
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Юр’ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської 

області  ”Підсумки діяльності за 2017 рік” 

Юр’ївська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону 

України ”Про місцеве самоврядування в Україні” реалізує повноваження, 

делеговані районною радою.  На території району забезпечується виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади.  

Агропромисловий комплекс. Свою доповідь хочу розпочати з допомоги 

держави в розвитку садівництва. Так в 2017 році ФГ ”Тамдем –Агро” на території 

Жемчужненської сільської ради  було висаджено новий яблуневий сад в кількості 

75 200 шт. на площі 21,06 га. Завдяки цьому в фермерському господарстві 

створено 49 додаткових робочих місць, з них 19 робочих місць на постійній основі 

та 30 - на тимчасовій. Згідно Постанови № 587 ”Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

виноградництва, садівництва і хмелярства” ФГ ”Тамдем –Агро”  отримали 

компенсацію витрат  з садівництва за рахунок бюджетних коштів на розвиток 

садівництва в сумі 3,03 млн. грн. За бюджетною програмою ”Державна підтримка 

розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградництва та ягідників  і 

нагляд за ними”  була погашена бюджетна кредиторська заборгованість за 2012 рік 

по ФГ ”МЮД” в сумі 306,85 тис. грн.  

На території Юр’ївського району зібрано зернових культур з площі 37 286 

га, намолочено 123 131 т, що більше проти минулого року на 3 тис. т.  при 

урожайності 33,0 ц/га, в. т.ч ранніх зернових культур на площі 29284,5 га,  при  

середній урожайності 33,4 ц/га (2016 – 29,7 ц/га), одержано валовий збір 97941 т, 

що більше проти минулого року на  17092 т. 

Валову продукцію сільського господарства у 2017 році отримано в сумі 

471,5 млн. грн., що більше до 2016 р. на 3,4 млн. грн. (101%) і більше до 

прогнозованого в сумі 78,5 млн. грн. 

Щодо розвитку тваринницької галузі необхідно зазначити, що нарощування 

продукції тваринництва у районі, нажаль,  не спостерігається. У 2017 році, як і у 

попередньому 2016 році, зафіксовано зменшення поголів’я свиней. Зменшення 

відбулося майже на 8 %. Основною причиною щодо зменшення поголів’я є 

зменшення ціни реалізації. Треба зазначити, що зменшення поголів’я свиней 

відбулось як в агроформуваннях, так і по населенню району. 

 

Основні напрямки роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 

втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром 

Порошенком, їх практичної реалізації на місцях, виконання заходів Стратегії 

регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року та 

стратегії розвитку Юр’ївського району до 2020 року, затвердженої рішенням 

районної ради від 12 березня 2015 року № 353-40/VІ.  

Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення 

умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та 

апарату. Плани роботи передбачають заходи, спрямовані на виконання 

Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної 



Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр - міністра України, 

інших нормативно-правових актів органів виконавчої влади вищого рівня, 

державних і регіональних програм соціально - економічного та культурного 

розвитку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації і голови 

райдержадміністрації, а також делегованих районною радою повноважень із 

забезпечення реалізації державної політики. 

Плани готуються відділом організаційної роботи, контролю, з питань 

інформаційної  діяльності, комунікацій з громадськістю та забезпечення 

доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації на підставі 

пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, погоджених із 

заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків). 

Найбільш важливі питання життєдіяльності району розглядалися на 

засіданні колегії, районних   нарадах, нарадах з сільськими, селищними головами, 

на галузевих нарадах з керівниками підприємств, установ, організацій району, 

апаратних нарадах у голови райдержадміністрації, робочих нарадах, засіданнях 

консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації, ін. 

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 

району, реалізації завдань, визначених законодавством, актами Президента 

України, урядовими та обласними документами, рішеннями районної ради та 

інших питань життєзабезпечення району, протягом 2017 року районною 

державною адміністрацією проведена значна організаційна робота. Зокрема, 

проведено 15 засідань колегії районної державної адміністрації, де було 

розглянуто 52 питання, дієвість яких спрямовувалась на організацію виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, наповнення та 

ефективне використання бюджету, соціального захисту населення, здійснення 

виконавчими комітетами  сільських та селищних рад  делегованих повноважень 

органів виконавчої влади та інше. 

Апарат райдержадміністрації, здійснюючи свої повноваження щодо 

правового, кадрового, організаційного, обов’язків з документообігу, матеріально-

технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації, постійно 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали, планує роботу 

райдержадміністрації.  

         У 2017 році до райдержадміністрації надійшло вхідних 2442 документи. 

Зареєстровано 733 контрольних документів. Усього у 2017 році відпрацьовано 

1184 контрольних документи разом з довгостроковими термінами. 

         За даний період видано  289 розпоряджень голови райдержадміністрації  (з 

основної діяльності), більша частина яких регулює виконання делегованих 

повноважень; прийнято 35  доручень голови райдержадміністрації,  11 доручень  

взято на контроль. 

Значна увага надавалася розгляду звернень громадян та вирішенню 

порушених у них питань. Визначено дні прийому громадян, розроблено і доведено 

до населення графіки прийому громадян. За звітний період всього до 

райдержадміністрації надійшло 72 звернення від громадян, з яких поштою - 18 

(25%), електронною поштою – 6 (8,3%), на особистому прийомі - 48 (66,6%). 

Головними були питання: аграрної політика та земельні відносини - 15, 

транспорту і зв’язку – 9, будівництво, містобудування та архітектура – 1, 



соціального захисту – 26, праця і заробітна плата – 2, охорона здоров’я – 2, 

комунальне господарство – 16, інші питання -1. 

 Найбільше звернень надійшло від учасників бойових дій – 46, робітників-3, 

пенсіонерів – 9, працівників бюджетної сфери -2, безробітних – 1, державних 

службовців – 2, інші – 9. Протягом року вирішено позитивно 10 звернень, надано 

роз’яснення та необхідну інформацію по 62 зверненням. 

Для спрощення процедури отримання адміністративних послуг при 

Юр’ївській районній державній адміністрації працює Центр надання 

адміністративних послуг, який діє за принципом ”Єдиного вікна”. В Центрі 

створено максимально зручні і доступні умови для отримання адміністративних 

послуг мешканцям району, через який можна отримати 111 послуг, на всі види 

послуг  розроблені технологічні та інформаційні картки;  

Протягом 2017 року адміністратором ЦНАПу надано 2648 адміністративних 

послуг та 99 відмов (2016 рік – 2124 послуг та 17 відмов), кожному заявнику 

надано необхідну консультацію. 

 Відділом ведення Державного реєстру виборців за 2017 рік проводилося  

періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців; 

опрацьовано 212 відомостей періодичного поновлення персональних даних 

Державного реєстру виборців, 45 переадресованих рядків від відділів ведення 

засобами АІТС ДРВ; опрацьовано 177 звернень від  відділів ведення засобами 

АІТС ДРВ.  За результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення  

за звітний період видано 148 наказів начальника відділу. Забезпечено 

виготовлення та передачу в зазначені терміни попередніх та уточнених списків 

виборців для проведення голосування під час перших виборів селищного голови 

та депутатів Юр’ївської селищної ради. Забезпечено якісну та своєчасну передачу 

інформації від територіальної виборчої комісії до Центральної виборчої комісії 

про результати перших виборів селищного голови та депутатів Юр’ївської 

селищної ради.  

  Архів. У звітному році до архівного відділу райдержадміністрації на 

державне  зберігання надійшло 179 одиниць зберігання, зокрема документи 

Варварівської сільської виборчої комісії, фінансового управління 

райдержадміністрації, Вербуватівської сільської ради, відділу освіти 

райдержадміністрації, КЗ "Юр’ївська центральна районна лікарня", "Юр’ївського 

районного суд Дніпропетровської області".  

Виконано 61 тематичний запит проти 42 в 2016 році, з них на  91 % дано 

позитивну відповідь.  

Надійшло 70 запитів соціально-правового характеру, проти 58 запитів в 2016 

році. Позитивні відповіді дані на 54 запити, що складає 78 %. 

В 2017 році  на особистому прийомі  зареєстровано 74 відвідувача проти 57 

в 2016 році. Тематика звернень громадян за 2016-2017 роки  наступна: 

підтвердження факту прийому та виключення з членів колгоспу з метою 

забезпечення права на земельний пай, про передачу земельних ділянок у приватну 

власність та виділення під забудову, видача дозволів на розробку проектної 

документації та її затвердження, присвоєння поштової адреси домоволодінням, 

про приватизацію житла  та з інших питань. 

Забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з 

найважливіших гарантій становлення будь – якого демократичного суспільства. За 



2017 рік до райдержадміністрації надійшло 20 запитів на інформацію, що на 18 

запитів менше минулого року.  Запити на інформацію надійшли від фізичних осіб 

- 8 запитів, від юридичних осіб - 12 запитів. 

За тематикою інформаційні запити можна розподілити: фінансова політика, 

розпорядження бюджетними коштами – 1, статистичні дані – 4, освіта, наукова 

діяльність – 4, аграрний сектор, земельні відносини – 1, соціальний захист – 1, 

реалізація житлової політики, будівництва - 2, комунальне господарство – 1, 

питання культури, охорона культурної спадщини – 1, інші- 5. 

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, 

реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відділом організаційної 

роботи, контролю, з питань інформаційної діяльності, комунікацій з 

громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації апарату 

райдержадміністрації. 

Юрисконсультом райдержадміністрації  за 2017 рік опрацьовано  21 

справу позовного провадження, з них:  

в 13-ти справах – райдержадміністрація виступила в якості третьої особи; 

у 8-ми справах – в якості відповідачів.  

З цих 8-ми справ: у 2-х справах – судовий розгляд триває нині; у 2-х 

справах – позовні вимоги задоволено на боці позивача; у 3-х справах - позовні 

вимоги задоволено на боці відповідача Юр’ївськго райдержадміністрації; в 1-й 

справі - позовні вимоги задоволено частково позивачем. 

Всього до Юр’ївської райдержадміністрації надійшло:  

від Юр’ївського районного суду - 15 справ;  

вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ – 1 справа; 

окружного адміністративного суду – 4 справи; 

Дніпропетровського Господарського суду – 1 справа. 

Соціальне забезпечення. Діяльність Юр'ївської районної державної 

адміністрації у напрямку соціального захисту населення була спрямована на 

зростання добробуту громадян. 

Так, протягом 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам профінансовано виплату державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям – 

інвалідам на загальну суму 19,12  млн.грн. проти 17,71 млн.грн. у 2016 році.  

Станом на 01.01.2018 року для надання пільг та субсидій населенню з державного 

бюджету надано субвенцію, а саме: 

-на оплату електроенергії та газу  18,87 млн. грн. (2016 рік – 85,72 млн. грн.); 

-на придбання твердого палива і скрапленого газу 0,990  млн. грн. (2016 рік – 

0,42млн. грн.). 

У районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на профілактику 

інвалідності. Майже стовідсотково задовольняється потреба інвалідів по 

забезпеченню технічними засобами пересування та реабілітації.  

У 2017 році 32 інвалідів району забезпечено 29 засобами реабілітації, видано 

36 направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами.  

У 2017 році виплачена матеріальна допомога на лікування в розмірі 2,0 

тис.грн.  учаснику бойових дій в АТО. На поліпшення житлових умов (поточний 

ремонт) надано допомогу на суму 14,0 тис.грн. 4 учасники антитерористичної 



операції зі статусом „учасник бойових дій” отримали путівки в санаторії 

„Сонячний” та „Лермонтовський”, які надійшли з Міністерства соціальної 

політики України.    

На обліку у районі перебувають 60 учасників бойових дій. Для учасників 

АТО у 2017 році надано 27 дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

виділення земельних ділянок.  

Територіальний центр соціального обслуговування населення 

Юр’ївського району проводить свою діяльність на принципах адресного та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору 

отримання соціальних послуг. Особлива увага приділяється соціальному захисту 

одиноких непрацездатних, малозабезпечених громадян та інвалідів. Чисельність 

виявлених осіб, які потребували соціального обслуговування – 608 чол.  У 

співпраці з благодійним фондом ”Твій рідний край” практично всім одиноким 

непрацездатним громадянам була надана соціально – економічна послуга (надання 

продуктових наборів) до Дня перемоги та Дня людей похилого віку. 

Про надання соціальних послуг населенню та роботодавцям у 2017 році 

Служба зайнятості – служба соціальна. А тому головна мета її діяльності - це 

забезпечення повної продуктивної зайнятості тимчасово непрацюючого населення 

району, надання якісних соціальних послуг населенню та роботодавцям.  

Протягом  2017 року послугами районної служби зайнятості скористалися 

1197 осіб, в тому числі 1135 безробітних осіб району. Працевлаштовано 576 

незайнятих громадян, в тому числі 514 безробітних осіб, з них одна особа шляхом 

виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою 

діяльністю та 2 особи працевлаштовані на нове робоче місце з відшкодуванням 

роботодавцю єдиного соціального внеску. 

У 2017 року на обліку перебувало 7 безробітних громадян з числа 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. За 

направленням служби зайнятості працевлаштовано дві особи. Одна особа 

вирішила питання працевлаштування самостійно. На сьогодні на обліку перебуває 

4 особи. Також з початку року соціальні послуги служби зайнятості  надано трьом 

особам з числа внутрішньо-переміщених. Працевлаштовано одну особу. Станом  

на 01.01.2018 року на обліку перебуває 2 особи даної  категорії.   

Безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості виплачено 

5,3 млн грн. допомоги по безробіттю, в тому числі 15,0 тис. грн. виплата 

одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, що складає 

70,7 % використання річного кошторису. Середній розмір допомоги по безробіттю 

у грудні 2017 року складає 2587,0 грн.  

Підтримка сім’ї, дітей та молоді. В районі функціонує 2 дитячих будинку 

сімейного типу та 7 прийомних сімей, де проживає та виховується 32 дитини-

сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 2017 року службою у справах дітей райдержадміністрації 

влаштовано 15 дітей, із них: 13 дітей під опіку та 2 дитини - відповідно  рішення 

Юр’ївського районного суду повернуто до батька (в зв’язку з визнанням 

батьківства). 

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 2017 року делегація 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в кількості 25 чоловік 

прийняла участь в обласних заходах присвячених до Дня захисту дітей та Дня 

Святого Миколая в м. Дніпро. 

Служба у справах дітей райдержадміністрації проводить роботу щодо 

запобігання правопорушення серед дітей, вжиття відповідних заходів щодо 

влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, до закладів 

соціального захисту, проводяться профілактичні рейди.  

В Юр’ївському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  на обліку перебуває 137 сімей, в них виховується 307 дітей. 

Нововиявлених  за звітний період  25 сімей, в яких виховується 46 дітей.      

Для здійснення координації між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, вирішення комплексної адресної 

допомоги, спрямованої на ліквідацію чи пом’якшення причин сімейного 

неблагополуччя діє  Дорадчий орган з питань соціального супроводу сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. Проведено 11 засідань. За 

результатами початкової оцінки потреб на розгляд  Дорадчого органу у 2017 році 

подано 157 справ сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Рішенням 

засідання Дорадчого органу під соціальний супровід взято 37 сімей, де 

виховується 73 дитини (у 2016 році - 57 сімей, 124 дітей). В результаті проведеної 

роботи із сім’ями, зокрема наданні допомоги по оформленню інвалідності, 

оформлення свідоцтв про народження дитини, оформлення та відновлення 

паспортів, оформлення соціальних допомог, надання гуманітарної допомоги, знято 

із соціального  супроводу з подальшим наданням послуг за карткою роботи з 

сім’ями 25/57 дітей,  знято з обліку сімей, як ті , що подолали складні життєві 

обставини та в змозі самостійно вирішувати свої проблеми 81/174 дітей.  

  Освіта. В районі, відповідно до потреби населення  в здобутті дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти, функціонувало  19 закладів освіти :  

             навчально – виховних комплексів – 6 

   загальноосвітніх шкіл - 5 

      дошкільних навчальних закладів - 5 

      позашкільний  навчальний заклад - 2 

ДНЗ «Юр’ївське ПТУ № 81» - 1. 

Відкрито групу дитячого садка на 15 місць в Преображенському  НВК, 

відкрито другу  групу  на 15 місць у Чернявщинському ДНЗ,  що надало  

можливість  створити нові місця для дітей дошкільного віку на 30 осіб.   

У школах району навчається 1328 учнів, в дошкільних закладах виховується 

487 дітей. 

В освітніх закладах навчалися  та виховувалися   6  осіб – переселенців, в 

тому числі  в загальноосвітніх закладах – 4 дитини, в дошкільних навчальних 

закладах – 2 дітей. На цю категорію учнів та вихованців використано коштів в 

сумі   102,8 тис. грн. 

Придбано шкільну форму 32 дітям-сиротам та дітям, які знаходяться  під 

опікою на загальну суму 32,0 тис.грн. 

З метою  покращення матеріально-технічної бази для Юр’ївської опорної 

загальноосвітньої школи придбано інтерактивні засоби навчання (інтерактивні 



дошки, проектори, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, акустичні системи) та 

комплект засобів навчання для кабінетів фізики, хімії та біології, математики (з 

обласного бюджету). Також придбано новий навчально-комп’ютерний комплекс 

для початкових класів Новогригорівської філії та комплект засобів навчання для 

кабінетів хімії і біології, математики для Жемчужненської філії. 

Було виготовлено 11 проектів на капітальні ремонти та реконструкції  

закладів освіти, де були проведені роботи  Юр’ївська ОЗОШ- 5 проектів, 

Жемчужненський НВК -1 проект, Чорнявщинська ЗОШ - 1 проект, 

Преображенський НВК - 2 проекти, Шандрівський  НВК - 2 проекти.  

За кошти сільської ради, депутатської субвенції та спонсоські кошти  були  

проведені капітальні ремонти  в Юр’ївському ДНЗ (утеплення фасаду, заміна даху 

та благоустрій території), Новов’язівському ДНЗ (капітальний ремонт харчоблоку, 

2 кімнат гігієни), замінили систему опалення в їдальні Новов’язівської ЗОШ.    

Завершено реконструкцію Преображенської НЗОШ під НВК та будівництво 

харчоблоку, капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду Юр’ївської ОЗОШ, 

капітальний ремонт покрівлі Юр’ївського дошкільного навчального закладу. Не 

завершені  роботи по по капітальному ремонту фасаду Чорнявщинської ЗОШ. 

 Замовлена і виготовляється проектно-кошторисна документація для 

встановлення чотирьох  коректорів газу (Новоіванівська ЗОШ, Жемужненська 

філія  Юр’ївської  ОЗОШ, Чорнявщинська ЗОШ, Водянський НВК) 

 Загальна сума районних коштів та спонсорської допомоги на виготовлення 

проектів склала - 171,95 тис грн. На капітальні видатки по облаштуванню  закладів 

освіти  було освоєно кошів обласної субвенції 4 288,58 тис.грн., на оснащення 

кабінетів 4 731,48 тис.грн., на енергозберігаючі технології 314,62 тис.грн.  

Новов’язівська ЗОШ за кошти обласного бюджету отримала шкільний 

автобус ”АТОМАН”. Автобус розрахований на 30 місць, має сучасну паливну 

систему, що зменшує шкідливі вихлопи у повітря, обмежувачі швидкості, 

автономне опалення, додаткові люки. Сидіння спеціально розроблені під 

школярів. Є корзинки для речей дітей. У салоні встановлені тривожні кнопки та 

гучний зв'язок.  
У 2017 році ДНЗ ”ПТУ № 81” здійснює навчання за професіями: ”Робітник 

фермерського господарства”, ”Кухар”, ”Тракторист-машиніст с/г виробництва, 

водій  автотранспортних засобів” слюсар з ремонту с/г машин та обладнання”. 

Згідно рішення Вищої акредитаційної комісії, училище успішно проатестувало 

професію ”Робітник фермерського господарства”. 

Спорт. Метою та основним завданням роботи КПНЗ ”Юр’ївська районна 

дитячо-юнацька спортивна школа” є: збереження мережі спортивних груп, 

виявлення та підтримки юних талантів, набуття вмінь та навичок участі у 

змаганнях та умовах змагань отримувати високі результати, забезпечення 

розвитку здібностей та підготовки спортсменів до резервного спорту, 

популяризації здорового способу життя в районі. На сьогоднішній день в школі 

два провідних улюблених видів спорту: з волейболу та футболу. 

Культура і духовність. З метою розвитку, збереження національних і 

культурних традицій, всебічного задоволення культурних потреб населення та з 

метою реалізації Програми розвитку культури використано протягом звітного 



періоду кошти місцевого бюджету в сумі 702,3 тис. грн. та інші джерела – 

26,7 тис. грн.  

За рахунок обласного бюджету в червні місяці 2017 року розпочато 

капітальний ремонт Юр’ївського районного будинку культури на суму 5645,9 тис. 

грн., на даний час вже проведено 60% робіт. Планується ввести його в 

експлуатацію в І півріччі 2018 року. 

Також для покращення надання клубних послуг Олексіївська сільська рада 

прийняла в 2016 році участь в обласному конкурсі проектів та програм місцевого 

розвитку місцевого самоврядування та отримала грант на проект „Реконструкція 

будівлі сільського клубу за адресою вул. Нова, 2 с. Новочорноглазівське, 

Юр’ївського району, Дніпропетровської області” (кошторис проекту становить 

1769,7 тис. грн.). Для реалізації проекту протягом 2016-2017 років використано 

кошти в сумі 1660,1 тис. грн. (у 2017 – 991,1 тис. грн.), з них лише 900,0 тис. грн. 

виділено з обласного бюджету (у 2017 році – 450,0 тис. грн.). На передбачені 

кошти заново збудували будівлю з облаштуванням електроопалення, на даний час 

будівля введена в експлуатацію де проходить робота сільського клубу. 

Закладами культури клубного типу проведено 550 культурно-масових 

заходів, які відвідало 46466 чоловік з наростаючим. За звітний період бібліотеками 

скористалися 7911 користувачів, книговидача склала 151401.  

Ефективність впровадження системи електронних закупівель Prozorro 

в Юр’ївському районі. Станом на 01 січня 2017 року усі бюджетні установи 

(організації, виконкоми) району зареєструвалися в системі ProZorro через 

акредитовані електронні майданчики. За результатами проведених допорогових та 

надпорогових закупівель закладами (установами) району підтверджена економія 

бюджетних коштів становить 1 025,85 тис. грн. 

Не менш важливу роботу протягом 2017 року здійснював сектор взаємодії з 

правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 

роботи райдержадміністрації. 

За звітний період здійснювалося поповнення матеріального резерву 

дизельного палива на суму 8,9 тис. грн. для запобігання та ліквідації виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Протягом 2017 року проведено: 5 засідань надзвичайної протиепізоотичної 

комісії; 5 засідань надзвичайної протиепідемічної комісії; 15 засідань районної 

комісії з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації з 34 питань. 

Про бюджет. Найважливішим чинником для досягнення цілей стратегії 

розвитку є фінансове підґрунтя. Мені приємно зазначити, що обсяг доходів 

місцевих бюджетів району має постійну тенденцію росту. Так, за 2017 рік доходи 

зведеного бюджету району склали 151,4 млн. грн.  Доходи загального фонду 

бюджету району виконано у сумі 146,8 млн. грн., що становить 107,9 % до 

уточнених планових показників місцевих бюджетів, визначених на 2017 рік. 

Надходження спеціального фонду склали 4,7 млн. грн., або 100,3 % до плану.  

Надходження власних доходів загального фонду бюджету району (без урахування 

трансфертів) у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшились на 2,7 млн. грн. 

Планові показники виконано на 107,9 %, при плані 38,5 млн. грн. фактично 

надійшло 41,6 млн. грн.  Понадпланові надходження (понад 109 %) отримано по 

районному бюджету у сумі 1,8 млн.грн.  Податковий кодекс України надав більші 

права органам місцевого самоврядування щодо самостійного розподілу значної 



частини бюджетних надходжень. Я хочу, щоб кожен сільський, селищний голова 

району усвідомив, що з наданням прав підвищується відповідальність щодо 

виконання бюджету. Кожна територіальна громада повинна зрозуміти, що лише 

перевиконання дохідної частини бюджету дасть можливість вирішити соціальні та 

культурні проблеми громади. 

Охорона здоров’я. Медична допомога населенню району надається КЗ 

«Юр’ївська ЦРЛ», 5 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини, 3 

ФАПами та 12 ФП. В закладах надається допомога дитячому та дорослому 

населенню, амбулаторне лікування, лікування на ліжках денного перебування, 

надання невідкладної допомоги, диспансерне спостереження, профілактичні 

заходи. Забезпечена взаємодія з закладами вторинного та третинного рівнів 

надання медичної допомоги, а також зі станцією швидкої медичної допомоги м. 

Павлоград. 

З 01 квітня 2017 року в Україні стартувала Урядова програма ”Доступні 

ліки”, відповідно якої хворі отримують ліки від серцево - судинних захворювань, 

діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. На 

виконання заходів цієї програми виділено кошти у сумі 232,9 тис.грн., 

використано 206,1 тис. грн. 

Протягом 2017 року проведено 3639 зчеплень  дітям району, що майже на 

30% більше ніж за аналогічний період минулого року (2016 рік – 2812 зчеплень). 

В Юр’ївському районі діє районна програма ”Здоров’я населення 

Юр’ївщини на період до 2019 року”, яка спрямована на реалізацію 

загальнодержавних соціальних програм, поліпшення демографічної ситуації, 

збереження і зміцнення здоров’я шляхом підвищення якості та ефективності 

надання медичної допомоги, з пріоритетним напрямком профілактики та 

лікування хворих. Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених 

Програмою, здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду 

районного бюджету. Загальна сума використаних коштів по програмі складає 

109,3 тис. грн. 

Одним із найважливіших питань залишається робота галузі житлово- 

комунального господарства, стан розрахунків за спожиті житлово-комунальні 

послуги, робота транспорту, дорожнього господарства та зв’язку. Протягом 2017 

року відділом містобудування, архітектури та житлово - комунального 

господарства райдержадміністрації здійснювалися усі заходи, направлені на 

удосконалення роботи галузі житлово - комунального господарства району 

електроенергії та природного газу. 

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

та утриманням автомобільних доріг спрямовано кошти в сумі 10 млн. 286 тис.500 

грн. 

На капітальні ремонти, реконструкцію будівель та благоустрій територій 

закладів освіти  спрямовано 25 млн.209 тис.723 грн. 

На об’єкти культури було використано 5 млн.773 тис.100 грн. 

На об’єкти медицини було використано 114 тис. 700 грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету в 2017 році тривають роботи з 

реконструкції 12-ти квартирного житлового будинку в селі Вербуватівка 

(перехідний об’єкт з 2016 року). В поточному році використано 4 млн. 657 тис.грн.  



 Я коротко зупинився на найважливіших для нашої території питаннях. Нам є 

ще багато над чим працювати. А підводячи підсумок роботи за 2016 рік, хочу 

зазначити, що усі досягнення у соціально - економічному розвитку нашого району 

є наслідком прийняття ефективних управлінських рішень у вибудованій чіткій 

вертикалі влади: держава – область – район.  Користуючись нагодою, я хочу 

подякувати за підтримку і розуміння наших проблем керівництво області і 

держави, керівників підприємств, організацій, установ району. 

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 як буде розвиватися сільське 

господарство та як житимуть люди у нашому районі. 
 


