення протезними виробами та іншими засобами реабілітації,                 

57 особам з  інвалідністю видано технічні засоби реабілітації.   

1 часник АТО пройшов психологічну реабілітацію у ТОВ 

«Міжрегіональний реабілітаційний центр» смт. Сергіївка Одеської області. 

7 учасникам АТО видано санаторно-курортні путівки закуплені за 

рахунок коштів державного бюджету до санаторію: «Авангард», ПП«Курорти 

Приазов’я», «Куяльник», «Орізонт». 

Видано 3 санаторно-курортні путівки в санаторій «Слава» м. Миргород та 

«Перемога» м. Київ за рахунок державного бюджету. А також – 1 путівку за 

рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до 

санаторію «Курорт Орлівщини». 

5 осіб з інвалідністю загального захворювання отримали санаторно-

курортні путівки до санаторію ТОВ « Сонячний», ПП« Курорти Приазов’я» за 

рахунок коштів місцевого бюджету.  

 8 особам з  інвалідністю виплачено грошову компенсацію замість 

санаторно-курортної путівки  в 2017 році на суму 2 970,0 грн. 

У рамках обласної та місцевих програм соціального захисту населення 

профінансовано видатки на виплату стипендії 1 учаснику війни, якому 

виповнилось 100 років. 

За рахунок коштів місцевого бюджету нараховано компенсацію особам, 

які надають соціальні послуги громадянам, що потребують постійної 

сторонньої допомоги 85 чол. на суму 162,6 тис. грн. 

Виплачено допомогу 48 особам, які проживають разом з інвалідом І, ІІ 

групи внаслідок психічного розладу в сумі 984,9 тис. грн. 

За січень-грудень 2017 р. надано одноразову матеріальну допомогу 

найбільш вразливим категоріям громадян:  

    - з державного бюджету - 24 особам на суму 15,5 тис. грн. 

    - з обласного бюджету – 193 чол. на суму 193,7 тис. грн. 

    - з районного бюджету – 170 чол. на суму 149,4 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року отримують субсидії: 

  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6444 

громадян на суму 74932,0 тис. грн.; 

готівкою для придбання скрапленого газу та твердого палива 633 

громадяни на суму 1416,0 тис. грн.  

Станом на 01.12.2017 року в районі знаходиться на обліку 58 осіб 

переселенців, в т.ч. з території Криму - 5 чол.,з Донецької області – 43 чол.,з 

Луганської області – 10 чол. 
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Зазначені громадяни влаштовані в помешканнях близьких родичів, 

знайомих.  

Проводиться виплата державної допомоги за новим місцем перебування 

тимчасово переміщених осіб:  

- 2 сім’ям – допомога на дітей одиноким матерям,  щомісячна допомога 

при народженні дитини та державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям; 

- 2 жінкам призначено допомогу при народженні дитини ; 

- 13 інвалідів з дитинства, які перебувають в інтернатних установах 

району отримають державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям 

інвалідам; 

- 58 сім’ям призначено грошову адресну допомогу для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на суму 

253,4 тис. грн.  

Одним з показників рівня життя є заробітна плата. 

За попередніми даними середньомісячна заробітна плата по 

Томаківському району у 2017 році склала 4483,20 грн., (на 45,3 % більше  в 

порівнянні з 2016 роком), в тому числі: в сільському господарстві 4080,7 грн., 

(на 34,3 % більше проти 2016 року),в освіті 4714,7 грн., (на 30,2 % більше проти 

2016 року), в охороні здоров»я 4416,8 грн., (на 45,0 % більше проти 2016року), 

на інших підприємствах, установах, організаціях 5212,1 грн., (на 90,2 % більше 

проти 2016 року). 

Станом на 01.01.2018 року заборгованість із заробітної плати по 

економічно активних підприємствах, по підприємствах - банкрутах та по 

бюджетних установах відсутня. 

 

     Пенсійне забезпечення  

Видатки на виплату пенсії за 12 місяців 2017 року склали                       

149,85 млн. грн., це на 19,3 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. 

 Середній розмір пенсії станом на 01.01.2018 року  складає 1970,92 грн., 

що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 434,82 грн. 

або на 28%.  

 Чисельність пенсіонерів на 01.01.2018 року складає  7 653 чол. 

 Станом на 01.01.2018 року заборгованість підприємств, установ та 

організацій району до Пенсійного фонду України складає 13,0 тис. грн. 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Протягом січня-грудня 2017 року у пошуку роботи до Томаківського 

районного центру зайнятості звернулося 833 безробітних громадян незайнятих 

трудовою діяльністю, що на 34 особи  менше, ніж в аналогічному періоді 

минулого року. Ринок праці у порівнянні з минулим роком зменшився на 110 

осіб та становив 1411 безробітних громадян проти 1521  січня-грудня  
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2016року. З  1411  безробітних, перебуваючи протягом січня-грудня на  обліку 

за професійним складом 844 чол. (56,5%) - робітники , 296 чол. (20,4%) –

службовці, 271 чол. (20,6%)- особи без професії.  

Протягом 2017 року працевлаштовано незайнятих громадян 598 осіб, (з 

них безробітних 553 чол.), що на 39 чол. більше минулого року ( січень-грудень  

2016 року працевлаштовано  559 незайнятих громадян ). Рівень  

працевлаштування   безробітних становить 39,2% проти 34,9%. в минулому 

році. Працевлаштовано  126 осіб, які потребують соціального захисту( січень-

грудень   2016 року працевлаштовано 111 чол .). Всі  безробітні  громадяни, які  

перебувають на  обліку  в центрі   зайнятості на  інформаційних   семінарах  

знайомляться  з можливістю отримати одноразову  виплату  допомоги  по  

безробіттю.  Протягом січня-грудня поточного року одноразову виплату 

допомоги для започаткування власної справи отримали 2 безробітні  особи. 

          Протягом 2017 року в  пошуку   роботи   до центру зайнятості звернулися   

6  осіб з обмеженими  фізичними  можливостями, що  на  3  особи   більше  

минулого  року. 4 безробітних особи з обмеженими фізичними можливостями  

працевлаштовані центром зайнятості на підприємства Томаківського району. 

Складність працевлаштування інвалідів  полягає у  відсутності на  ринку  праці  

підходящих робіт, які  рекомендовані МСЕК  та  ІПР  та   знаходяться за 

межами  транспортного сполучення. 

Протягом  2017року  за направленням районного центру зайнятості  

проходили професійне навчання 225 безробітних, що складає 109,% в 

порівнянні до аналогічного періоду 2016 року. Працевлаштовані після 

закінчення навчання  202 безробітних,що складає 91 %.  

В  громадських та  інших роботах тимчасового характеру, прийняло 

участь за направленням центру зайнятості 284 чол. Безробітні  працювали  на  7 

підприємствах, здійснювали  ремонтні роботи сільськогосподарської  техніки.  

З загальної чисельності працевлаштованих  115 працювали на  громадських 

роботах у виконавчому комітеті Томаківської селищної ради та виконавчому 

комітеті Мирівської сільської ради. 

В Томаківському районному центрі зайнятості за  січень-грудень 2017 

року   профорієнтаційними послугами охоплено 1981 осіб,  рівень охоплення 

профорієтаційними послугами становить 98.7%  проти 98.3% в січні – грудні 

минулого року.  Було надано  5876 профорієнтаційних  послуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Протягом звітного періоду було проведено 280 семінарів  для незайнятого 

населення. В них взяло участь 1572 особи, 745 особи взяли участь у 

інформаційних семінарах та 788 – у консультаційних семінарах. 222 особи 

пройшли профнавчання. Семінари проводяться постійно і мають різну 

тематику.  

Протягом звітного періоду рішень щодо компенсації витрат у розмірі 

єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування роботодавцям  було прийнято в кількості 6. Аналогічна кількість 

рішень була прийнята в минулому році.  
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Протягом  січня - грудня 2017 року зареєстровано 664 вільних   робочих 

місць, що  на  54  вакансії  більше  аналогічного  періоду 2016 року.  

 В центрі зайнятості запроваджено оперативне опрацювання даних ЄДРС 

для  виявлення нових роботодавців. За даним ЄДРС протягом  січня-грудня 

2017 року  зареєстровано   59 нових роботодавців. З них: 4 – юридичні, 55 – 

фізичні особи. Протягом січня – грудня   2017 року припинили свою діяльність 

264  роботодавця, з них 15 – юридичних  осіб,  249  - фізичних  осіб-  

підприємців. За січень – грудень місяці  2017 року з метою надання методичної 

та консультативної допомоги підприємствам, установам та організаціям району 

щодо розвитку кадрового потенціалу було проведено з роботодавцями 116 

семінарів, 11 презентацій роботодавця, 3 міні-ярмарки  вакансій. Постійно 

проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед роботодавців щодо 

роз’яснення законодавства в частині вивільнення працівників та заходів 

запобігання вивільненню. 

 Протягом січня-грудня 2017 року на обліку в пошуку  роботи перебувало 

5 демобілізованих учасників АТО, які  проживають у сільській місцевості. 

Працевлаштовано протягом січня-грудня  2 учасника АТО. 
                

Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

На обліку в службі  у  справах дітей райдержадміністрації  станом на 

01.01.2018 року перебуває 168 дітей, які потребують соціально правового 

захисту, з них  перебувають на первинному обліку - 121 дитина-сирота та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  та  14 - на обліку  дітей, які опинилися 

в складних життєвих обставинах, проживають в  сім’ях де батьки не виконують  

обов’язків по навчанню та розвитку дітей, не забезпечують належних умов для 

їх  проживання дітей.  

Всього протягом 2017 року 18 дітей потребували соціально-правового 

захисту. 

 В 2017 році проведено 45 профілактичних  рейдів «Діти вулиці», під час 

яких обстежено умови проживання дітей в 129 сім’ях, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів,  піклувальників, прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

 За результатами проведених рейдів 10  дітей знято з профілактичного 

обліку, які опинилися в складних життєвих обставинах, в зв’язку зі зникненням 

підстав перебування на обліку. На облік поставлено 7 дітей, як тих, що 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

 На облік взято 10 дітей, які залишилися без піклування батьків та 

потребували подальшого влаштування. З них 2 дітей вилучені із сімей у зв’язку 

із загрозою їх життю та здоров’ю.  

 Протягом поточного року до суду подано 7 позовів щодо позбавлення 

батьків батьківських прав по відношенню до 8 дітей.  В 2 випадках надана 

допомога  в отриманні аліментів (заміна сторони виконавчого провадження). 

 В 2017  році спеціалісти служби у справах дітей взяли участь у розгляді 

21 судової справи стосовно  захисту прав та законних інтересів  22 дітей.   
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 Крім того до районного суду  подано 1 заяву  про визнання батьків 

безвісно відсутніми. 

 На соціальний супровід до районного центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді направлено 14 сімей.  

 В 2017 році проведено  8 перевірок дотримання чинного законодавства 

щодо охорони прав та інтересів дітей, організації виховної роботи в навчальних 

закладах. 

 На первинному обліку у службі у справах дітей перебуває: 23 - дитини-

сироти та  98 – дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 З метою забезпечення права кожної дитини на виховання та проживання в 

сім'ї протягом поточного року під опіку та піклування влаштовано 5 дітей,  до 

ДБСТ довлаштовано – 14 дітей, на базі однієї прийомної сім’ї створено дитячий 

будинок сімейного типу.  

В районі функціонує 7 дитячих будинки сімейного типу, в яких проживає 

56 дітей-вихованців, та 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 12 прийомних 

дітей.  

Під опікою та піклуванням в сім’ях громадян  виховується  86 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування   

В 2017 році  в районі громадянами України   усиновлено 3 дитини, що 

посиротіли.  

 В інтернатних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування жодної дитини з району не перебуває,  одна дитина-

інвалід перебуває в інфекційному відділенні Томаківської ЦРЛ, так як 

влаштування дитини можливе лише закладу Мінсоцполітики після досягнення 

18-ти річного віку . 

 Ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота  з метою створення 

патронатних сімей. 

          Порушено 19  клопотання про притягнення батьків до адміністративної 

відповідальності. 

 Протягом 2017 року відбулося  9 засідань Комісії з питань захисту прав 

дітей,  на яких розглянуто  70 питань: 

 Службою у справах дітей протягом року проведено 6 лекцій, бесід, 

«круглих столів» з метою профілактики негативних явищ в підлітковому 

середовищі, взяли участь у батьківських зборах. 

 В поточному році надано  548 консультації  367 громадянам. 

 На реалізацію заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 

форм виховання у Томаківському районі  на 2016-2020 роки в поточному році з 

районного бюджету виділено 10,0 тисяч грн. З них, на проведення заходів до 

Дня захисту прав дітей використано 2 950 грн.  для  проведення соціальної акції 

для дітей соціально незахищених категорій дітей, всього охоплено 90 дітей. 

1150 грн. використано на проведення  соціальних акцій до Дня усиновлення. 

Проведено соціальні акції  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах  до 

Дня Святого Миколая та новорічних і різдвяних свят. 
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Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - спеціальний 

заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. На обліку у центрі всього перебуває 1747 сімей/осіб. 

В звітному періоді надано соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям  у 

розрізи їх видів 6 737, у тому числі сім’ям учасників АТО, внутрішньо-

переміщеним особам.  

Під соціальним супроводом з початку року перебувало 397 сім’ї. В 

результаті проведеної роботи із сім’ями, зокрема надання допомоги по 

оформленню інвалідності, оформлення свідоцтв про народження дитини, 

оформлення та відновлення паспортів, оформлення соціальних допомог, 

надання гуманітарної та грошової допомоги, повернення дитини до біологічної 

сім’ї, знято із соціального супроводу з досягненням позитивного результату 305 

сімей. Наразі фахівці  продовжують співпрацювати із суб’єктами соціальної 

роботи по виведенню сімей з кризових ситуацій.  

Проведено перевірку цільового використання державної допомоги при 

народження дитини  у 154 сім’ях. 

Одним із окремих аспектів роботи із сім’ями, які опинились в складних 

життєвих обставинах, є залучення суб’єктів соціальної роботи з метою надання 

комплексної адресної допомоги сім’ям, спрямованої на ліквідацію чи 

пом’якшення причин сімейного неблагополуччя. За  рік центром отримано від 

суб’єктів соціальної роботи  687 повідомлень. 

Згідно затвердженого плану спеціалістами проводяться заняття для членів 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах за Програмою 

“Батьківство в радість”, в навчанні взяли участь 107 сім’ї. 

Послугами центру було охоплено 94 сім’ї, в яких виховуються діти з 

функціональними обмеженнями. Найбільша кількість цих послуг була 

спрямована на вирішення соціально-економічних проблем (виділення 

матеріальної допомоги на лікування, придбання інвалідних візків, засобів 

профілактичного характеру). Під час відвідувань надаються консультаційні 

послуги, виявляються проблеми, які потребують негайного вирішення.  

           

Підтримка учасників АТО 

          Серед пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації є 

підтримка учасників АТО. 

Райдержадміністрація тісно співпрацює з районною громадською 

організацією «Союз ветеранів АТО  Томаківщини». Проводяться зустрічі, 

круглі столи з учасниками  АТО та  сім’ями загиблих для вирішення соціальних  

питань, а також зустрічі з волонтерами, на яких обговорюються питання  

допомоги воїнам  на передовій. 

Крім того, проводяться різноманітні культурно-освітні заходи. 

Центр надання допомоги учасникам АТО Томаківської районної 

державної  адміністрації та родини   загиблих прийняли участь в відкритті Алеї 

пам’яті в м. Дніпро. Неодноразово проводилися   екскурсії в обласний музей 
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АТО, також  приймали участь в презентації КНИГА ПАМЯТІ воїнів 

Дніпропетровщини, загиблих в АТО, яка відбувалась на території музею. 

 Центром надання допомоги учасникам АТО райдержадміністрації 

спільно з колективом  професійного  аграрного ліцею  відкрито меморіальну 

дошку  Киві В.М. –  випускнику училища, який загинув в зоні АТО.  

             За поданням  в.о. голови Томаківської райдержадміністрації з нагоди  

Дня медичного працівника нагороджено відзнакою «За врятовані життя» 

медпрацівників, які рятували життя солдатам в зоні АТО, до Дня незалежності 

України та  Дня захисника України – нагороджено учасників бойових дій 

відзнаками «За службу державі»  та  «За оборону рідної держави», вручено ціні  

подарунки. 

Не залишаються і без уваги діти учасників АТО. Їх увазі запропоновано  

виставу «Мицик» Дніпропетровського академічного обласного Українського 

молодіжного театру, проведено екскурсії в музей в м. Дніпро, різноманітні 

заходи, спортивні змагання. 40 дітей відвідали новорічну виставу в м. Дніпро. 

Для маленьких мешканців – дітей воїнів АТО, які проживають в селах 

Виводівської, Вищетарасівської, Новокиївської сільських рад організовано 

проведення новорічного свята із запрошенням аніматорів-новорічних 

персонажів та врученням  подарунків. 

 Ми   завжди пам’ятаємо  про наших воїнів,  які зараз на передовій.  В і  

2017 року бійцям відправлені  продукти  та побутові  товари, передано 

подарунки, які учні виготовили власними руками: малюнки, обереги у вигляді 

янголят, листівки зі словами підтримки.  Щиро сподіваємося, що таким чином 

учасники АТО отримали хоч краплю тепла та підтримки.  
 

Робота апарату та відділів райдержадміністрації 

 

Організаційна та кадрова робота. Організаційна робота районної 

державної адміністрації спрямовувалась на здійснення повноважень, наданих 

законами України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень, доручень голів обласної, районної державних 

адміністрацій, Програми економічного і соціального розвитку та бюджету 

району, цільових програм. 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали 

відповідно до перспективного, квартальних планів роботи районної державної 

адміністрації, що затверджувалися розпорядженнями голови районної 

державної адміністрації, планів роботи на квартал, на  місяць. 

 Відзначення державних свят та пам’ятних дат календаря проходило із 

залученням широкого кола громадськості. 

В Томаківській районній державній адміністрації робота з кадрами 

проводиться у відповідності до Законів України «Про державну службу», «Про 

місцеві державі адміністрації», Кодексу Законів про працю України та інших 

нормативно-правових документів, що регламентують її діяльність. 
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Станом на 01.01.2018 року до структури Томаківської районної 

державної адміністрації входять:   

апарат,  чисельністю 19 штатних одиниць,  з них  16 посад державної 

служби; 

структурні підрозділи, з них 2 управління (фінансове управління та 

управління соціального захисту населення), 6 відділів (відділ агропромислового 

розвитку, відділу культури, туризму, національностей та релігій, відділ  освіти, 

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

будівництва, відділ з питань організації діяльності центру надання 

адміністративних послуг , відділ з питань державної реєстрації), 4 сектора 

(сектор економічного розвитку і торгівлі, сектор взаємодії з правоохоронними 

органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи, сектор 

молоді та спорту, архівний сектор),  служба у справах дітей.  

Разом чисельність райдержадміністрації складає 90,5 штатних одиниць, 

з них  79 – державні службовці. 

  

Відділ діловодства, контролю та правового забезпечення.  За 2017 рік 

головою районної державної адміністрації було прийнято  289 розпоряджень з 

основної діяльності, 217 розпоряджень з питань кадрової політики та 45 

доручень голови районної державної адміністрації. 

Протягом січня-грудня 2017 року проведено 12 засідань колегії районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто 45 питань, в тому числі:  

- на виконання актів та доручень Президента України                    - 13  

- виробничого, економічного та фінансового характеру                 - 10  

- соціально - економічного та культурного розвитку району         - 6  

- соціального захисту населення                                                        - 5  

- розвитку агропромислового комплексу                                         - 2  

- на виконання державних, галузевих, обласних і районних програм     - 9.  

          За 2017 рік у районній державній адміністрації опрацьовано -                     

4993 документів, із них: вхідної кореспонденції - 2013 документів,                 

вихідної кореспонденції - 2980.  

 За цей період забезпечено опрацювання 742 контрольних документа.  

Із загальної кількості контрольних документів порушень термінів виконання 

документів не було. 

  

Робота зі зверненнями, прийом громадян. В райдержадміністрації 

забезпечено проведення особистого прийому громадян керівництвом районної 

державної адміністрації не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох 

особистих виїзних прийомів.  

 Протягом 2017 року до районної державної адміністрації надійшло  54 

звернення, з них – письмових – 23 звернення. 

За характером основних питань, що порушили громадяни у зверненнях, 

які надійшли в 2017 році до райдержадміністрації переважну більшість 

займають питання соціального захисту – 42,9%, житлово-комунального 
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господарства – 26,8%, аграрної політики і земельних відносин – 10,7% від 

загальної кількості звернень.  

 У відсотковому співвідношенні 15 % звернень громадян від загальної 

кількості в ході розгляду порушених питань вирішено позитивно, на                   

78 % - дано роз’яснення, 7% звернень не підлягали розгляду відповідно до 

статті 8 Закону України «Про звернення громадян». 

  З багатоканальної телефонної лінії контакт - центр „Гаряча лінія голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації” від жителів району надійшло 138 

звернень, з них 22,46 % (31 звернення) вирішено позитивно,                             

77,54 % -  надано роз’яснення (107 звернень). 

З державної установи „Урядовий контактний центр” за 2017 рік надійшло 

209 звернень, з них 32 звернення вирішено позитивно (15,31%), на 177 звернень 

надано роз’яснення (84,69%). 

 На офіційну електронну адресу надійшло 8 електронних звернень. Всі 

вони опрацьовані відповідно до внесених змін в законодавство. За результатами 

розгляду електронних звернень заявникам надані роз’яснення. 

 Забезпечується оприлюднення інформації про стан роботи зі зверненнями 

громадян на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в місцевій газеті 

«Наш край». Графіки особистого прийому громадян, графіки виїзних прийомів 

за місцем праці і проживання громадян, графіки проведення «гарячих ліній» 

керівництвом райдержадміністрації оприлюднюються та по мірі необхідності 

оновлюються  в місцевій газеті «Наш край» та на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації.   

 Керівництво райдержадміністрації під час роботи зі зверненнями 

громадян передусім спрямовує свою діяльність на більш уважне ставлення 

органів влади району до потреб населення, повного розгляду порушених у 

зверненнях питань та більш відповідального ставлення до особистих прийомів 

громадян. 

 З метою забезпечення безумовного виконання структурними 

підрозділами районної державної адміністрації Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», Указу Президента від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» в 

районній державній адміністрації проводиться відповідна робота щодо 

реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію. 

 Протягом звітного періоду до районної державної адміністрації               

надійшло 49 запитів на інформацію. Із загальної кількості запитів на 

інформацію, що надійшли протягом звітного періоду до районної державної 

адміністрації, 32 запита на інформацію задоволено в повному обсязі, 

задоволено частково - 5 запитів, надіслано за належністю  - 6 інформаційних 

запитів, відмовлено згідно чинного законодавства  в наданні інформації - 6 

запитувачам. Відповіді на інформаційні запити запитувачам інформації надані в 

терміни визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації”.  
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 Проведена робота з запитами на публічну інформацію відображається в  

щомісячних звітах, які регулярно оприлюднюються на веб-сайті Томаківського 

району. 

 На виконання статті 15 Закону України „Про доступ до публічної 

інформації” постійно розміщується і оновлюється на офіційному веб - сайті 

Томаківського району інформація, розпорядником якої є Томаківська районна 

державна адміністрація. 

 

 Робота відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

районної державної адміністрації. Державний реєстр виборців – це 

автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для 

зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом ”Про Державний 

реєстр виборців” відомості, та користування ними, створена для забезпечення 

державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до 

статті 70 Конституції України. 

 Протягом 2017 року відділом було зареєстровано 408 відомостей 

періодичного поновлення від суб’єктів подання відомостей, з яких фактична 

кількість подань – 178, пусті відомості – 230. Відповідно до них на території 

району було зареєстровано 748 виборців, знято з реєстрації 281 виборця, 

померло 491 виборець, змінено ПІБ 182 виборцям, встановлено відмітку про 

постійну нездатність самостійно пересуватись 2 виборцям, встановлено 

відмітку про недієздатність 3 виборцям, включено до Реєстру в зв’язку з 

досягненням 18 років 160 осіб. Зареєстровано 5 заяв від виборців: щодо 

включення до Реєстру – 1, щодо зміни ідентифікаційних даних – 4. 

 Зареєстровано та надано відповіді на 16 запитів виборців, щодо змісту 

особистих персональних даних виборця у Реєстрі. 

 Відділом ведення Державного реєстру виборців створено та надіслано за 

цей рік 42 запити до суб’єктів подання відомостей періодичного поновлення, 

щодо уточнення персональних даних виборців, у яких виявлено розбіжності. 

Після отримання відповідей оброблено розбіжності в повному обсязі. 

 За 2017 рік видано 338 наказів керівника органу ведення Реєстру, з яких 

на знищення записів, строк збереження яких закінчився – 80, внесення змін до 

персональних даних виборця – 89, внесення запису до бази даних Реєстру – 67, 

внесення службової відмітки про вибуття – 38, зміни виборчих адрес за 

зверненнями відділів ведення – 61, зміни в місці народження, в зв’язку зі 

змінами в адміністративно-територіальному устрої України – 1, вилучення 

кратних включень за дорученням розпорядника Реєстру – 2. 

 

Робота архівного сектору  районної державної адміністрації. Серед 

основних завдань архівного сектору є реалізація державної політики у сфері 

архівної справи і діловодства, внесення до Національного архівного фонду 

архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання 

та використання відомостей, що в них містяться, здійснення контролю за 

діяльністю архівних установ і служб діловодства. 
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Всього за звітний період архівним сектором описано управлінської 

документації 566 одиниць зберігання (далі – од.зб.) та особового складу -  356 

од.зб. Проведено 5 засіданнь експертної комісії архівного сектору 

райдержадміністрації. На засіданні розглядалися питання  про схвалення описів 

справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про 

вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного 

фонду списків №1, погодження номенклатур справ  та описів справ постійного 

зберігання , з кадрових питань (особового складу) та тимчасового зберігання  з 

перших виборів депутатів селищної сільських рад об’єднаних територіальних 

громад та відповідних сільських, селищних міських голів та перших виборів 

старости селищ .  

До архівного сектору  надійшли документи фондів списку №1:     

 -Ф. № 179 «Виконком Чумаківської сільської ради» за 2005-2015 роки 

надійшов   на постійне зберігання в кількості  65 од.зб. 

- Ф. №77 «Виконком  Михайлівської  сільської ради» за 2006-2016рр. 

надійшло   постійне   на зберігання 36 од.зб;   

- Ф.№238 «Управління Пенсійного фонду України в Томаківському 

районі»  за 1996-2016 рр. надійшло на  постійне зберігання 117 од. зб.;   

- Ф.№ 235 «Відділ культури Томаківської райдержадміністрації»  за 2003- 

2016 роки на постійне зберігання  71 од.зб.  

Всього за звітний період надійшло  289 справ управлінської документації.                

 

 Суспільно-політична ситуація в районі, заходи щодо забезпечення її 

стабільності . 

Головним спеціалістом з питань інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю районної державної адміністрації протягом  2017 року 

постійно проводився аналіз суспільно-політичної ситуації в районі. Відповідні 

інформації щоденно збиралися та передавалися до облдержадміністрації. 

Аналіз суспільно-політичної ситуації в районі протягом зазначеного періоду 

свідчить, що вона залишається стабільною та контрольованою. 

У районі станом на 01.02.2018 зареєстровано 166 районних організацій 

політичних партій та 35 громадських організацій та об’єднань.  

Найактивнішими в районі є районні організації політичних партій та 

громадських організацій: політична партія «Блок Петра Порошенка», ВО 

«Батьківщина», «Відродження», «Укроп», громадська організація 

“Томаківщина” Томаківського району Дніпропетровської області(об’єднує 

представників всіх політичних партій та громадських організацій району), 

громадська організація “Союз. Чорнобиль Україна”, громадська організація 

«Томаківський молодіжний актив козацького краю» та громадська організація 

«Союз ветеранів АТО «Козаки Томаківщини»,Томаківська районна громадська 

організація «Організація ветеранів України». 

На території Томаківського району зареєстровано і діє 23 релігійні 

громади, які об’єднують у своїх лавах близько 9 тис. віруючих. Основна маса 
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населення сповідує християнство. Релігійна ситуація в районі стабільна. 

Міжконфесійна напруга відсутня.  

Райдержадміністрація співпрацює з осередками районних громадських 

об'єднань, районних осередків політичних партій. Керівники партійних та 

громадських організацій активно залучаються до заходів, які проводяться в 

районі. Публічних заяв з боку основних політичних сил району з негативною 

оцінкою діяльності керівництва райдержадміністрації не було. Стосунки між 

представниками політичних кіл врівноважені, цивілізовані, встановився 

контакт, спірні питання вирішуються у рамках політичного діалогу. На основі 

порозуміння між місцевою владою і учасниками політичного життя 

узгоджуються проблеми, які відповідають суспільно-політичним настроям. 

Співпраця партійних осередків між собою носить діловий характер, 

конфліктів між лідерами районних організацій політичних партій або їх 

членами не спостерігається. 

Налагоджено тісну співпрацю керівництва райдержадміністрації з 

об’єднаннями громадян. При Томаківській райдержадміністрації створено 

Громадську раду, до якої увійшли представники громадських організацій. 

Систематично відбуваються засідання громадської ради з актуальних питань 

життєдіяльності Томаківського району. Члени громадської ради запрошуються 

до участі в оперативних нарадах райдержадміністрації. 

З метою інформування населення району про діяльність 

райдержадміністрації в районній газеті "Наш край" постійно розміщуються 

матеріали про роботу відділів, управлінь райдержадміністрації. Також 

проводиться робота щодо висвітлення інформації про діяльність Президента 

України, центральних органів виконавчої влади, діяльності керівництва 

облдержадміністрації, відкритої статистичної інформації та відповідей на 

найбільш поширені звернення громадян. 

Щомісячно у районі проводяться Єдині дні інформування населення в 

трудових колективах. Періодично матеріали єдиних днів інформування 

населення або інформації про їх проведення розміщуються на сторінках 

районної газети „Наш край” (засновники: Томаківська районна рада та районна 

адміністрація, тираж 2310 примірників).  

Зусиллями районної державної адміністрації, районної ради та редакції 

газети, вдалося збільшити передплату на районну газету „Наш край" та обласну 

газету „Любий край”, в яких широко висвітлюється суспільно-політичне життя 

району. 

За 2017 рік на сторінках газети розміщено 45 публікації, у яких 

висвітлювалась діяльність виконавчої влади, розповідалось про заходи, 

проведені райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, соціально-

економічний розвиток району, виїзні прийоми громадян за місцем їх 

проживання головою, керівниками та спеціалістами структурних підрозділів 

райдержадміністрації, державні, районні та професійні свята, урочистості, 

проведені в районі, соціальні акції. 
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Всього на сторінках районної газети за звітний період опубліковано 

2 інтерв’ю в.о. голови райдержадміністрації, 16 матеріалів, підготовлених 

керівниками підрозділів райдержадміністрації з актуальних питань 

життєдіяльності країни, області та району, 5 суспільно важливих  нормативно-

правових актів. 

Регулярно з’являються в газеті й матеріали про діяльність Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, обласних 

органів виконавчої влади.  

З метою науково-просвітницької за участю представників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, 

громадських організацій, закладів освіти та культури проводилися „круглі 

столи” на суспільно-політичні теми до державних свят та визначних пам’ятних 

дат в історії країни: Дня Соборності, Дня Свободи України, Дня 

Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня пам’яті жертв 

політичних репресій, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня 

Державного Прапора України, вшанування сучасників Революції гідності та 

Героїв Небесної Сотні тощо. 

Основним засобом реалізації державної інформаційної політики є 

офіційний сайт Томаківської районної державної адміністрації, де оперативно 

розміщується  інформація про  діяльність керівництва району, структурних 

підрозділів райдержадміністрації, служб та установ району, матеріали про 

проблеми життєдіяльності, основні події суспільно - політичного  та соціально-

економічного життя району, інформаційно-роз’яснювальні матеріали для 

використання. 

 

Робота по запобіганню корупції. Протягом 2017 року робота щодо 

виконання вимог законів України «Про місцеві державні адміністрації», “Про 

державну службу”, «Про запобігання корупції», «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки»  та інших нормативно-правових в Томаківській райдержадміністрації 

здійснювалась відповідно до чинного законодавства, планів роботи та заходів, 

спрямованих на запобігання корупції на 2017 рік. 

Проводяться роз’яснювальні роботи та  навчання з питань попередження 

проявів корупції. Державні службовці ознайомлені з правилами етичної 

поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 та неухильно їх 

дотримуються.  

Проведено семінар-навчання  щодо вимог та порядку заповнення е-

декларацій. Перша хвиля е-декларування проведена вчасно і без порушень 

термінів, визначенних законодавством.  

 

 Мобілізаційна підготовка та робота з мобілізації в районі. 

 Мобілізаційна підготовка в районі здійснюється відповідно до Закону 

України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанов Кабінету 
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Міністрів України від 26.05.2005 року  № 396-02 “Про затвердження порядку 

внесення змін до основних показників мобілізаційного плану національної 

економіки та мобілізаційних планів”, від 30.10.2008 року № 948-0015 “Про 

затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період”, з 

метою забезпечення виконання затверджених мобілізаційних завдань  прийнято 

відповідні розпорядження в.о. голови райдержадміністрації та розроблено 

мобілізаційний план і план заходів з підготовки виконання мобілізаційних 

завдань з виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства для 

забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, 

функціонування галузі національної економіки та нормованого забезпечення 

продовольчими товарами для життєзабезпечення населення в особливий період. 

Проведено весняний та осінній призови на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України, які виконані на понад 50 % від Плану, та окремий 

призов у серпні 2017 року до лав Національної гвардії України (виконано на 

100%.) 

 Фінансово-господарське забезпечення, система «Прозоро» За 2017  рік  

Паспортом  бюджетної  програми  на  забезпечення  діяльності  

райдержадміністрації  за  загальним  фондом  було  затверджено  та  проведено  

видатків  на  суму  9 323,92 тис. грн. 

Згідно  з річним  планом  закупівель  через  систему  «Прозоро»  в 

звітному  році було  проведено  13  допорогових  закупівель  на  суму   171,6 

тис. грн.  

В 2017 році   з місцевого бюджету для фінансування заходів регіональних 

програм було виділено  коштів в  сумі – 571,6 тис. грн.,  із них здійснено 

придбання: 

- мобільного офісу для  Центру надання адміністративних послуг на 

суму  39,9 тис. грн.; 

- поповнено матеріальний резерв для запобігання  надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в районі 

(придбано моторний човен та бензопили в користування  для районного 

сектору ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області).  

 

 Зусилля районної державної адміністрації у тісній взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання спрямовувались на 

втілення у районі загальнодержавних реформ, пошук шляхів відновлення та 

збереження економічного зростання, посилення соціальної орієнтації 

економіки, виконання Програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік.  

 

Шановні присутні! 
 

На завершення звіту хочу зазначити, що упродовж 2017 року закладено 

основу для виконання поставлених завдань і за умови узгодженої роботи усіх 

управлінь та відділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є 

реальна можливість ці завдання виконати у поточному році.  
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Щиро дякую за підтримку усім, хто допомагав нам не лише практичними 

діями, а й розумінням та конструктивними порадами. Впевнений, що саме від 

наших спільних зусиль, значною мірою залежить подальша розбудова 

суспільних і соціально-економічних відносин території. 
 

 

Виконуючий обов’язки голови 

районної державної адміністрації                                            В.О.ХВЕДЧУК 
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