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Здійснюючи делеговані та власні повноваження районна державна 

адміністрація, її управління, відділи і сектори разом з органами місцевого 

самоврядування, установами і організаціями району впродовж 2018 року 

спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції України та 

законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», 

забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації та власних розпорядчих документів.  

Завдяки постійній координації роботи вирішувалися найважливіші питання 

життєдіяльності району. Особлива увага приділялася покращенню соціально-

економічних показників району, розвитку малого бізнесу, розв’язанню соціальних 

проблем інвалідів, ветеранів війни і праці, забезпеченню функціонування 

житлово-комунального господарства району, поліпшенню санітарного стану 

населених пунктів району тощо. 

Управлінська діяльність районної державної адміністрації має налагоджену 

системну роботу, яка  здійснювалася за річним, квартальними та місячними 

планами роботи. 

Систематично головою районної державної адміністрації  проводилися  

апаратні наради за участю керівників структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, районних служб та  розширені наради за участю керівників 

відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських 

голів, голів об’єднаних територіальних громад району та районних установ. За 

підсумками нарад складалися протоколи.  

Для погодження вирішення питань, колективного і вільного обговорення 

найважливіших напрямів діяльності щомісяця проводилися засідання колегії 

районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду відбулося                

12 засідань колегії районної державної адміністрації, на яких було розглянуто      

63 питання. За результатами розгляду видано відповідні розпорядження  голови 

районної державної адміністрації. 

Протягом року до районної державної адміністрації надійшло 2235 вхідних 

документів, з них 909 взято на контроль. З метою реалізації в районі державної 

політики в різних галузях, власних та делегованих повноважень, підготовлено та 

видано 265 розпоряджень з основної діяльності,  29 доручень голови районної 

державної адміністрації.  

Систематично проводиться робота з інформаційного наповнення сторінки на 

офіційному сайті районної державної адміністрації, згідно з вимогами статті 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Здійснюється наповнення Реєстру публічної інформації. 

 

Належним чином протягом року налагоджено контрольну діяльність, що в 

першу чергу була направлена на забезпечення виконання розпоряджень, доручень 

голови обласної та районної державної адміністрації  у встановлені терміни. З 

цією метою  готувалися електронні варіанти інформацій про стан виконання 

конкретних завдань, визначених контрольними документами обласної державної 
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адміністрації, планами контролю за їх виконанням, та надсилалися через 

електронну пошту та інформаційно-програмну систему «ДОК ПРОФ».  

Здійснювалася підготовка відповідних інформацій для голів районної та 

обласної державних адміністрацій з питань внутрішньої політики. Щомісячно та 

щотижнево готувалися інформації щодо розвитку внутрішньополітичних процесів 

в районі. 

Забезпечувалася підготовка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів для 

інформаційно-пропагандистських груп районної державної адміністрації, 

селищної, сільських рад та щомісячно проводився єдиний день 

інформування населення району за відповідною тематикою. Організовано 

проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціально-економічних 

реформ в Україні та соціальних ініціатив Президента України. Всього за рік 

проведено 12 єдиних днів інформування населення. 

Проводилися зустрічі з громадськістю щодо виконання завдань Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Районна державна 

адміністрація забезпечила  відповідну організаційну підтримку та інформаційно-

просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад.  

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад 

Дніпропетровської області в Юр’ївському районі створено 2 об’єднані 

територіальні громади, а саме:  

                  Варварівська ОТГ, яка об’єднала Варварівську та Вербуватівську 

сільські ради; 

                   Юр’ївська ОТГ, в яку об’єдналися Юр’ївська селищна рада, 

Жемчужненська, Олексіїівська, Преображенська та Чернявщинська сільські ради. 

 

Для створення в районі умов всебічного розвитку громадського суспільства, 

посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості управлінського 

процесу при районній державній адміністрації діє громадська рада. За рік було 

проведено 4 її засідань, на яких розглянуто 10 питань.  

  

У відповідності до Закону України «Про державну службу» в районній 

державній адміністрації проводилася робота з персоналом. 

Протягом звітного року проаналізовано стан укомплектованості кадрами та 

якісний склад державних службовців, забезпечено дотримання вимог діючого 

законодавства щодо вступу на державну службу та її проходження. 

У  2018 році  оголошувався  конкурс на зайняття вакантних посад 

державних службовців, за результатами конкурсного відбору призначено 1 особу. 

Здійснювалися заходи щодо заохочення до вступу до вищих навчальних закладів. 

Забезпечено виконання затверджених планів-графіків підвищення кваліфікації  

державних службовців. Протягом року 14 державних службовців пройшли 

навчання за професійними програмами у Дніпропетровському регіональному 

інституті державного управління. 

Організовано роботу щодо подання державними службовцями декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, завдяки чому декларування доходів та статків за 2017 рік 

державними службовцями проведено вчасно.  

У грудні  2018 року в районній державній адміністрації проведено 

оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату та 

самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації, які 

займають посади державної служби категорії «Б» та «В» та узагальнено 

результати оцінювання. Затверджено завдання, ключові показники 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державного 

службовця. Розроблено строки оціночних співбесід, визначення затвердження 

результатів оцінювання у 2019 році.  

 

На особливому контролі в районній державній адміністрації робота із 

зверненнями громадян.  

Затверджено графік проведення особистого прийому громадян, у тому числі 

виїзних прийомів, керівництвом районної державної адміністрації, який 

оприлюднено у районній газеті «Рідний край», на офіційному веб-сайті районної 

державної адміністрації та інформаційному стенді в приміщенні                           

райдержадміністрації. 

 

Значна увага протягом року була приділена питанням мобілізаційної 

готовності району, територіальної оборони, взаємодії з правоохоронними  

органами.  

Надавалася допомога районному військовому комісаріату у проведенні 

приписки юнаків до призовної дільниці, призовів на строкову військову службу, 

відбору громадян на військову службу за контрактом, проведення навчальних 

зборів підрозділів територіальної оборони, здійснення заходів військово-

патріотичного виховання молоді. За підсумками року на 80% забезпечено 

виконання планового завдання чергових призовів на строкову військову службу 

та виконано план по відбору кандидатів на військову службу за контрактом.  

На фінансування заходів районної програми військово-патріотичного 

виховання з районного бюджету було виділено 15,7 тис. грн. Проведено 

інвентаризацію 19-ти із 20-ти захисних споруд та укриттів та приведено їх до 

відповідних вимог. Мешканці району приймали участь у командно-штабних 

навчаннях та тренуваннях з територіальної оборони, які допомогли набути 

навичок з практичного виконання завдань, організації взаємодії всіх сил та їх 

готовності в «особливий період». Окрім того, проведено перевірку 

спеціалізованих служб району на придатність до ліквідації надзвичайних 

ситуацій.   Правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування вживались заходи щодо профілактики та протидії злочинності.  

Співробітниками Юр’ївського ВП  розкрито 80 злочинів, -  на 6  більше, ніж в 

минулому році. Кількість скоєних злочинів в порівнянні з 2017 роком зменшилась 

на 22,5 відсотки.  В 2018 році на підтримку правоохоронних органів з районного 

та місцевих бюджетів виділено 20 тис грн.  

Забезпечено  надання безоплатної первинної правової допомоги. 
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        За 2018 рік опрацьовано  21 справу позовного провадження. Всього до 

райдержадміністрації надійшло 52 ухвали Юр’ївського районного суду. 

           

На виконання вимог Закону України «Про державний реєстр виборців» 

щомісячно оновлювалася база даних на підставі відомостей періодичного 

поновлення, які надходять від суб’єктів подань.  

Постійно здійснювався візуальний та автоматизований контроль повноти та 

коректності даних Державного реєстру виборців. Шляхом співставлення записів 

про виборців формувалися запити до суб’єктів подань та проводилися уточнення 

персональних даних виборців в Реєстрі. 

 

Реалізація державної політики у сферах економічного, соціального 

та культурного життя району 

 
Протягом звітного періоду здійснювався контроль за ходом виконання 

програми  соціально-економічного та культурного розвитку, щомісяця 

проводився аналіз стану її виконання по ключових показниках в економічній та 

соціальній сферах. Питання про виконання програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку Юр’ївського району щокварталу розглядалося на 

засіданнях колегії районної державної адміністрації, приймалися відповідні 

рішення та видавалися розпорядження. 

Спільними зусиллями всіх гілок влади  забезпечувалося виконання заходів 

та завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного 

розвитку району, формування сприятливого інвестиційного клімату, ефективного 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів.  

Вирішенню соціально-економічних проблем населених пунктів району 

сприяло залучення інвестицій шляхом участі територіальних громад в грантових 

програмах. 

Зміни до бюджетного кодексу стали підґрунтям для стимулювання громад 

до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм переходу 

бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом. 

Загальний обсяг залучених інвестицій у 2018 році   за рахунок всіх джерел 

фінансування становить 76 млн. 216 тис 720 грн. 

 

 

Сільськогосподарська галузь 
 

Протягом року проводилась робота по забезпеченню продовольчої безпеки 

району, яка полягала у реалізації пріоритетних напрямків розвитку 

агропромислового комплексу, спрямованих на збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, особливо зерна, овочів, молока та м’яса. 

Площа сільгоспугідь району становить 79,6 тис. га, у тому числі рілля — 

66,6 тис. га. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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          В районі - 107 сільськогосподарських підприємств, які мають зерновий та 

м'ясо-молочний напрямки, створюються та розширюються  переробні 

підприємства. 

 В господарствах району працюють - 6 олійниць, 4 млина, 2 макаронних 

цехи, 2 – хлібопекарні, 2 цеха по виробництву крупи. 

 

На сьогоднішній день сільськогосподарськими підприємствами району 

виконано значний обсяг робіт згідно технології вирощування 

сільськогосподарських культур. У 2018 році середня урожайність зернових 

ранньої групи склала - 24,1 ц/га, в тому числі озимої пшениці - 25,2 центнера з 

гектара; ячменю озимого - 18,9  ц/га; гороху - 11,3  ц/га; ячменю ярого -              

20,8  центнера з гектара. Практично всі культури посіяні насінням високих 

репродукцій та високих посівних кондицій, з обов’язковим протруєнням. 

Більшість посівів проведено з одночасним внесенням мінеральних добрив у 

рядки. Так, господарствами всіх форм власності було посіяно - 7,1  тисяч гектар 

кукурудзи, врожайність якої - 38,3 центнер з гектара.  Зібрано 52,6 тисяч тонн 

соняшнику при врожайності -22,5 центнера з гектара,   цукрових буряків зібрано 

по 388 центнер з гектара, здано на переробку 1,3 тисяч тонн цукросировини, а  сої 

– по 12,7 центнер з гектара. Структура посівних площ сільськогосподарських 

культур на 2019 рік відповідає сівозміні.  

Але не може бути повноцінного сільського господарства без тваринництва. 

Це досить складна галузь, яка потребує багато уваги, серйозної племінної роботи, 

міцної кормової бази та високої кваліфікації обслуговуючого персоналу. 

Протягом    2018 року агроформуваннями району вироблено - 622,6 тонн м’яса, 

763,8 тонн молока.  Вчасно проведено розрахунки за оренду земельних та 

майнових паїв.  Підприємствами району, згідно договорів оренди, нараховано   

23,1 млн. гривень орендної плати за використання земельних паїв. Станом на        

1 січня  2019 року сільськогосподарськими підприємствами району сплачено     

100 % орендної плати за землю.  

 Керівники господарств постійно оновлюють машинно-тракторний парк.   

На постійному контролі знаходилося питання щодо технічного стану машинно-

тракторного парку. Проводилися заходи по перевірці готовності техніки для 

проведення весняно-польових робіт, збирання зернових, олійних культур, 

готовності ремонтно-обслуговуючої бази. Проводилися навчання з підвищення 

рівня знань зі спеціалістами з питань охорони праці сільськогосподарських 

підприємств, цільові перевірки стану охорони праці у сільськогосподарських 

підприємствах усіх форм власності. Завдяки проведеним заходам протягом року в 

сільськогосподарських підприємствах району не зафіксовано нещасних випадків, 

пов’язаних з виробництвом. 

 

 

В 2018 році фермерським господарством ”Тамдем –Агро“ на території 

Жемчужненської  сільської ради  було висаджено фруктові саджанці на площі 

9,24 га,  в тому числі: сливи на площі - 3 га, черешні - 4,84 га, груші на площі -    



 7 

1,4 га.  Завдяки цьому  в фермерському господарстві створено 49 додаткових 

робочих місць, із них: 19 - на постійній основі, 30 - на тимчасовій. 
 

 

                                     Фінансовий сектор 

 
Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації у        

2018 році було ефективне виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його 

наповнення. 

          Скоординована робота всіх гілок влади району дала можливість забезпечити  

стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини бюджету району по 

власних і закріплених доходах та спрямувати фінансовий ресурс на розвиток 

соціальної інфраструктури території району, підвищення добробуту населення, 

забезпечення належного функціонування бюджетних установ, благоустрою тощо. 

Спільними зусиллями з органами місцевого самоврядування досягнуто 

позитивних результатів - збільшення  обсягу бюджету в порівнянні з минулими 

роками. За 2018 рік до загального та спеціального фондів бюджету Юр’ївського 

району мобілізовано доходів в сумі - 24 643,8 тис.грн.  

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду 

бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів, порівняно з 

відповідним періодом минулого року. Дохідна частина загального фонду 

Юр’ївського району за       2018 рік збільшились в порівнянні з надходженнями 

2017 року на - 6 878,8 тис. грн. Основним бюджетоутворюючим джерелом 

місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. В структурі надходжень 

бюджету району податок на доходи фізичних осіб становить - 49,2 %, плата за 

землю - 10,6 %, єдиний податок з підприємницької діяльності -33,7 %, акцизний 

податок - 0,4 %, плата за надання адміністративних послуг- 0,9 %, податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 1,0 %. Найбільшу частину в 

бюджеті району займають видатки на соціальний захист населення – 63,1 відсотки 

або 49 711,4 тис. грн., на утримання закладів освіти – 21,9 відсотки або        

17 230,5 тис.грн., на утримання органів місцевого самоврядування –                    

11,5 відсотків, або 9 073,5 тис. грн. та на культуру – 1,6 відсотки,                         

або -1 281,0 тис. грн. 

 

 

Житлово-комунальне господарство 
 

Одним із найважливіших питань залишається робота галузі житлово- 

комунального господарства, стан розрахунків за спожиті енергоносії, житлово-

комунальні послуги, робота транспорту, дорожнього господарства та інших 

об’єктів інфраструктури. Протягом 2018 року відділом містобудування, 

архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації 

здійснювалися усі заходи, направлені на удосконалення роботи галузі житлово - 

комунального господарства та збереження і покращення інфраструктури району. 



 8 

На проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг спрямовано кошти в сумі 

6 млн. 525 тис. 156 грн. 

На капітальні ремонти, реконструкцію будівель та благоустрій територій 

закладів освіти  спрямовано 2 млн. 021 тис. 900 грн. 

На об’єкти розвитку культури було використано 5 млн. 645 тис. 872 грн., 

 охорони здоров’я - 1 млн. 710 тис. 600 грн., спортивного розвитку -                       

25 млн. 545 тис. 100 грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету  тривають роботи з реконструкції    

12-ти квартирного житлового будинку в селі Вербуватівка (перехідний об’єкт з 

2016 року). В поточному році використано 1 млн. 987 тис. 500 грн.  

 

 

Сфера надання адміністративних послуг 
 

Протягом року Центр надання адміністративних послуг працював над 

вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства, а саме 

над впровадженням нових адміністративних послуг, спрощенням, оперативністю 

та покращенням умов їх отримання, який діє за принципом ”Єдиного вікна”.  

В Центрі створено максимально зручні і доступні умови для отримання 

адміністративних послуг мешканцями району, через який можна отримати         

111 послуг. На всі види послуг  розроблені технологічні та інформаційні картки.  

Протягом 2018 року адміністраторами ЦНАПу надано                                

3769 адміністративних послуг, що на 70,2 % більше в порівнянні з 2017 роком та 

6382 консультації, що на 64,6 % більше в порівнянні з 2017 роком. 

З метою забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та 

порядок надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті районної 

державної адміністрації розміщена інформація про діяльність Центру, графік 

роботи, контактні телефони, інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг, зразки заяв. Центр забезпечено комп’ютерною 

технікою, інформаційними стендами, на яких розміщені інформаційні та 

технологічні картки, зразки заповнення заяв та корисна інформація для 

відвідувачів. 

Протягом звітного року були проведені наради з суб’єктами надання 

адміністративних послуг з метою удосконалення роботи органу та 

адміністраторів. 

 

Сфера соціального захисту 

 
Одними із першочергових завдань, які стояли перед районною державною 

адміністрацією протягом звітного періоду, були завдання щодо покращення 

якості надання соціальних послуг населенню району та  зростання добробуту 

громадян. 

Так, протягом  минулого року за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам профінансовано виплату державних соціальних допомог 
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малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям – 

інвалідам на загальну суму 18 млн. 440 тис.грн. (2017 рік  – 19 млн. 110 тис.грн.).   

У 2018 році скористалися субсидією 1786 домогосподарств на суму -  

14477,3 тис.грн.  За опалювальний період 2016-2017 рр. до управління 

соціального захисту населення із заявами звернулося 2819 сімей. Повернуто 

монетизації на суму - 345,723 тис.грн. За опалювальний період 2017-2018 рр. 

всього звернулось - 1689 сімей, яким виплачено кошти на суму 134 тис.грн. 

Пільгами на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та 

скрапленого газу забезпечено 2118 сімей  на суму 15953 тис. грн., (на житлово-

комунальні послуги - 1689 осіб на суму 14903,7 тис.грн., 429 осіб на тверде 

паливо та скраплений газ на суму - 149,3 тис.грн). 

Протягом року працювала комісія з питань надання населенню житлових 

субсидій та державної соціальної допомоги. Проводилася широка інформаційно-

роз’яснювальна робота серед жителів району щодо впровадження нової системи 

призначення субсидій та державних допомог. 

 

У районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на профілактику 

інвалідності. Майже стовідсотково задовольняється потреба інвалідів по 

забезпеченню технічними засобами пересування та реабілітації.  

У 2018 році 14 інвалідам району видано 16 направлень на забезпечення 

протезно-ортопедичними виробами.  

На обліку у районі перебувають 70 учасників бойових дій, трьом учасникам 

антитерористичної операції зі статусом „Учасник бойових дій” надано путівки в 

санаторії „Сонячний” та „Пергово”, які надійшли з Міністерства соціальної 

політики України.    

Ще одним важливим напрямком діяльності є робота з внутрішньо 

переміщеними особами. На даний час на обліку перебуває - 103 особи.                  

У 2018 році внутрішньо переміщеним особам призначено та виплачено            

439,7 тис.грн.  адресної допомоги для покриття витрат на проживання. 

 

 

Заходи щодо захисту прав дітей 

 
Відповідно до пункту 6 статті 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» службою у справах дітей районної державної адміністрації 

забезпечувалося своєчасне виявлення дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, та підготовки документів щодо надання їм статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, вживалися заходи щодо 

влаштування вищевказаної категорії дітей до сімейних форм виховання 

(усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного 

типу). 

В районі запроваджено та діє єдина система комп’ютерного обліку дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та які опинились в складних 

життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання. 

Забезпечено її ефективне функціонування. 
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В районі функціонує 2 дитячих будинка сімейного типу та 7 прийомних 

сімей, де проживає та виховується 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Протягом 2018 року влаштовано 9 дітей, із них: 7 дітей 

під опіку та 2 дитини до прийомної сім’ї. Кожна дитина, яка виховується в 

дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях опікунів 

(піклувальників) не залишається без постійної уваги. Діти залучаються до участі у 

святкових заходах, благодійних акціях, забезпечуються відпочинком та 

оздоровленням. Протягом року делегація дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в кількості 25 чоловік прийняла участь в обласному 

заході, присвяченому до Дня захисту дітей в м. Дніпро. 

За минулий рік оздоровлено  в КЗ „ДОЦСРСТ„ „Перлина Придніпров’я” 

Дніпропетровської обласної ради” село Орловщина Новомосковського району - 

27 дітей,  в  ДП УДЦ ,,Молода гвардія’’ та "МДЦ" "Артек" по 13 дітей. 

          З метою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання, розвитку мережі прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу, проведення інформаційної кампанії щодо 

популяризації сімейних форм виховання  розповсюджувалися  пам’ятки щодо 

популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, надано матеріали до районної газети «Рідний край» з 

даної тематики та на офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. 

Службою виготовлено та розповсюджується пам’ятка щодо профілактики 

насильства в сім’ї «Не залишайся наодинці зі своєю проблемою – звернися по 

допомогу! Подбай про себе».  

Спільно з працівниками селищної, сільських рад, шкіл, поліції,  

управлінням соціального захисту населення, медичними працівниками 

проводилися обстеження умов проживання дітей в сім’ях.  Проведено 

профілактичні бесіди з  батьками, попереджено про відповідальність за неналежне 

виконання своїх обов’язків, надано консультації щодо подолання складних 

життєвих обставин; зобов’язано створити належні умови проживання для дітей, 

контролювати їх поведінку, запропоновано шляхи виходу із кризи.  

Протягом року проводилися засідання комісії з питань захисту прав дитини,  

засідання координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації, 

на яких розглядалися питання щодо соціального захисту дітей, вирішення спорів 

між батьками. За результатами їх проведення прийнято відповідні рішення та 

надано рекомендації.  

 

Щодо інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості 

 
Освіта є основою економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, 

об’єднаного спільними цінностями і культурою. 

Відділом освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації проводиться робота щодо забезпечення якісною освітою дітей 

району, створення умов для навчання.  
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В районі працює 19 закладів освіти комунальної власності: 6 закладів 

загальної середньої освіти; 6 закладів дошкільної освіти; 4 заклади НВК та             

3 заклади позашкільної освіти. Освітнім процесом в ЗЗСО району охоплено     

1 346 дітей шкільного віку, що на 18 дітей більше ніж у минулому році.   До 

перших класів зараховано 136 учнів, що на 19 більше ніж у минулому році. 

Продовжують здобувати повну загальну середню освіту у 10-х класах                  

56 випускників  основної школи (минулий рік – 76).  У 2018 - 2019  навчальному 

році  по-новому навчаються всі першокласники Юр’ївського району. Ключова 

зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Мета НУШ – 

виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідні рішення та 

дотримується прав людини. У 14 класних кімнатах для першокласників, згідно 

вимог створено 66 навчальних осередків, зокрема: 12 - навчально-пізнавальної 

діяльності (з партами/столами); 10 - змінні тематичні осередки (дошки/фліп-

чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями); 44 куточків живої природи для 

проведення дослідів  (пророщування зерна, спостереження та догляд за 

рослинами, акваріум); та інші. Кошти, виділені на НУШ освоюються згідно 

нормативних вимог: шкільні меблі – 386,3 тис.грн, ноутбуки та інші 

багатофункціональні пристрої – 210,2 тис. грн., на придбання дидактичного 

матеріалу (фабрики друку, іграшки та інше) - 504,5 тис. грн. Школи району з 

більшою кількістю дітей одержали комп’ютерне обладнання у складі ноутбука, 

фабрики друку, ламінатора на суму - 149,1 тис.грн.  Забезпечується соціальний 

захист учасників освітнього процесу. До місця навчання та у зворотному 

напрямку підвозяться 315 учнів, що становить 100% від потреби.  Підвіз 

забезпечують 12 шкільних автобусів. На харчування дітей пільгових категорій 

виділено -  956,2 тис.грн.  Щоденно із 1346 учнів харчується - 1051 учень, що 

становить 78%. Середня вартість харчування в день становить 12,0 грн. Впродовж 

року проведено значну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази ЗЗСО - за 

бюджетні кошти у школах району замінено вікна на енергозберігаючі на загальну 

суму 8 268 тис. грн.   

        Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району є оптимальною, 

стабільною і забезпечує рівний доступ громадян до отримання базової та повної 

загальної середньої освіти. 

Особлива увага приділялася оздоровленню учнівської молоді. У літній період  

на базі закладів загальної середньої освіти діяли  відпочинкові табори з денним 

перебуванням дітей.  

 

В районі забезпечується виконання Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт». У 2018 році закінчено зведення стадіону на якому розташувалися 

футбольне поле та декілька майданчиків для занять різними видами спорту. 

Роботи по «Реконструкції стадіону в смт. Юр’ївка» профінансовані за кошти 

обласного бюджету, сума проекту складає 42 318,3 тис. грн. Новозбудоване 

футбольне поле зі штучним покриттям – це перше повнорозмірне футбольне поле 

в районі. Об’єкт збудований відповідно до європейських стандартів для 



 12 

проведення районних змагань, і буде використовуватись для розвитку дитячо-

юнацького футболу та інших дитячих гуртків.  

 В КПНЗ ”Юр’ївська районна дитячо-юнацька спортивна школа” -                

2 провідних улюблених видів спорту:  волейбол  та футбол. Всього                      

262 вихованці відвідує дитячо-юнацьку спортивну школу, з них 32 дитини 

займається волейболом. Вихованці ДЮСШ приймали участь:  

у дитячому  Турнірі з фут.залу (2008-2009 р.н.) серед вихованців дитячо-

юнацьких спортивних шкіл м. Павлограда, який відбувся в спорткомплексі 

”Метеорит”. Вихованці ДЮСШ посіли ІІ місце;  

у дитячому  Турнірі з футболу серед вихованців груп Початкової 

підготовки;  

у турнірі на Кубок голови районної ради  з волейболу;  

у товариській зустрічі навчально-тренувальних змагань груп початкової 

підготовки (2007-2009 р.н.) з футболу;  

у дитячому турнірі з міні футболу (2008-2009 р. н.), який проводився в 

спортивному залі НВК в с. Вербуватівка, в якому зустрілися запрошені вихованці 

спортивних шкіл;  

у Юнацькому Турнірі серед молодіжних команд КЗПО ”Юр’ївська 

ДЮСШ”. 

 

В цілому вдалося протягом звітного року зберегти мережу установ культури 

та забезпечити підтримку діяльності провідних аматорських колективів району.  

          В  районі працює 14 клубних закладів (в т.ч. 2 заклади Варварівської ОТГ та 

6 закладів Юр’ївської ОТГ).  

З метою розвитку, збереження національних і культурних традицій, 

всебічного задоволення потреб населення закладами культури клубного типу 

проведено -592 (2017 - 403) культурно-масових заходів (з них 135 концертів та 

346 вечорів для відпочинку), які відвідало 37 345 чоловік з наростаючим 

підсумком. 

Важливим напрямком роботи є охорона культурної спадщини. Згідно 

переліку нерухомих пам’яток України в районі знаходиться 33 пам’ятки Другої 

світової війни, також на обліку та під охороною держави перебувають                 

187 пам’яток археології, які містять в собі 478 курганних могильників.  

 Ведеться робота по занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України місця поховання померлих, внаслідок голодомору 1932-1933 років, в селі 

Федорівське Юр’ївської ОТГ.  Проводиться робота по відтворенню подій 

Української революції 1917-1921 років у Юр’ївському районі. В збірнику 

документів і матеріалів “Українська революція 1917-1921 на Придніпров’ї” є 

відомості про перебіг подій революції в окремих населених пунктах району. 

Проводиться опитування населення. 

Мешканців  району обслуговує 8 сільських бібліотек. Комунальний заклад 

„Юр’ївська централізована бібліотечна система” Юр’ївської селищної ради 

Дніпропетровської області (об’єднує 8 бібліотек, з них: центральна бібліотека, 

бібліотека для дітей, 4 бібліотеки-філії та 2 пункти видачі літератури). 
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В чотирьох бібліотеках (ЦБ, ДБ, Вербуватівській с/б, Чернявщинській б-ф) 

працюють Інтернет - центри. В Жемчужненській б-ф, Новогригорівській б-ф, 

Варварівській с/б користувачі мають змогу отримувати нові бібліотечні послуги з 

використанням комп’ютерного обладнання. 

Книжковий фонд становить 94 989 примірників, згідно обласної Програми 

протягом звітного періоду до бібліотечних закладів надійшло 583 нових книг. 

Сучасні інформаційні потреби жителів села зосереджуються навколо 

питань, пов’язаних з повсякденним життям, організацією побуту, проблемами 

працевлаштування, соціального, правового захисту тощо, проведено                    

603 культурно-масових заходів, на яких було 12 347 присутніх.  

В комунальному позашкільному навчальному закладі ”Юр’ївська районна 

мистецька школа“ станом на 01.01.2019 року навчається 50 учнів, яких навчає       

6 викладачів.  2 випускники отримали свідоцтво про закінчення музичної школи.   

За звітний період проведено 20 культурно – освітніх заходів.  

Проведено районний конкурс юних піаністів „Музичний калейдоскоп”, в 

якому прийняло участь 14 учнів ЮРМШ. Після закінчення конкурсу переможці 

були нагороджені грамотами, а учасники подяками. Три вихованці ЮРМШ 

прийняли участь в І етапі обласного фестивалю „Z_фір”, який проводився в         

м. Павлограді та були нагороджені подяками і грамотами. 

 

 

Охорона здоров’я 

 
В районі існує наявна мережа лікувально-профілактичних закладів.   

Головним напрямком діяльності у сфері медичного обслуговування  є організація 

надання первинної медико–санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. 

           На виконання Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів 

охорони здоров’я»,  рішенням  Юр’ївської селищної ради від 28.09.2018                

№ 428 – 20/VII «Про створення Комунального некомерційного підприємства 

«Юр’ївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Юр’ївської селищної 

ради Юр’ївського району Дніпропетровської  області», шляхом реорганізації       

КЗ «Юр’ївський центр ПМСД», було створено КНП «Юр’ївський центр ПМСД». 

 

З метою підвищення якості надання медичної допомоги сільському 

населенню, в 2018 році КНП «Юр’ївський центр ПМСД» став переможцем 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської 

обласної ради.  Освоєно кошти на проект «Реконструкція будівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 61 в с. Чернявщина 

Юр’ївського району Дніпропетровської області». Загальна вартість виконання 

проекту – 1 млн. 199 тис.грн. З них 770 тис.грн – кошти обласного бюджету,       

380 тис.грн. кошти місцевого бюджету Юр’ївської селищної ради. Придбано нові 

меблі на загальну суму 46 тис. 700 грн.  
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Також, за кошти Мінрегіону України  на розвиток об’єднаних 

територіальних громад проведено капітальний ремонт покрівлі Чернявщинської 

амбулаторії на загальну суму 501 тис. 800 грн. Роботи завершені вчасно. 

З метою забезпечення доступності медичних послуг для віддалених 

сільських територій в 2018 році розпочато будівництво нової амбулаторії. 

Централізовано отримано нове сучасне медичне обладнання для 

амбулаторії, що будується, на загальну суму 1 млн. 200 тис.грн. 

          За кошти субвенції державного бюджету придбано новий автомобіль 

Renault Duster для покращення роботи сімейних лікарів Юр’ївської амбулаторії та 

обслуговування викликів до пацієнтів з хронічними захворюваннями. 

Для забезпечення роботи амбулаторій по прикріпленню пацієнтів та 

забезпечення вільного вибору лікаря, КНП «Юр’ївський ЦМПСД» підключено до 

медичної інформаційної системи. За кошти селищного та районного бюджету 

придбано 4 нових комп’ютера та 4 принтера на загальну суму 90 тис.грн., 

проведено швидкісний інтернет в Чернявщинську АЗПСМ.  

 В 2018 році продовжено роботу по виконанню Урядової програми 

«Доступні ліки», відповідно до якої пацієнти отримують ліки від серцево-

судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми 

безкоштовно або з незначною доплатою.   Заключено договори по відшкодуванню 

вартості ліків з ОКП «Фармація» в смт. Юр’ївка та Аптеками медичної академії          

м. Павлограда. За минулий  рік лікарями амбулаторій виписано 5285 рецептів на 

загальну суму 253 тис. 200 грн., з них: на лікування пацієнтів з серцево – 

судинними захворюваннями – 3940 рецептів, цукровим діабетом 2 типу –           

917 рецептів, для лікування хворих на бронхіальну астму – 428 рецептів.           

3358 пацієнтів з диспансерної групи отримали ліки за зазначеною програмою. 

Надання медичної допомоги на вторинному рівні забезпечують 79 медичних 

працівників в тому числі: 14 - лікарів; 39 - середнього медичного персоналу та     

26  молодшого персоналу. Амбулаторно-поліклінічна допомога в Юр’ївській 

районній лікарні надається поліклінікою на 99 відвідувань за зміну. Лікарями 

поліклініки за 2018 рік виконано 33814 тисяч відвідувань, прийом хворих 

ведеться по 13 лікарській спеціальності. Цілодобова стаціонарна медична 

допомога надається на 53 ліжках. Середні терміни лікування в стаціонарі 9 днів. 

 

Підводячи підсумки діяльності за 2018 рік, можна зазначити,  що зроблено 

багато гарних справ  та  досягнуто позитивних результатів в роботі, проте поряд з 

певними  успіхами  залишаються ще проблеми, які  ми маємо і надалі вирішувати 

та  працювати з повною віддачею. Першочерговим завданням сьогодні ставимо    

вирішення питань ремонту дорожнього покриття автомобільних доріг. Не 

зважаючи на те, що за останні 2 роки на ремонти та експлуатаційне утримання 

доріг комунальної власності використано понад 6 млн. 525 тис. 156 грн., дорожня 

інфраструктура потребує значно більшого фінансування та поліпшення якості 

ремонтних робіт; по-друге –  залишається високий рівень енергозатратності в 

закладах соціальної сфери, оскільки більшість будівель, інженерних, електричних, 

теплових систем у закладах бюджетної сфери технічно застарілі; і третє і дуже 

важливе стосується недостатнього кадрового забезпечення закладів охорони 
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здоров'я первинного рівня. Дана проблема існує у зв’язку з тим, що у молодих 

фахівців відсутня мотивація працювати на селі через відсутність належних 

побутових умов для них. 

 

Що стосується пріоритетних напрямків роботи у 2019  році, то вони, як і в 

минулому році, будуть спрямовані на покращення рівня життя жителів району, 

забезпечення їх економічних та соціальних гарантій та безпеки життєдіяльності.  

Ми будемо продовжувати курс на залучення інвестицій, наповнення 

бюджетів, розвиток інфраструктури та зростання середньої заробітної плати в 

районі. Також і надалі триватиме робота над поліпшенням матеріально-технічної 

бази шкіл, дитячих садків, медичних та культурних закладів.  

 


