
Публічний звіт 

райдержадміністрації  

про підсумки діяльності  

за 2020 рік 





Організаційна робота за 2020 рік 

18 

 засідань колегії 
райдержадміністрації 

розширені оперативні наради 
з керівниками установ і 

організацій району  

(згідно з планами роботи) 



ДОКУМЕТНООБІГ ЗА 2020 РІК 

Всього 

3557 

документів 

2667  

вхідних 
документів 



Контрольні документи за 2020 рік 

28  
розпоряджень 

голови   15  
доручень 

голови   

673 
вхідних 

документів  







Всього 
звернень  

30 

Вирішено 
позитивно  

5 

Надано 
роз’яснення  

24 

Надіслано на 
розгляд 

іншому органу 
влади 1 

2020 рік 





96 звернень 

176 звернень 



проведено  
10 

виїзних прийомів громадян 







У районі  
20 виборчих 

дільниць 



2020 рік 

614 

реєстраційних дій  

229 

долучень  до 

 реєстраційних справ 



В АРХІВНОМУ ВІДДІЛІ   
ЗБЕРІГАЄТЬСЯ   

74 ФОНДИ 

 

10062 
одиниці 

постійного 
строку 

зберігання 
 
 
 

374 
одиниці 

тимчасового 
строку 

зберігання 





Державна соціальна допомога  різним категоріям населення 



Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошове 

забезпечення прийомним батькам 

2020 рік 

1,1 млн грн 

2019 рік 

649,2 тис. грн 



 
252  

особи з 
інвалідністю та діти 

інваліди 
- 

256 тис. грн 
 

25  
Фізичних осіб- 
підприємців 

- 
380,7 тис. грн 

 



Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та готівка на  придбання твердого 

палива і скрапленого газу 

2366 сімей                            663 сім’ї 

 (16,8 млн грн) 



5763  
пільговики 

 

У 2020 році 
 на обліку перебувало 



На обліку перебуває  

1128 осіб з інвалідністю 

Надано 

194 
засоби 

реабілітації 

Видано 

257 
направлень на 

протезно-

ортопедичні 

вироби 
 



. 

      Комплексна програма соціального 
захисту населення Межівського району 
                       на 2020-2022 роки 
   У 2020 році використано 631,8 тис. грн  

Матеріальна допомога 19 сім’ям, що 
опинилися у складних життєвих ситуаціях,  

на суму 27,5 тис. грн 



У районі перебуває  
246 учасників бойових дій  
9  інвалідів війни з числа 

учасників АТО 
4 члена сім’ї загиблих 

учасників АТО 



На обліку   

77 дитини 

Сімейна форма 
виховання  

69 дітей 

Державні 
заклади 

  8 дітей 

Діти-сироти 

17 

 Діти, позбавлені 
батьківського 

піклування  

60 





БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ 





 
КІЛЬКІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ 
 У РАЙОНІ СТАНОВИТЬ  

7664 особи 



Середній розмір пенсії 

01 січня 

2020 року 

01 січня 

2021 року 

2970,7 грн 

3338,0 грн 



32 

Легалізація найманої праці 

 проведено 

13 засідань 
 

здійснено  

45 перевірок  

 



У 2020 році на обліку 
перебувало 1069 осіб 
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106,6% 
• РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ 

103,1% 
• БЮДЖЕТ ЗОРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

101,3% 

• БЮДЖЕТ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Виконання доходів зведеного бюджету 

Межівського району за 2020 рік 



ПОДАТКИ 
Податок на доходи фізичних осіб 

Податок на майно 

10 млн 678 тис. грн 

3 млн 825 тис. грн 

Єдиний податок 

Адміністративний збір за 

реєстрацію фізичних та 

юридичних осіб 

Акцизний податок 
1 млн 222 тис. грн 

5 млн 412 тис. грн 

17.7 тис. грн 

Надходження від орендної плати 
18.9 тис. грн 

Адміністративний збір за 

реєстрацію нерухомого майна 
91 тис. грн 



 

Видатки зведеного бюджету 

Межівського району 

 

Спеціальний фонд  

2 млн 678 тис. грн  

 

Загальний фонд  

43 млн  

939 тис. грн 





ПЛОЩА  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ  

93,1 тис. га 

21 ТОВ 

5 ПП 

90 СФГ 

1428 

одноосібників 





Врожайність 
зернових культур 

38,2 ц/га 

ПСГП “Мрія” 

ТОВ “АФ Обрій” 

ТОВ  

АФ “Схід Агро”  
ТОВ 

“Межівське” 

СФГ “Яна” 

ТОВ 

“Промінь” 



валовий збір  
- 33,8 тис. тонн 

урожайність 
– 17,0 ц/га 



Озима пшениця – 26.5 тис. га 
Озимий ячмінь – 1.5 тис. га 
Озимий ріпак -  4.7 тис. га 
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427 голів 4854 голови 
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орендна плата 109,8 млн грн 

проведено розрахунків 

 на 91,1 млн грн  

82,5 % 

Розрахунок за оренду земельних паїв 



Суб’єкти 
підприємницької 

діяльності 
485 

 Розпочали діяльність  

у 2020 році 

   89  СПД  



Відкриття власної справи 

Межівська ОТГ 

Новопавлівська 

ОТГ 

65 СПД 

8 СПД 

Слов'янська с/р 10 СПД 

6 СПД Зорянська с/р 



Припинення власної справи 

Межівська ОТГ 

Новопавлівська 

ОТГ 

67 СПД 

6 СПД 

Слов'янська с/р 7 СПД 

5 СПД Зорянська с/р 



2020 рік 
надійшло  

24 млн 767 тис. грн 
єдиного податку 



Торгівельна 
мережа 
району 

Магазини і 
кіоски 

212 

Аптечні 
пункти 

14 

Заклади 
ресторанного 
господарства 

13 



51 

Збереження здоров’я 

населення і підвищення 

якості медичного 

обслуговування було і 

залишається надзвичайно 

важливим для нас 

питанням… 
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Ліжковий фонд 

60 ліжок 

Проліковано 

1766 осіб 

Медична допомога 

 на вторинному рівні 

Оперативних втручань 

 335 



Надання медичних послуг 

53 



Забезпеченість лікарями 
54% 



 
 
 

48 виїздів 
лікарських 

бригад у 
віддалені села 

району 

АЗПСМ та ФП 
 оглянуто       

974 особи,  
вдома - 141 особа 

Стаціонари 
вдома  

457 осіб 

На денному 
стаціонарі 

проліковано  
1356 пацієнтів 



Станом на 01.01.2021 введено 17080 декларацій 



        



        



Демографічна ситуація 
 



Дошкільні заклади 592 дитини 

Заклади освіти 2027 дітей  

Межівська ДЮСШ (386 учнів) 

Межівський будинок ДЮТ (400 учнів) 

Міжшкільний НВК (191 учень) 

Освітні послуги отримують 2619 дітей 



61 

Всеукраїнські учнівські олімпіади – 

 14 призерів  

Мала академія наук – 4 переможці 

Здобутки і перемоги 

Змагання з волейболу, футболу,  

пауерліфтингу  – переможці і призери 
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 шкільні автобуси  підвозять 464 дитини із 32 населених пунктів 









 

 

 

 

 



 15                
приміщень для 
фізкультурно-

оздоровчих занять 

      14 
спортзалів      102 

майданчики 

                     1     стадіон 

20 
футбольних 

полів 



68 



БЛАГОУСТРІЙ 
 

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 



Забезпеченість  питною водою складає  

12% 



ДОРОГИ 
 Є  

ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКОМ 
РОБОТИ  

МЕЖІВСЬКОЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 









У 2020 році 
на території району 

сталося  
99 пожеж 

Загинуло 2 людини 



Діяла районна програма щодо сприяння 

підготовці і проведенню мобілізації та призову 

громадян до лав Збройних Сил України  

на 2020 рік 
 

  призвано 32 особи 

на строкову службу  

33 особи на службу  

за контрактом 





ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ! 



ЗАПИТАННЯ 
 

ВІДПОВІДІ 


