
Публічний звіт 

голови Межівської районної державної адміністрації  

Кутнього Сергія Вікторовича 

про підсумки діяльності районної державної адміністрації 

за 2020 рік 

  

Межівська районна державна адміністрація, реалізовуючи свої 

повноваження відповідно до Закону України  “Про місцеві державні 

адміністрації” спільно з територіальними підрозділами міністерств та відомств, 

іншими підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, керівниками установ та організацій, представниками малого та 

середнього бізнесу, протягом 2020 року спрямовувала свою діяльність на 

виконання положень Конституції України та законів України, забезпечення 

реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної 

державної адміністрації, власних розпоряджень, заходів та завдань, визначених 

програмою соціально-економічного та культурного розвитку району, 

затвердженою рішенням Межівської районної ради від 18 грудня 2019 року № 

567-32/VII “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 

району на 2020 рік”. 

Основною метою діяльності Межівської районної державної  адміністрації 

було забезпечення реалізації державної політики на території району, досягнення 

збалансованого економічного і соціального розвитку району, а саме: зростання 

конкурентоспроможності та розвиток реального сектору економіки району,  

залучення коштів з різних джерел фінансування на розвиток соціально-культурної 

сфери, покращення інфраструктури району та розвиток комунікацій, забезпечення 

захисту прав, свобод та законних інтересів громадян, забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення району. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Організація роботи та діяльність Межівської районної державної 

адміністрації у 2020 році здійснювалася відповідно до Закону України “Про 

місцеві державні адміністрації”, Регламенту роботи, положень про апарат та його 

відділи і сектори, Інструкції з діловодства, відповідно до річного та квартальних 

планів, затверджених відповідними розпорядженнями голови районної державної 

адміністрації.  

Для ефективного вирішення районною державною адміністрацією 

поставлених завдань протягом звітного 2020 року було проведено: 

18 засідань колегії районної державної адміністрації; 

розширені оперативні наради за участю керівників установ, організацій 

району, структурних підрозділів районної державної адміністрації та районної 

ради (згідно з планами роботи). 

Також проводилися засідання консультативних і дорадчих органів, які діють 

при районній державній адміністрації, та тематичні наради (згідно окремо 

затверджених планів). 
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У звітному періоді документообіг Межівської райдержадміністрації склав 

3557 документів, з них:  2667 документів вхідної кореспонденції, 714 – вихідної 

кореспонденції. Головою районної державної адміністрації було прийнято 235 

розпоряджень та 21 доручення, дія яких спрямована на вирішення питань 

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; соціально-економічного розвитку району;  бюджету, фінансів та обліку; 

сприяння розвитку підприємництва, сільського господарства, будівництва, 

транспорту і зв’язку; здійснення державної регуляторної політики; освіти, 

культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей; 

використання землі та природних ресурсів, охорони довкілля; оборонної роботи 

та мобілізаційної підготовки; соціального захисту, зайнятості населення, праці та 

заробітної плати. Було прийнято 2 розпорядження голови райдержадміністрації, 

які пройшли державну реєстрацію у Південно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

У звітному періоді  поставлено на контроль 673 вхідних документів, 28 

розпоряджень та 15 доручень голови райдержадміністрації. Своєчасність 

реагування на розпорядження і доручення голови обласної державної 

адміністрації за 2020 рік становить 100 відсотків, своєчасність виконання 

контрольних документів становить 99,9 відсотка. 

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів, які проводяться в районі, на офіційному веб-сайті 

Межівської районної державної адміністрації. Інформація про діяльність 

райдержадміністрації та її структурних підрозділів розміщується на сторінках 

районної газети “Межівський меридіан”. 

  

Робота з кадрами 

Відповідно до Закону України “Про державну службу” у 2020 році в 

райдержадміністрації проводилася робота з персоналом, яка була спрямована на 

реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, 

планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на 

державну службу, її проходження та припинення. 

 У звітному періоді відповідно до структури Межівської районної державної 

адміністрації загальна чисельність працівників становить 48, із них державних 

службовців – 44. До складу райдержадміністрації за штатним розписом входить 3 

структурних підрозділи апарату, чисельністю 13 штатних одиниць, та 7 

самостійних структурних підрозділів: 1 управління, 3 відділи, 1 – служба та 2 – 

сектори, з них 3 самостійних структурних підрозділи зі статусом юридичної особи 

публічного права. 

 Протягом 2020 року структура райдержадміністрації не змінювалася. 

 

Робота зі зверненнями громадян 

Важливим напрямком роботи керівництва районної державної адміністрації, 

її структурних підрозділів є розгляд звернень громадян, адже вони є 
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відображенням тих соціально-економічних, морально-правових та інших проблем, 

що мають місце у нашому сьогоденні. Так, у 2020 році до районної державної 

адміністрації надійшло 30 звернень громадян, у т.ч. на особистих прийомах 

отримано 13 звернень, поштою надійшло 4 звернення, на “гарячу” телефонну 

лінію – 6, електронною поштою – 7, з них дано роз’яснення на 24 (80%) 

звернення, вирішено позитивно – 5 (17%), надіслано на розгляд за належністю 

іншому органу влади – 1 (3%). 

Кількість громадян, що звернулись у 2020 році, зросла за рахунок 8 

колективних звернень. Всього до районної державної адміністрації протягом 

вказаного періоду звернулося 654 громадянина, за 2019 рік - 219. 

Серед основних питань, які цікавили громадян у 2020 році, аграрної 

політики стосувалося 8 звернень (24% від загальної кількості питань), транспорту 

і зв’язку – 3 (9%), комунального господарства – 4 (12%), соціального захисту – 4 

(12%), дотримання законності та охорони правопорядку – 1 (3%), охорони 

здоров’я – 8 (24%), освіти – 2 (7%), інші – 3 (9%). 

З контакт-центру “Гаряча лінія голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації”  протягом 2020 року до районної державної адміністрації 

надійшло 96 звернень, що на 17 більше, ніж у 2019 році, з них вирішено 

позитивно – 5, дано роз’яснення на 91 звернення.  

З державної установи “Урядовий контактний центр” протягом 2020 року до 

районної державної адміністрації надійшло 176 звернень, що на 8 більше, ніж у 

2019 році, з них вирішено позитивно – 8, дано роз’яснення на 167 звернень, знято 

з розгляду – 1   

Згідно з графіками виїзного та особистого прийомів громадян, головою 

районної державної адміністрації та його заступником протягом 2020 року було 

проведено 10 виїзних прийомів. Відповідно до пункту 19 протоколу № 2 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року проведення особистих 

прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування скасовано до особливого розпорядження. 

Усі звернення, що надійшли до Межівської районної державної 

адміністрації, були своєчасно розглянуті та опрацьовані. Питання, що 

порушувались у зверненнях громадян, були вирішені відповідно до компетенції 

районної державної адміністрації. 

 

Забезпечення доступу до публічної інформації 

Протягом 2020 року райдержадміністрацією забезпечувалось дотримання 

конституційного права громадян на публічну інформацію в контексті постійного 

та конструктивного діалогу “суспільство-влада”. Публічна інформація, яка була 

отримана або створена в процесі виконання Межівською районною державною 

адміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством, і яка знаходиться у її володінні, систематично та 

оперативно надавалась за запитами на інформацію, оприлюднювалася на веб-

сайті районної державної адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних. Протягом звітного періоду було отримано 8 запитів. Усі запити 
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про надання публічної інформації були своєчасно розглянуті, запитувачам 

інформації надано ґрунтовні відповіді. 

 

Державний реєстр виборців 

Протягом 2020 року проводилась робота щодо організаційного 

забезпечення виборчого процесу в районі. Забезпечувалося оновлення та 

наповнення бази даних Державного реєстру виборців, складання та уточнення 

списків виборців під час виборчого процесу. 

Станом на 01 січня 2021 року у Межівському районі  налічується 16667 

виборців, що на 323 виборці менше, ніж у 2019 році. У межах району на постійній 

основі діє 20 виборчих дільниць. 

 

Надання послуг державної реєстрації 

За 2020 рік відділом економічного, агропромислового розвитку та державної 

реєстрації районної державної адміністрації проведено 614 реєстраційних дій у 

сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; прийнято та 

опрацьовано 893 заяви на реєстрацію нерухомого майна. Прийнято на зберігання 

та опрацьовано 229 долучень до реєстраційних справу сфері реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які надійшли від інших органів 

державної реєстрації. 

За проведення державної реєстрації до районного бюджету стягнуто 

108690,00 грн адміністративного збору, із них 91010,00 грн у сфері реєстрації 

нерухомості та 17680,00 грн у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 

 

Архівна справа 

На державному зберіганні в архівному відділі районної державної 

адміністрації знаходиться 74 фонди та 10436 справ з паперовою основою, в т.ч.: 

10062 справи постійного зберігання та 374 – тимчасового зберігання. Протягом 

2020 року до районного архіву надійшло 195 одиниць справ постійного строку 

зберігання. Прийнято і опрацьовано 560 заяв громадян. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Діяльність управління соціального захисту населення у 2020 році була 

спрямована на зростання добробуту громадян. 

Протягом 2020 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам профінансовано виплату державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, 

яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 

групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, 
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компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою 

з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, до трьох років 

“муніципальна няня” на загальну суму 35,1 млн грн.  

За 2020 рік виплачено державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення прийомним батькам 

на суму 1,1 млн грн.  

У зв’язку з негативними наслідками поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2 за рахунок коштів державного бюджету 252 особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю в квітні 2020 року виплачено одноразову грошову допомогу в сумі 

1000 грн на загальну суму 253,6 тис. грн. 

Протягом травня – серпня та листопада – грудня 2020 року 25 фізичним 

особам підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 

першої та другої групи платників податків, за рахунок коштів державного 

бюджету виплачено допомогу на дітей до 10-річного віку на загальну суму 380,7 

тис. грн. 

Субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2020 році 

скористалися 3029 сімей (2366 сімей – субсидія на ЖКП та 663 сім’ї – на 

придбання твердого палива і скрапленого газу). За рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету профінансовано 16,8 млн грн.  

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 5763 

пільговика, відомості про яких занесено до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 

У 2020 році пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива та скрапленого газу скористалися 1560 сімей на суму 1,66 млн  

грн. 

У районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на профілактику 

інвалідності. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 1127 осіб з 

інвалідністю, з них – 86 дітей з інвалідністю.  

У 2020 році 77 осіб з інвалідністю району забезпечено 194 засобами 

реабілітації, видано 257 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами. 

Важливим є питання безоплатного забезпечення санаторно - курортними 

путівками інвалідів, що гарантовано ст. 38 Закону України “Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні”.  

Так, протягом 2020 року за рахунок коштів районного бюджету оздоровлено 

3 особи з інвалідністю на загальну суму 23,2 тис. грн, за рахунок коштів 

Новопавлівської ОТГ оздоровлено 3 особи з інвалідністю на загальну суму 23,2 

тис. грн, за рахунок державного бюджету оздоровлено 6 осіб з інвалідністю, з них 

1 особа з інвалідністю внаслідок війни.  

У районі діє Комплексна програма соціального захисту населення 

Межівського району на 2020-2022 роки. На виконання заходів програми протягом 
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2020 року спрямовано коштів районного бюджету та бюджетів Межівської та 

Новопавлівської об’єднаних територіальних громад – 631,8 тис. грн. 

Протягом 2020 року надано матеріальну допомогу 19 сім’ям, жителям 

Зорянської та Слов’янської сільських рад, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, на суму 27,5 тис. грн.  

Особлива увага надається учасникам бойових дій у зоні АТО. 

У районі перебувають на обліку 4 члена сім’ї загиблих 

військовослужбовців, 246 учасників бойових дій та 9 осіб з інвалідністю 

внаслідок війни.  

За рахунок коштів обласного бюджету проведена виплата щомісячної 

соціальної матеріальної допомоги 4 членам сімей загиблих у зоні проведення 

АТО на суму 99,76 тис. грн.  

За рахунок коштів обласного бюджету проводиться щомісячна соціальна 

матеріальна допомога 1 бійцю-добровольцю, який брав участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України. У 2020 

року проведено виплату на суму 24,9 тис. грн. 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї 

Протягом 2020  року на обліку у службі у справах дітей районної державної 

адміністрації перебувало 77 дітей, з них 17 дітей-сиріт та 60 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Сімейними формами виховання охоплено 69 дітей, з них: під опікою та 

піклуванням знаходиться 50 дітей, у прийомних сім’ях і дитячих будинках 

сімейного типу – 19, у державних закладах – 8.  

З метою виявлення бездоглядних дітей, службою у справах дітей 

райдержадміністрації спільно з сектором превенції Межівського відділення 

поліції Синельниківського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, 

районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкомами 

селищної та сільських рад протягом 2020 року проведено 21 рейдовий захід “Діти 

вулиці”. У 2020 році виявлено 3 дітей, які гостро потребували соціального захисту 

та влаштування. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування, набули 3 дітей. Із них: 1 дитина влаштована під опіку та піклування в 

сім’ї родичів, 2 – влаштовано до дитячого будинку сімейного типу. Протягом 

2020 року двох дітей перевлаштовано до сімейних форм виховання та поповнено 

прийомну сім’ю Первій Н.М.  

У районі функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховуються 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 2 осіб із їх числа; 

2 прийомні сім’ї, в яких виховуються 4 дітей зазначеної вище категорії та 50 

дітей, які проживають у сім’ях опікунів та піклувальників. Для опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів проведено семінар-

нараду, на якій розглядалися питання запобігання булінгу, попередження 

насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми та загрози його вчинення, 

захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, обов’язкових профілактичних та медичних обстежень 

підопічних та законних представників дітей. 
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Відповідно до запланованих завдань та заходів програми захисту прав дітей 

та розвитку сімейних форм виховання у Межівському районі  службою у справах 

дітей райдержадміністрації систематично проводиться робота з організації 

привітання такої категорії населення з нагоди святкування Дня захисту дітей, 

новорічних та різдвяних свят. У цілому на проведення вищезазначених заходів, 

якими охоплено 27 дітей, із районного бюджету використано 10300 грн. 

 За 2020 рік районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

під соціальний супровід було взято 11 сімей, що виховують 28 дітей, як таких, що 

опинилися у складних життєвих обставинах та потребували сторонньої допомоги. 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У Межівському районі протягом 2020 року було забезпечено своєчасне та 

стабільне фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. Загальна кількість 

пенсіонерів станом на 01 січня 2021 року склала 7664 осіб. Середній розмір пенсії 

з урахуванням індексації в Межівському районі складає 3 338 грн.  Із загального 

числа пенсіонерів одержують пенсію за віком  6 345 осіб, за інвалідністю - 643 

особи, у разі втрати годувальника - 418 осіб, за вислугою років  - 235 осіб, 

соціальні пенсії - 22 особи, довічне утримання суддів - 1. 

 

CТАН РИНКУ ПРАЦІ 

Протягом 2020 року райдержадміністрацією здійснювались повноваження у 

галузі зайнятості населення, посилення соціального захисту від безробіття.  

Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення проведено 13 засідань, здійснено 45 перевірок суб’єктів 

господарювання, заслухано 45 керівників. Легалізовано 25 робочих місць. На веб-

сайті Межівської райдержадміністрації було оприлюднено інформацію щодо 

питань додержання законодавства про працю, фінансових санкцій у разі 

порушень законодавства про працю, направлено листи-роз’яснення суб’єктам 

господарювання. 

Протягом звітного року на обліку у відділі надання соціальних послуг у 

Межівському районі Павлоградського міськрайонного центру зайнятості 

перебувало 1069 незайнятих трудовою діяльністю громадян (2019 рік – 994 

особи). Отримала статус безробітного протягом звітного періоду 691 особа, проти 

611 у 2019 році. 

 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 

Одним із самих важливих чинників для досягнення цілей стратегії розвитку 

району є фінансове підґрунтя.  

Доходи 
Протягом звітного періоду було забезпечено виконання завдань із 

надходження доходів, затверджених рішеннями районної ради, Зорянської та 

Слов’янської сільських рад про бюджет на 2020 рік. 

Виконання місцевих бюджетів Межівського району у звітному періоді за 

доходами по загальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів 

становить 47 млн 597 тис. грн або 98,1% до призначень на 2020 рік з урахуванням 
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змін, у т.ч. надходження склали: по власних доходах – 21 млн 271 тис. грн, що 

становить 104,4 % до уточненого плану на 2020 рік (порівняно з 2019 роком 

надходження збільшились на 1 млн 604 тис грн); по субвенціях з державного 

бюджету соціального спрямування – 12 млн 180 тис. грн (100,0% до планових 

призначень); по інших субвенціях з державного та місцевих бюджетів – 1 млн 865 

тис. грн (80,2% до планових призначень); по дотаціях – 12 млн 281 тис. грн 

(90,1% до планових призначень). 

У порівнянні з уточненими плановими показниками доходи сільських 

бюджетів виконані на 103,3 % (у т.ч. Зорянська с/р – 103,2 %, Слов’янська с/р – 

101,3%), районного бюджету – на 106,6 %.  

Надходження по власних доходах бюджету району без урахування 

трансфертів характеризуються наступними податками та зборами:  

податку на доходи фізичних осіб – 10 млн 682 тис. грн, податку на майно – 

3 млн 825 тис. грн, єдиного податку – 5 млн 412 тис. грн, акцизного податку з 

пального та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 1 млн 122 тис. грн, адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань – 17,7 тис. грн, адміністративного збору за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 91,0 тис. грн, надходження від 

орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності  – 18,9 тис. грн, та інші 

надходження у звітному періоді – 102,4 тис. грн. 

Видатки 
За 2020 рік виконання зведеного бюджету Межівського району за 

видатками по загальному та спеціальному фондах склали 46 млн 617 тис. грн, у 

тому числі по загальному фонду – 43 млн 939 тис. грн, що становить 85% до 

річних призначень та по спеціальному фонду – 2 млн 678 тис. грн, або 84% до 

плану на рік. 

У тому числі, видатки за рахунок субвенцій соціального спрямування по 

загальному та спеціальному фондах склали 11 млн 408 тис. грн. 

Видатки районного бюджету за 2020 рік (без врахування субвенцій) у першу 

чергу були спрямовані на фінансування захищених статей, з них: 

заробітна плата з нарахуваннями – 15 млн 329 тис. грн; 

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 159 тис. грн; 

продукти харчування – 905 тис. грн; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн 439 тис. грн. 

Кредитування з районного бюджету у звітному періоді не здійснювалося. 

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01 січня 2021 року по 

заробітній платі та за спожиті енергоносії по комунальних закладах, що 

фінансуються з місцевих бюджетів Межівського району, відсутні. 

З метою економії бюджетних коштів усі структурні підрозділи 

райдержадміністрації, бюджетні установи, які фінансуються з районного 

бюджету, Зорянська та Слов’янська сільська ради працювали через систему 

електронних закупівель ProZorro. 
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АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

Агропромисловий комплекс є основою економіки району. Площа 

сільськогосподарських угідь складає 93,1 тис. га. На сьогодні 

сільськогосподарським виробництвом у районі займаються: 

21 товариство  з обмеженою відповідальністю; 

90 фермерських господарств; 

5 приватних сільськогосподарських підприємств. 

Крім того, 1428 осіб займаються обробітком землі самостійно. 

Відносини влади й сільгоспвиробників базуються на трьох головних 

принципах: єдиній політиці на користь економічного зростання села, об’єднанні 

зусиль і на простому людському взаєморозумінні.  

Саме завдяки реалізації такої політики у районі з року в рік маємо непогані 

показники розвитку сільського господарства.  

Пріоритетною галуззю сільського господарства району є рослинництво, де 

основна перевага надається веденню зернового господарства. Протягом звітного 

періоду в  цій сфері спостерігалась позитивна динаміка. 

Згідно статистичних даних у 2020 році, аграрії району зібрали 109,1 тис. 

тонн ранніх зернових і зернобобових культур. Урожайність по району  склала   

38,2 ц/га (що становить 118,6 %  у порівнянні з  2019 роком). 

Слід зазначити, що найбільша врожайність ранніх зернових спостерігалася в 

ТОВ “Агрофірма “Промінь”, СФГ “Яна”, ПСГП “Мрія”, ТОВ “Агрофірма “Схід-

Агро”, ТОВ Агрофірма “Обрій”, ТОВ “Межівське”. 

Валовий збір соняшнику, згідно даних статистики у 2020 році склав 33,8 

тис. тонн. Середня  урожайність по району – 17,0 ц/га (урожайність у 2019 році - 

22,7 ц/га). 

Найвищі показники урожайності соняшнику досягнуто у ТОВ                      

“Перемога”, ПСГП “Мрія”, ТОВ АФ “Схід - Агро”. 

Вкотре погодні умови  восени  під час посівної кампанії були не на боці 

аграріїв. 

Протягом серпня – жовтня 2020 року майже не було опадів і знову 

господарства ризикували, висіявши у пізні строки та в сухий ґрунт озимі 

культури. 

Під урожай 2021 року агроформуваннями Межівського району всіх форм 

власності було проведено посів озимих сільськогосподарських культур, 

загальною площею 32,9 тис. га, з них зернових культур – 28,2 тис. га, зокрема 

озимої пшениці – 26,5 тис. га, озимого ячменю – 1,5 тис. га, озимого ріпаку  –  4,7 

тис. га. 

Сільськогосподарськими формуваннями району засипано повністю 

необхідну кількість насіння ярих зернових культур, згідно планових показників. 

Також ведеться придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. 

У галузі  тваринництва за даними отриманих оперативних зведень у  

сільськогосподарських формуваннях району на 01 січня 2021 року  утримується 

427 голів великої рогатої худоби, що на 35 голів більше  показника 2019 року. На 

звітну дату утримується 154 голови корів, що на 31 голову  більше показника 
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2019 року, поголів’я дрібної рогатої худоби зменшилося на 46 голів і становить 

104 голови, свиней –  4854 голів, що на 175 голів менше до показників 2019 року.  

Основними орендарями сільськогосподарських земель є 

сільськогосподарські підприємства та селянсько-фермерські господарства, які 

орендують 10 тис. земельних паїв, загальною площею 66,8 тис. га, з орендною 

платою 109,8 млн грн. Середній розмір плати за пай складає 10995 грн. За 2020 

рік проведено моніторинг розрахунків за оренду земельних паїв, згідно якого 

станом на 01 січня 2021 року сплачено орендної плати на суму 91,1 млн грн, або 

82,5%. 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Важливу роль у формуванні бюджету району відіграє також стан розвитку 

малого підприємництва району, адже це істотна складова ринкового господарства 

і є невід’ємним елементом конкурентного механізму. У малому і середньому 

бізнесі зайнято понад 10 % працездатного населення Межівського району.  

Станом на 01 січня 2021 року в районі зареєстровано 485 суб’єктів 

підприємницької діяльності (фізичних осіб – підприємців), що здійснює 

діяльність у сфері торгівлі, сільського господарства, послуг та побутового 

обслуговування. 

Протягом 2020 року започаткували підприємницьку діяльність 89 СПД 

(фізичних осіб – підприємців) проти 70 у 2019 році, у т.ч. по Межівській селищній 

раді – 65, Новопавлівській сільській раді – 8, Зорянській сільській раді – 6, 

Слов’янській сільській раді – 10 СПД.  

Припинили підприємницьку діяльність 85 СПД проти 130 у 2019 році, у т.ч.: 

по Межівській селищній раді – 67,  Новопавлівській сільській раді – 6, Зорянській 

сільській раді – 5, Слов’янській сільській раді – 7  СПД. 

За звітний період від суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних і 

юридичних осіб) до бюджетів району надійшло 24 млн 767 тис. грн єдиного 

податку, з них 4 млн 603 тис. грн від фізичних осіб – підприємців. У порівнянні з 

2019 роком надходження єдиного податку збільшились на 3,6%. 

Торгівельне обслуговування населення району здійснювали споживча 

кооперація та приватні підприємці. 

Всього у районі функціонує 212 магазинів і кіосків, з них продовольчих та 

змішаного характеру – 117, непродовольчих – 95; 14 аптечних закладів, 13 

закладів ресторанного господарства. 

За 2020 рік відкрито 6 торгових точок. Усі точки по смт Межова. 

Протягом звітного періоду проводилась робота із суб’єктами 

господарювання щодо залучення до участі у телеграм-каналі Дніпропетровської 

обласної державної  адміністрації для підприємців з метою надання онлайн 

консультацій щодо ведення бізнесу.  

Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів 

господарювання через засоби масової інформації: веб-сайту та сторінку 

соціальної мережі “Facebook” Межівської районної державної адміністрації, 

селищної, сільських рад стосовно дотримання протиепідемічних заходів та 

отримання одноразової матеріальної допомоги. 
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Зупинюся тепер на наступному пріоритеті у роботі – розвитку соціально-

культурної сфери району. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Збереження здоров’я населення району і підвищення якості медичного 

обслуговування було і залишається надзвичайно важливим питанням.  

Первинний рівень надання медичних послуг забезпечувало комунальне 

некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Межівської селищної ради”, що включає 7 лікарняних амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини та 10 фельдшерських пунктів. На базі амбулаторій 

функціонувало 35 ліжок денного стаціонару. 

Вторинний рівень надання медичних послуг забезпечувався комунальним 

закладом “Центральна районна лікарня” Межівської селищної ради”  зі 

стаціонаром на 60 ліжок. 

Протягом 2020 року в стаціонарі комунального закладу “Центральна 

районна лікарня”  Межівської селищної ради”  було проліковано 1766 осіб  (у 2019 

році – 3089 осіб), в умовах стаціонару проведено 335 оперативних втручань. 

Через заборону планових госпіталізацій та операцій показники в порівнянні з 

2019 роком зменшилися. 

Амбулаторна медична допомога надавалась у клініко-діагностичній 

поліклініці по 17 спеціальностях. 

За 2020 рік проведено 34390 відвідувань лікарів (у 2019 році – 71133),  у 

тому числі стоматологів – 8930, з приводу захворювань – 17762 відвідувань, з 

профілактичною метою – 7698. У клініко-діагностичній поліклініці проведено 

2295 ультразвукових досліджень,  6054 рентгенологічних та 80214 лабораторних. 

З метою надання якісної та своєчасної медичної допомоги населенню 

району на базі КЗ “Центральна лікарня” Межівської селищної ради” впроваджено 

попередній запис пацієнтів на третинний рівень надання медичної допомоги. 

Протягом 2020 року до обласної лікарні ім. Мечникова направлено 119 осіб. 

Проблемним питанням для закладу є незабезпеченість медичними кадрами, 

в першу чергу, лікарями. На сьогоднішній день за штатним розписом 

забезпеченість лікарями складає 54%. Відсутні лікарі наступних спеціальностей: 

лікар-ендоскопіст, лікар-патологоанатом, ендокринолог, хірург КДП, інфекціоніст, 

онколог, травматолог, отоларинголог, хірург хірургічного відділення, уролог, 

дерматолог. 

У 2020 році в денному стаціонарі комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Межівської 

селищної ради” було проліковано 1356 пацієнтів. Також у районі працюють 

стаціонари вдома. За звітний рік організовано 457 таких стаціонарів.  

Для підвищення якості та доступності первинної медико-санітарної 

допомоги протягом 2020 року спеціалістами  первинної медико-санітарної 

допомоги здійснено 48 виїздів лікарських бригад у віддалені села району. На базі 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів 

оглянуто 974 особи, удома – 141 особа. 
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У 2020 році продовжено роботу щодо вибору лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу, та реєстрації пацієнтів. Станом на 01 січня 2021 року було 

введено 17080 декларацій. Відсоток населення, що підписали декларації, склав 

76,3%.  

Щодо покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 

закладів району. 

Продовжується будівництво 2 АЗПСМ (Іванівська, Слав’янська).  Розпочато 

будівництво АЗПСМ в с. Веселе. По Демуринській АЗПСМ: проведено монтаж 

електроопалення, зроблено підвісну стелю з утепленням, площею 53 м² (в 

коридорах), облаштований внутрішній туалет, проведено заміну зовнішніх труб 

каналізації та витяжної труби опалення. Проведено облаштування пандусів у всіх 

АЗПСМ (55 тис. грн). Наприкінці грудня 2020 року отримано автомобіль “Пежо” 

для Веселівської АЗПСМ. 

У 2020 році на придбання медичного обладнання по комунальному 

некомерційному підприємству “Центральна лікарня” Межівської селищної ради” 

спрямовані кошти в сумі 2651,5 тис. грн, у т.ч.: кошти державного бюджету - 

562,9 тис. грн, кошти місцевого бюджету – 1712,9 тис. грн, від фонду GIZ по 

проекту “Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході 

України” були передані товарно-матеріальні цінності на суму 375,7 тис. грн. За 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

придбане медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають 

допомогу хворим на COVID-19, на суму 562,9 тис. грн: портативний 

відеоларингоскоп VL3R – 1 шт (129,0 тис. грн); кисневий концентратор “Біомед 

JAY – 10”  (двійний потік) – 2 шт. (84,0 тис. грн); ліжко лікарняне з електричним 

приводом 5-ти функціональне - 2 шт. (130,0 тис. грн);  пульсоксиметр – 1 шт (16,5 

тис. грн); система моніторингу фізіологічних показників 1 шт. (69,9 тис. грн); 

система моніторингу фізіологічних показників з модулем капнографії - 1 шт 

(133,5 тис. грн). 

Ведуться роботи з ремонту інфекційного відділення. Завдяки придбаному 

медичному обладнанню у 2021 році закладом планується розширити кількість 

пакетів надання медичних послуг до семи. 

Щодо демографічної ситуації треба зазначити, що протягом 2020 року у 

Межівському районі народилося 101 немовля, що на 12% менше показника 2019 

року. Смертність, у порівнянні з 2019 роком, зменшилась на 6 % (померло 418 

осіб, що на 28 осіб менше, ніж у 2019 році). 

 

ОСВІТА 
У закладах освіти району освітні послуги отримують 2619 дітей. 

Дошкільною освітою у районі охоплено 592 дитини віком від 2 до 6 років. У 

закладах загальної середньої освіти навчається 2027 учнів.  

Створені умови та можливості для розкриття дитячих здібностей і талантів: 

здійснюється навчання у Межівському будинку дитячої та юнацької творчості 

(400 учнів), у Межівській дитячо-юнацькій спортивній школі (386 учнів). У 

комунальному закладі освіти “Межівський міжшкільний навчально-виробничий 
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комбінат трудового навчання і профорієнтації учнів” організоване профільне 

навчання для учнів старшої школи, тут навчається 191 старшокласник. 

У 2020 році відбулись позитивні зміни в матеріально-технічному 

забезпеченні закладів освіти Межівського району. 

Проведено технічне переоснащення системи опалення районного 

комунального закладу освіти “Зорянська СЗШ І-ІІІ ст.” на суму 1031,6 тис. грн. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію (коригування) на 

термомодернізацію приміщення районного комунального закладу освіти 

“Слав’янська СЗШ І-ІІІ ст.” - 102,998 тис. грн.  Здійснено улаштування системи  

автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуації 

людей у закладах освіти І-ІІІ ступенів на суму 1226,14 тис. грн. 

Здійснено заміну вікон, поточний ремонт вестибюля та дворової вбиральні 

Зорянської СЗШ (381,95 тис. грн); поточний ремонт покрівлі котельні та переходу 

між корпусами у районному комунальному закладі освіти “Слав’янська СЗШ І-ІІІ 

ст.” (52,16 тис. грн); проведення вимірювання опору ізоляції та заземлення (4,41 

тис. грн); здійснено ідентифікацію котелень (7,72 тис. грн) в обох школах. 

Проведено перерахунок проектно-кошторисної документації по 

капітальному ремонту комунального закладу дошкільної освіти “Сонечко” смт 

Межова – 35,5 тис. грн, об’єкт включений на фінансування за рахунок коштів 

обласного бюджету.  

Здійснено заміну 14 вікон Веселівської школи (734,8 тис. грн). 

Проведено ремонт покриття майданчиків та тротуарів комунального 

закладу освіти “Навчально-виробничий комплекс “Межівська середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ст. – аграрний ліцей – інтернат” (109,7 тис. грн). 

Здійснено реконструкцію системи опалення та покрівлі комунального 

закладу дошкільної освіти “Водолазький ясла-садок “Журавлик”  використані 

кошти в сумі 201,8 тис. грн. 

В усіх закладах освіти проведено поточні ремонти приміщень та закуплено 

дезінфікуючі засоби. 

Необхідно зазначити, що влада дійсно сприяє розвитку галузі освіти, але і 

наші учні мають гарні показники у навчанні. 

33 учні переможці районних олімпіад Межівської ОТГ взяли участь у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, 14 з них вибороли призові місця. В 

обласному конкурсі - захисті учнівських дослідницьких робіт із 7 учнів - 4 

отримали перемогу.  

Переможці обласних олімпіад та конкурсу-захисту, а також їх вчителі 

отримали грошову винагороду – селищну премію “З надією в майбутнє 

Межівщини”  (37,2 тис. грн). В обласних творчих конкурсах отримали перемогу 

25 дітей. Перемогу в обласних спортивних змаганнях здобули 56 учнів шкіл 

Межівської громади. 

13 дітей Новопавлівської ОТГ отримали сертифікати за перемоги у І та ІІІ 

Всеукраїнському етапах олімпіад з базових дисциплін, у Всеукраїнських 

конкурсах та олімпіадах, змаганнях (на суму 5620 грн). 
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1 учень Слов’янської СЗШ - переможець районної олімпіади з математики 

взяв участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 29 учнів Слов’янської 

СЗШ та Зорянської СЗШ були учасниками районних олімпіад. 

Вихованці селищного комунального позашкільного закладу освіти 

“Межівська дитячо – юнацька спортивна школа” мають перемоги в обласних 

змаганнях з футзалу та волейболу, обласному відкритому турнірі з пауерліфтингу. 

Відчутними є перемоги учнів шкіл, Межівського будинку дитячої та 

юнацької творчості в обласних творчих конкурсах.  

Важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу 

школярів до якісної освіти та збереження здоров’я є організація підвозу учнів до 

закладів освіти та у зворотному напрямку. Підвезенням охоплено 100% учнів до 

потреби. На навчання підвозяться шкільними автобусами 464 дитини із 32 

населених пунктів району.  

 У закладах освіти на належному рівні організовано харчування дітей. Учні 

початкових класів забезпечені безкоштовним харчуванням на 100%.  

 Усі загальноосвітні навчальні заклади району стовідсотково забезпечені 

навчальними комп’ютерними комплексами, мають підключення до мережі 

Інтернет. 

 

КУЛЬТУРА  

Для надання культурних та мистецьких послуг населенню у районі діють  

4 клубних заклади, 6 бібліотек, центр культури та дозвілля Межівської селищної 

ради і його 9 філій, Межівська центральна публічна бібліотека і 10 філій, 

мистецька школа та історико-краєзнавчий музей. 

Протягом 2020 року зроблено низку важливих кроків у справі формування 

системи організації  культурного життя населення, визначено основні напрямки та 

заходи роботи, адже заклади культури є осередками розвитку народної творчості 

та збереження народних традицій. 

Закладами культури протягом 2020 року було проведено та профінансовано 

згідно затверджених планів заходів Межівської районної державної адміністрації, 

селищної та сільських рад урочистості з відзначення загальнодержавних, 

професійних свят, пам’ятних дат, інші районні заходи, фестивалі та конкурси, 

більшість яких проводились у он-лайн форматі у зв’язку з пандемією.  

У комунальному закладі культури “Історико-краєзнавчий музей” 

Межівської селищної ради” проведено 13 екскурсій для різних категорій 

громадян. Діяли тимчасові виставки. 

У комунальному закладі позашкільної освіти сфери культури  “Мистецька 

школа” Межівської селищної ради” навчається 92 дітей. Учні школи активно 

беруть участь та отримують перемоги у всеукраїнських та міжнародних  

конкурсах-фестивалях – 25 (з них 10 дистанційних). 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Влада району дбає і про активний відпочинок громадян. 

Для цього у районі збережена належна спортивна база, яка складається з 1 
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стадіону, 102 спортивних майданчиків, 14 спортивних залів, 15 приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять, 20 футбольних полів та майданчиків. 

Протягом 2020 року згідно календаря спортивно-масових змагань проведені 

усі заплановані заходи. 

За сприяння селищного та сільських голів, керівників 

сільськогосподарських формувань, Федерації футболу Межівського району 

проведені турніри з волейболу, міні-футболу, чемпіонати Межівської громади з 

шотокан карате-до, з футзалу, півфінальні змагання кубку з футзалу, чемпіонати 

Межівського району з футболу. 

Збірні команди району брали участь та отримували призові місця у багатьох 

змаганнях та турнірах, зокрема брали участь у відкритому турнірі та зональних 

змаганнях з волейболу, фінальних обласних змаганнях з футзалу, зональних 

обласних змаганнях з волейболу; відкритому турнірі з пауерліфтингу у м. 

Першотравенськ.  

Для покращення спортивно-масової роботи в районі налагоджена співпраця 

з існуючою спортивною громадською організацією “Федерація футболу”, що 

забезпечує проведення спортивних змагань. 

Футбольні команди району (ФК “Межова”, ФК “Петровського”, ФК “Зоря”, 

ФК “Прогрес”, ФК “ГОК”, ФК “Чугуєво”) брали активну участь у чемпіонаті з 

футзалу Межівського району 2020 року, півфінальних змаганнях кубку з футзалу, 

чемпіонаті Межівського району з футболу.  

З метою подальшого розвитку фізичної культури та спорту протягом 2020 

року за кошти субвенції з державного бюджету 2000,6 тис. грн та кошти селищної 

ради 232,6 тис. грн завершені роботи по будівництву спортивних майданчиків для 

міні-футболу зі штучним покриттям: в с. Новопідгородне та в смт Демурине.  

 

БЛАГОУСТРІЙ 
Протягом звітного періоду на території району забезпечувалося належне 

виконання заходів з благоустрою. Було впорядковано 568 га територій парків та 

прибудинкових територій, висаджено 30 дерев і кущів, ліквідовано 33 

сміттєзвалища, очищено від сміття 24 км берегів річок, впорядковано 150 км узбіч 

доріг, проведено благоустрій 37 пам’ятних місць. 

Проведено капітальний ремонт парку в смт Межова на суму 9,8 млн. грн 

(замовник – департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

обласної державної адміністрації). 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Нагальною проблемою протягом останніх десятиліть для Межівського 

району, яка потребує вирішення, залишається водопостачання населених пунктів 

району. Рівень забезпечення населення питною водою залишається на сьогодні 

найнижчим у регіоні і складає 12 %.  

Тому в Межівському районі реалізуються ряд проектів інвестиційного 

характеру, що допоможуть у задоволенні потреби населення у питній воді. 

За рахунок коштів Межівського селищного бюджету продовжено виконання 

робіт, розпочатих у 2018 - 2019 роках по будівництву водогону в смт Демурине.  
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Спрямовані кошти селищного бюджету в сумі 291,9 тис. грн, (касові видатки – 

291,9 тис. грн). 

 

ІНФРАСТРУКТУРА 

Ремонт доріг комунальної власності – один з головних пріоритетів 

діяльності Межівської районної державної адміністрації.  

Межівською селищною радою придбані матеріали для проведення 

поточного ремонту доріг  на суму 347,3 тис. грн. Придбано 810 т шлаку та 

проведено поточний ремонт по вулицях Мальовнича, Дніпровська в смт Межова, 

Вишнева в с. Новопідгородне, загалом виконане дорожнє корито протяжністю 

2200 м під засипання шлаком. Завезено 120 т шлаку котельного та проведено його 

планування на аварійних ділянках по вулицях Польова, Водоп’янова, Дніпровська 

в смт Межова, проведено вирівнювання аварійних ділянок по вулиці Зоряна з 

подальшим засипанням та плануванням шлаком доменним. Придбано 20 т 

холодного асфальту та виконано поточний ремонт дорожнього покриття по 

вулицях Московська, Елеваторна смт Межова, Центральна в с. Новопідгородне 

КП  “Комфорт” Межівської селищної ради”. 

Новопавлівською сільською радою придбано 520 т матеріалів для 

проведення ямкового ремонту доріг на суму 198,6 тис. грн. 

По Новопавлівській сільській раді проведено капітальний ремонт 

дорожнього покриття  по вул. Центральна за кошти місцевого бюджету та 

спонсорські кошти - 2719 тис. грн. 

На капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна в смт Межова 

спрямовані кошти селищного бюджету в сумі 349,8 тис. грн. 

 

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ 

Щодо відновлення мережі зовнішнього освітлення вулиць. Особливе місце в 

системі розвитку вуличного освітлення посідає впровадження енергозберігаючих 

технологій. Протягом 2020 року було замінено 320 прожекторів та 581 лампа. 

На придбання енергозберігаючого обладнання, супутніх матеріалів для 

освітлення вулиць населених пунктів селищної, сільських рад та обслуговування 

вуличного освітлення спрямовані кошти в сумі 1690 тис. грн.  

У 2020 році проведено роботи по об’єкту “Капітальний ремонт вуличного 

освітлення вул. Мічуріна, вул. Восточна с. Крутоярівка Межівського району, 

Дніпропетровської області” на суму 170,403 тис. грн. 

 

БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНА 

РОБОТА 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, в районі 

приділялась значна увага питанням, пов’язаним із захистом населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 

реагування на них, функціонуванням Межівської районної ланки 

Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту. 
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Протягом 2020 року на території району виникали лише некласифіковані 

незначні надзвичайні події. Найбільш характерними були випадки 

гідрометеорологічного характеру: загоряння сухої трави, стерні, буревій, 

виявлення вибухонебезпечних предметів та їх ліквідація, снігові замети, 

дорожньо-транспортні пригоди. Окремо можна визначити заходи із здійснення 

запобігання коронавірусної інфекції на території району. Більшість даних 

негативних явищ були попереджені або усунуті завдяки реалізації заходів 

районної програми щодо створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характерів та їх наслідків у Межівському районі на 2019-2021 роки, фінансування 

заходів якої у 2020 році становило 17,9 тис. грн. 

Проведено планові  заходи щодо забезпечення протипожежного захисту 

об’єктів сільськогосподарського призначення в період підготовки та збирання 

врожаю зернових культур і заготівлі грубих кормів, відпрацьовано профілактичні 

заходи із протипожежного стану закладів освіти та дитсадків району, запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах району в літній та зимовий періоди. 

У звітному періоді на території району сталося 99 пожеж проти 107 в 2019 

році (зменшення на 7,5 %), загинуло людей – 2 у 2020 році проти 3-х у 2019 році  

(зменшення на 33 %). 

У цілому стан реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, організації роботи з питань  

техногенної безпеки в Межівському районі відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

На постійному контролі перебуває питання  надання гуманітарної допомоги 

для зони проведення АТО, можливість розміщення у районі вимушених 

переселенців з зони АТО та виявлення серед них незареєстрованих осіб. Ведуться 

обліки призовників, добровольців, волонтерів, які виконують завдання в зоні 

ООС, для надання при потребі допомоги їх сім’ям.  

Для сприяння діяльності Межівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки була розроблена та діяла районна 

програма щодо сприяння підготовці і проведенню мобілізації та призову громадян 

до лав Збройних Сил України на 2020 рік, заходи якої було профінансовано в 

розмірі 10,0 тис. грн. Протягом 2020 року до лав Збройних Сил України було 

призвано 32 особи на строкову службу та укладено угоди із 33 

військовозобов’язаними на проходження військової служби за контрактом. 

 

Шановні присутні! 

Я коротко зупинився на найважливіших для нашої території питаннях. Нам 

є ще над чим працювати. Попри позитивні результати роботи в певних напрямках, 

залишається ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно, тому закликаю 

всіх до співпраці. 

Підводячи підсумок роботи за 2020 рік, хочу подякувати за підтримку і 

розуміння керівникам підприємств, організацій, установ району, головам 

об’єднаних територіальних громад, сільським головам, представникам малого та 

середнього бізнесу, всім без винятку тим, хто не стояв осторонь наших проблем, 
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працював у цих непростих умовах однією командою, знаходив спільну мову у 

вирішенні важливих економічних і соціальних питань, реалізації як 

загальнодержавних, так і прийнятих районних програм. 

Але найбільші слова вдячності хочу сказати громадам району – за 

розуміння спільних проблем, підтримку всіх наших починань, допомогу владним 

структурам. 

Кожен з нас хоче бачити наші території сильними та процвітаючими, а 

громадян – щасливими і забезпеченими. Впевнений, що тільки відданість справі 

та єдність у діях є запорукою успішного розвитку територій! 

 

Дякую за увагу! 

 


